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Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához 

 
A dolgozatokat az útmutató szerint kell javítani és értékelni. A javítást a vizsgázó által 
használttól eltérő színű tollal, az alábbi jelöléseket alkalmazva kell végezni. 
 
Helyes megoldás  
Szövegbeli hiány √ 
Tartalmi hiba (aláhúzás) ___________ 
Értelmetlen szöveg, logikai hiba ~~~~~~~~~~ 
Helyesírási hiba ════════ 
 

Az I. vizsgaösszetevő – a bibliaismereti feladatsor – javítása, értékelése 
 
Az I. vizsgaösszetevő javításakor csak a megoldási útmutatóban megadott/megfogalmazott 
válaszelemeket lehet elfogadni, és az egyes feladatoknál feltüntetett pontozás szerint kell 
értékelni. A megadott válaszelemektől eltérést lehetővé tevő feladatokra, feladatelemekre a 
részletes megoldási útmutatóban külön utalás található. 
 
A feladatok alatt található téglalapok közül a bal oldaliban a feladatra adható maximális 
pontszám van feltüntetve, a jobb oldali téglalapba kell beírni a tanuló által elért pontszámot. 
Fél pont, töredék pont stb. nem adható és nem léphető túl az egyes feladatokra meghatározott 
pontszám, vagyis plusz pont további helyes válaszelemre nem adható. 
Az egyes feladatokra adott pontszámot át kell vezetni a feladatlap utolsó lapján található 
táblázatba. Itt kell a vizsgapontszámot meghatározni. 
 
A bibliaismereti feladatsor vizsgapontszámának kiszámítása 
A feladatsor megoldására összesen maximum 80 pont adható. A vizsgapont kiszámításához a 
vizsgázó által szerzett feladatpontok összegét kettővel el kell osztani, s ha nem egész számot 
kapunk, akkor a kerekítés szabályai szerint kell kerekíteni. 
 
Például: 

Feladatpont 75 
Feladatpont fele 37,5 
Vizsgapont 38 

 
 
1. Az alábbi idézetek a Biblia egy-egy könyvéből származnak. Írja le a példa szerint, 

melyik könyvben és milyen helyzetben hangzottak el, ill. hogy mire vonatkoznak!  
(A fejezetszámot nem szükséges leírnia, a könyv sorszámát azonban – pl. 2Királyok 
könyve – igen.) 

 
 A feladatra összesen 14 pont adható, elemenként: 2 pont: 
 

A könyv helyes megnevezése: 
(A megoldásnál a zárójelben szereplő fejezet- és 
versszámok megadása nem szükséges.) 

1 pont 

A szituáció leírása:  1 pont 
             (A válaszban elég az alaphelyzet meghatározása.) 
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a) „És monda: Ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt: mert most már 

tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek én 
érettem. És felemelé Ábrahám az ő szemeit…” 

 
Könyv: 1Mózes (22:12) 
Szituáció: Isten angyala mondta Ábrahámnak, amikor fel akarta áldozni Isten 

parancsára Izsákot.  
 
 

b) „És megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözte azt 
ezer esztendőre…” 

 
Könyv: Jelenések könyve (20:2) 
Szituáció: A Messiás visszajövetelekor eljön a gonosz szellemek, gonosz angyalok 

elfogásának ideje. Az ezeréves birodalom idejére egy erős angyal 
bezárja őket a pokolba. A Sátán is láncokkal lesz ott megkötözve. 

 
 

c) „Senki sincs nálamnál nagyobb az ő házában; és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem 
csak téged, mivelhogy te felesége vagy; hogy követhetném hát el ezt a nagy 
gonoszságot, és hogyan vétkezném az Isten ellen?” 

 
Könyv: 1Mózes (39:9) 
Szituáció: József mondta Potifár feleségének, amikor az paráználkodni akart vele.  

 
 

d) „És lett harmadnapon virradatkor, mennydörgések, villámlások és sűrű felhő lett a 
hegyen és igen erős kürtzengés; és megrémült mind az egész táborbeli nép. És 
kivezette Mózes a népet a táborból az Isten eleibe és megálltak a hegy alatt. Az egész 
Sinai hegy pedig füstölgött, mivelhogy leszállott arra az Úr tűzben és felment annak 
füstje, mint a kemencének füstje; és az egész hegy nagyon rengett.” 

 
Könyv: 2Mózes (19:16-18) 
Szituáció: Izrael fiai a Sinai hegy előtt álltak, amikor Isten leszállt a hegyre, és 

Törvényt adott nekik. 
 
 

e) „Legyen, kérlek, a te benned való léleknek kettős mértéke én rajtam. És ő monda: 
Nehéz dolgot kértél; mégis, ha majd meglátsz engem, mikor tőled elragadtatom, 
meglesz, amit kérsz: ha pedig meg nem látsz, nem lesz meg.” 

 
Könyv: 2Királyok (2:9-10) 
Szituáció: Elizeus tudta, hogy Isten magához fogja venni Illés prófétát. Illés 

felajánlotta Elizeusnak, hogy kérjen tőle valamit, mielőtt elragadtatik. 
Ezzel akarta megjutalmazni Elizeust hűségéért. Elizeus megértette, mi 
volt Illés sikerének a titka, és az Illésben lévő lélek (szellem) kétszeres 
mértékét kérte magának. 
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f) „Kiáltott azért a nép, mihelyt kürtöltek a kürtökkel. Lett ugyanis, amint meghallotta a 
nép a kürtnek szavát, kiáltott a nép nagy kiáltással, és leszakadt a kőfal magától, és 
felment a nép a városba, ki-ki az előtte való helyen, és bevették a várost.” 

 
Könyv: Józsué (6:20) 
Szituáció: Izrael népe Jerikót ostromolta, nem fegyverekkel, hanem úgy, hogy 

körbejárták a várost. A hetedik napon kiáltottak fel, és Isten így adta 
kezükbe a várost. 

 
 

g) „Ő pedig feltekintve az ablakra, monda: Ki van ott velem? Ki? És alátekintett két vagy 
három főember. És monda azoknak: Vessétek alá őt. És alávetették, és az ő vére 
szétfecskendezett a falra és a lovakra, és eltapodtatta őt. Bemenvén pedig oda, evett és 
ivott, és monda: Nézzetek utána annak az átkozottnak és temessétek el; hiszen mégis 
csak király leánya.” 

 
Könyv: 2Királyok (9:32-34) 
Szituáció: Jéhu elment, hogy megölje Akháb egész családját. Az idősödő Jézabel 

kinézett egy ablakon, hogy gúnyolódjon Jéhun, de Jéhu felnézett, 
kiáltott pár emberének, ledobatta Jézabelt és eltapostatta a lovakkal.  

 
Összesen: 14 pont 

 
2. Írjon röviden a következő fogalmakról!  

(Válasza legalább három információt tartalmazzon!) 
 
A javítási-értékelési útmutatóban szereplő minden lehetséges elem 1-1 pontot ér. A feladatra 
legfeljebb 3-3 pont, összesen 6 pont adható. 
 
Lehetséges elemek: 
 

Az 1000 éves 
királyság: 
 

- A nagy nyomorúság után, Jézus visszajövetelével veszi kezdetét. 
-  Jézus Krisztus Jeruzsálemben 1000 évig uralkodik minden ország és 

minden nemzet fölött. 
- Földrajzi, biológiai átalakulások. 
- Izrael vezető hatalom lesz. 
- Az emberiség virágkora jön el. 
- A Messiás „a nemzeteket vasvesszővel pásztorolja”. 
- A nemzetek fel fognak járni Jeruzsálembe, Jézus Krisztust imádni. 

 
 

A Szentlélek (Szent Szellem) megnyilvánulásai (ajándékai) (Szellemi, vagy kegyelmi 
ajándékok): 
Bölcsesség beszéde, tudomány beszéde, hit, prófétálás, csodatévő erők, gyógyítás 
ajándékai, nyelvek magyarázása, nyelvek nemei, szellemek megítélése. 

 
(A javítási-értékelési útmutatóban nem szereplő, más helyes elem is elfogadható.) 
 

Összesen: 6 pont 
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3. Párosítsa össze – a megadott példa szerint – az alábbi városokat és eseményeket! Írja 
a táblázatba a városok betűjele alá az események sorszámát! 

 
 

a  b c d e f 
1  2 6 3 5 4 

 
  5 pont 

    
4. Írja le néhány mondatban Keresztelő János származását, fogantatásának és 

születésének történetét! 
 
A javítási-értékelési útmutatóban szereplő minden lehetséges elem 1-1 pontot ér. A feladatra 
legfeljebb 3 pont adható. 
 
Lehetséges elemek: 
 

- Szülei, Zakariás (pap) és Erzsébet idősek voltak. 
- Erzsébet meddő volt.  
- Zakariás éppen illatáldozatot készített  a Templomban, amikor megjelent neki Gábriel. 
- Az angyal elmondta Zakariásnak, hogy fia fog születni, és nevezze Jánosnak. 
- Zakariás hitetlenkedett, ezért megnémult. 
- Erzsébet találkozott Máriával. 
- János születésekor Zakariás egy táblára írta fel fia nevét, mire ismét tudott beszélni. 

 
(A javítási-értékelési útmutatóban nem szereplő, más bibliai elem is elfogadható.) 
 

3 pont 
 
5. Írja a megfelelő személy neve előtt álló betűjelet a hozzá tartozó állításokhoz a 

kipontozott helyre! (Egy nevet többször is felhasználhat!) 
 
Elemenként 1-1 pont, összesen 15 pont adható a feladatra. 
 
a. Gedeon  b. Sámson  c. Káleb  d. Jefte  e. Debóra 

 
- Több embert ölt meg halálával, mint életében.  b  

- A két jó kém egyike volt.  c   

- Egy pajtában csépelt, amikor elhívta az Úr.  a   

- Kürttel, fáklyával és korsóval győzték le az ellenséget.  a   

- Fogadalmát később megbánta, mert lányán kellett beteljesítenie.  d 

- Hetven fia közül csak a legkisebb maradt életben.  a 

- Puszta kézzel megölt egy oroszlánt.  b 

- Ellenségének szekerei beleragadtak a sárba.  e   

- Harminckétezer emberéből csak háromszázzal harcolt.  a 

- Diadaléneket írt győzelme után.  e  
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- Nyolcvanöt évesen még olyan erős volt, mint negyvenöt évesen.  c 

- Felvitte Gáza kapuit egy hegyre.   b 

- Bárák csak vele merte megtámadni Siserát.  e 

- Ellenségei megvakították.  b 

- Gyapjút tett ki: jelet kért az Úrtól.  a 

15 pont 
 
6. Sorolja fel a mózesi ünnepeket! 
 
Szombat, Páska, kovásztalan kenyerek ünnepe, hetek ünnepe (pünkösd), kürtzengés ünnepe, 
engesztelés napja, sátorok ünnepe, jubileumi év. 
 
A feladat pontozása a következők szerint történik: 
 

5 vagy több helyes válasz: 5 pont 
4 helyes válasz: 4 pont 
3 helyes válasz: 3 pont 
2 helyes válasz: 2 pont 
1 helyes válasz: 1 pont 

5 pont 
 
7. Magyarázza meg röviden a következő bibliai szövegrészt! 
 
A javítási-értékelési útmutatóban szereplő minden lehetséges elem 1-1 pontot ér. A feladatra 
legfeljebb 2 pont adható. 
 
Máté 24:42 
„Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.” 
 
Lehetséges elemek: 
 

- A hívő embernek mindig készen kell állnia arra, hogy Jézus Krisztus bármikor 
visszajöhet. 

- Számot kell mindenkinek adnia magáról, tetteiről, szellemi, erkölcsi állapotáról. 
- Jézus Krisztus visszajövetelének, az elragadtatásnak az időpontját senki sem tudja, 

váratlanul fog eljönni. 
- Nem szabad rest, hűtlen és rossz szolgaként viselkednie a hívőnek. 
 

(A javítási-értékelési útmutatóban nem szereplő, más helyes elem is elfogadható.) 
2 pont 

 
8. Döntse el, melyik állítás igaz és melyik hamis! Írjon a táblázatba az állítások betűjele 

alá I-t, ha az állítás igaz, H-t, ha hamis! 
 
Helyes megoldásonként 1 pont, összesen 5 pont adható. 
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a b c d e 
H H H I I 

5 pont 
 
9. Írja le, hogyan teljesedett be a következő messiási prófécia Jézus Krisztus életében! 
 
A javítási-értékelési útmutatóban szereplő minden lehetséges elem 1-1 pontot ér. A feladatra 
legfeljebb 2 pont adható. 
 
Zsoltár 16:10-11 
„Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Te 
tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek 
vannak örökké.” 
 
Lehetséges elemek: 
 

- Jézus a keresztfán elszenvedett halála után átélte a halál szellemi szakaszát is, a 
pokolba is lement, 

- de harmadnapon feltámadt.  
- Ez a zsoltár a pokolban töltött időre vonatkozó vigasztaló prófécia. 
- A feltámadás ereje ismét egyesítette Jézus szellemét és testét. 
- A Megváltó számára a nagy próba után örök élet, teljes öröm és gyönyörűség van az 

Atya jelenlétében. 
2 pont 

 
 
10. Írja le röviden, hogyan csapta be Jákob apját és testvérét! 
 
A javítási-értékelési útmutatóban szereplő minden lehetséges elem 1-1 pontot ér. A feladatra 
legfeljebb 3 pont adható. 
 
Lehetséges elemek: 
 

- Izsák elküldte vadászni Ézsaut, hogy utána majd megáldja. 
- Jákob – anyja tanácsát követve – befedte kezét és nyakát kecskeszőrrel, 
- felvette Ézsau ruháit, hogy apja azt higgye, Ézsau, az elsőszülötte áll előtte. 
- Rebeka ételt készített, Jákob bevitte apjának. 
- Jákob az étel felszolgálásánál megtévesztette Izsákot, 
-  így Izsák Jákobnak adta az elsőszülöttségi áldást. 

3 pont 
 
 
11. Pótolja a szövegből a hiányzó szavakat és írja a megfelelő betűjel után a kipontozott 

helyre! 
 
A feladatra összesen 4 pont adható. Minden helyesen beírt szó 1 pontot ér. Csak az 
útmutatóban megadott szavak fogadhatók el. 
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a: régieknek 
b: ítéletre 
c: haragszik 
d: atyjafiára 

4 pont 
 
12. Írja a helyes megoldás betűjelét a jobb oldali négyzetbe! Minden esetben csak egy 

helyes válasz van! 
 
A feladatra összesen 5 pont adható. Minden helyes válasz 1 pontot ér. 
 

1. D 
2. A 
3. A 
4. A 
5. C 

5 pont 
 
13. Sorolja fel a Szent Sátor főbb berendezési tárgyait! 
 
Réz mosdómedence, réz oltár, szent kenyerek asztala, arany „gyertyatartó”, arany füstölő 
oltár, frigyláda (kegyelem fedele). 
 
A feladat pontozása a következők szerint történik: 
 

5-6 helyes válasz: 3 pont 
3-4 helyes válasz:  2 pont 
1-2 helyes válasz:  1 pont 

3 pont 
 
14. Írjon röviden a következő bibliai szereplőről!  

(Válasza legalább három információt tartalmazzon.) 
 
A javítási-értékelési útmutatóban szereplő minden lehetséges elem 1-1 pontot ér. A feladatra 
legfeljebb 3 pont adható. 
 
Lehetséges elemek: 
 
Hágár: 

- Hágár: Sára egyiptomi szolgálója. 
- Sára Ábrahámnak adta, feleségül, hogy legyen gyermekük. 
- Amikor Hágár terhes lett, lenézte Sárát. 
- Ismael anyja. 
- Amikor Izsák megszületett, Ábrahám Sára tanácsára elküldte Ismaelt és Hágárt. 
- Hágárnak kétszer is Isten angyala mondta meg, hogy mit kell tennie. 

 
(A javítási-értékelési útmutatóban nem szereplő, más helyes elem is elfogadható.) 
 

3 pont 
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15. Párosítsa össze a példa szerint a megfelelő személyeket és írja őket a táblázatba! 
 
A feladatra elemenként 1 pont, összesen 5 pont adható. 

 
Dávid    Jonatán  
Izsák    Abimélek 
Artaxerxes  Ezsdrás 
József   Efraim 
Pál   Silás 

5 pont 
  

 
Javítási-értékelési útmutató a II. vizsgaösszetevő értékeléséhez 

 
A II. írásbeli vizsgaösszetevőnél a vizsgázó két előre megadott cím közül saját választása 
szerint csak egyet („A” vagy „B” tétel) dolgozott ki. A vizsgázó által elérhető maximális 
pontszám 60 pont. Mely a következő főbb összetevőkből áll: 
 
Tartalom: 50 pont 
Nyelvi megformáltság: 10 pont 
 
Nyelvi megformáltság 
A dolgozat nyelvi megformáltságára maximálisan 10 pont adható. 
A nyelvi megformáltság értékelésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

• A dolgozat értekező prózában íródott-e? A fogalmazás megfelel-e az esszé műfaji 
követelményeinek?  

• A vizsgázó fogalmazása a tartalom logikus kifejtését szolgálja-e? Világos-e a szöveg 
felépítése, megkülönböztethető-e a szövegben a téma felvezetése, tárgyalása és 
lezárása? Előre halad-e a vizsgázó a téma kifejtésében?  

• Mennyire meggyőző a vizsgázó által készített szöveg? 
• A szöveg értelmes mondatokból áll-e?  
• Olvasható-e a szöveg?  
• Vét-e a vizsgázó nyelvhelyességi és helyesírási hibákat? 

 
Tartalom 
A dolgozat tartalmi elemeire maximálisan 50 pont adható.  
Az értékelésnél a következő általános szempontokat kell figyelembe venni: 

• A szövegalkotási feladat annak megítélésére szolgál, hogy képes-e a vizsgázó a 
Szentírást – a rendelkezésre álló időtartam adta keretek között – a szöveg címében 
megadott téma szempontjából tanulmányozni.  

• Helyesen válogatja-e ki a témához tarozó (releváns) igeszakaszokat? 
• Egymásra vonatkoztatva tud-e a vizsgázó értelmezni különböző szentírási 

szakaszokat?     
• Ki tudja-e fejteni a konkrét témában a bibliai szövegek alapvető mondanivalóját? 
• Mennyiben tudja értelmezni a vizsgázó a Szentírás korokon túlmutató, a jelenre, 

illetve a hívők és más társadalmi csoportok helyzetére vonatkozó mondanivalóját 
• Amikor a feladat ezt megköveteli, levon-e a vizsgázó általános szellemi és erkölcsi 

tanulságokat? 
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A szövegalkotási feladatnál egy olyan fogalmazást kell a vizsgázónak készítenie, amely a 
feladat meghatározásban szereplő szempontoknak megfelel. Az egyes szempontok meglétét 
és kidolgozását egyenként a meghatározott pontszám kereteken belül kell értékelnie a 
javítónak.  
Az egyes tartalmi elemekre adott pontokat a fogalmazás elkészítésére biztosított hely után 
található táblázatban kell rögzíteni, a tanuló által választott „A” vagy „B” oszlopában. A 
nyelvi megformáltságra és a tartalmi elemekre adott összpontszámot át kell vezetni a 
feladatlap utolsó oldalán található táblázatba.  
 
 
Tartalmi értékelés: 
   
„A”  
 
Cím: Ábrahám hite: az áldás átvételének legalapvetőbb feltételei és állomásai Ábrahám 

életében 
 
Feladat: Készítsen értekező dolgozatot a fenti témában!  Mutassa be, milyen ígéreteket kapott 
Ábrahám Istentől, valamint ezek beteljesülését! Mutassa be Ábrahámot, mint a hit atyját! 
(Használja a Rómaiakhoz írt levél 4., valamint a Zsidókhoz írt levél 11.  fejezetét is!) A fenti 
témák kifejtése során mutassa be a próbákat Ábrahám hitéletének a fejlődésében! 
 

- Az Ábrahámnak Istentől adott ígértek ismertetése 

1Mózes 12:1-3; 13:15; 15:5; 17:6-7,15-16; 22:17 10 pont

- Az ígéretek beteljesülésének bemutatása 10 pont

- Ábrahám, mint a hit atyja: hit, engedelmesség és hosszútűrés 15 pont

- A próbák szerepe Ábrahám hitéletének a fejlődésében 10 pont 

- A bibliai és teológiai kifejezések, fogalmak helyes, következetes 

használata 5 pont

Összesen a tartalmi elemekre: 50 pont

 
 
Tartalmi értékelés  
 
„B”  
 
Cím: A zsidó honfoglalás harcai, mint a keresztény élet előképei Józsué könyve 1-12 

fejezeteiben  
 

Feladat: Készítsen értekező dolgozatot a fenti témában! Elemezze Jerikó elfoglalását, és egy 
másik szabadon választott eseményt Józsué könyvéből! Mi ezek jelentése a mai hívők 
számára? Hogyan hátráltatták a bűnök és a hibák az ígéret földjének meghódítását?  
Fogalmazza meg a honfoglaló harcok általános tanulságait! 
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- Jerikó elfoglalásának elemzése: 

Az ostrom menetének leírása (Józsué 6), pontos megértése. Tanulságok 

levonása, kifejtése: pl. Isten harcol a népéért, ha népe teljes 

engedelmességben jár. 10 pont

- Másik szabadon választott esemény: 

Például: 

Józsué és a nép fejedelmei a legyőzött királyok nyakára teszik a lábukat – 

a gonosz szellemi erősségek feletti győzelem jele (Józsué 10, 23-25) 

Józsuénak megjelenik Isten seregeinek fejedelme (Jézus Krisztus) – Isten 

ott van a hívőkkel minden harcukban (Józsué 5,13-15) 

A gibeoni csata, Józsué magatartása, nagy csodák a harcban – a hívők 

feladatai, Isten segítsége 10 pont

- A bűn és a hibák szerepének elemzése. 

Például: 

Ákán bűne (Józsué 7): az Istennek szentelt dolgokból vett el, lopott. 

Következménye: vereség. Megoldás: a bűn felszámolása. 15 pont

- A honfoglaló harcok általános tanulságainak megfogalmazása. 10 pont

- A bibliai és teológiai kifejezések, fogalmak helyes, következetes 

használata 5 pont

Összesen a tartalmi elemekre: 50 pont
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