
KOLOZSVÁRI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM 

Mintatétel                Felvételi a humán-teológiai osztályba - 2022 

VIII. osztályt végzettek számára 

Bibliaismereti feladatsor 

 
 

I. Karikázd be a helyes választ jelölő betűt! (20 pont) 

 

1. Kik őrizték az Édenkertjét a bünősok 

után? 

a. kerúbok 

b. szeráfok 

c. oroszlánok 

  

2. Mit jelent a Mózes név? 

a. „mert megszerettem őt” 

b. „a vízből húztam ki”  

c. „az Úré a szabadítás”   

 

3. Hol hangzik el az alábbi mondat?  

a. az Úr templomában 

b. Darius palotájában 

c. Betlehem határában 
 

4. Mit tett Dániel napjában háromszor? 

a. templomba ment  

b. Jeruzsálem felé nézett  

c. Imádkozott, magasztalta Istenét, könyörgött 

és esedezett 

 

5. Milyen bölcsességet kapott Salamon? 

a. Isteni bölcsességet 

b. igaz bölcsességet 

c. emberi bölcsességet. 

 

6. Hol született Jézus? 

a. Názárátben 

b. Betlehenben 

c. Bethániában 

 

7. Mit tett Jézus, amikor meglátta a fáradt 

és éhező sokaságok?  

a. hazaküldte őket 

b. elküldte tanítványait élelmet vásárolni 

c. vette az öt kenyeret és két halat, feltekintett 

az égre, megáldotta és megtörte a kenyeret és a 

tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a 

sokaságnak 

 

8. Kinek mondta Jézus: „Ne félj, ezentúl 

emberhalász leszel”?  

a. Jánosnak 

b. Tamásnak 

c. Simonnak 

  

9. Mit kérdezett a törvénytudó Jézustól? 

a. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök 

életet? 

b. Mester, mi a hosszú élet titka? 

c. Mester, melyik a főparancsolat? 

 

10. Hogy fogadta a tékozló fiút az édesapja? 

a. megdorgálta tetteiért 

b. megvendégelte, de szembesítette a hibáival 

c. meglátta őt, megszánta, elébe futott, 

nyakába borult és megcsókolta

 

II. Írd le minél pontosabban, Az irgalmas samaritánus példázatát a bibliai történet alapján. 

(Lk 10, 25-37) (30 pont) 

 

III. Írj egy kreatív fogalmazást legtöbb 2-3 oldal terjedelemben ,,Ne félj ezentúl emberhalász 

leszel” címmel, amelybe foglald bele a Péter halfogása című bibliai történetet. 

(Lk 5,1-11) (40 pont) 

  A fogalmazás megírásakor vedd figyelembe a következő szempontokat: 

• Meséld el minél részletesebben a történetet 

• Mutasd be a történetben szereplők viselkedését 

• Figyelj a megfelelő szóhasználatra 

• Törekedj a gondolatok logikus fűzésére, a dolgozat eredetiségére és a kreativitásra 

• Figyelj a helyesírásra, és a megszabott oldalkeret betartására 

 

Minden tétel kötelező.  Hivatalból jár 10 pont. 


