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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, és 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 ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő 
magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod” 

 
Könyv: 1Mózes (3:15) 
Szituáció: Az Úr megátkozta a kígyót, amikor az megkísértette Évát.  

(Messiási prófécia: Jézus Krisztusra utal, aki legyőzte a Sátánt.) 
 
 
 

b) „És miután eleget adott neki innia, mondta: a te tevéidnek is merítek, míg eleget nem 
isznak. És sietett és kiürítette vedrét a vályúba és ismét elfutott a forrásra meríteni, és 
merített mind az ő tevéinek. Az ember pedig álmélkodva nézett reá, és veszteg 
hallgatott, tudni akarván: vajon szerencséssé teszi-e az Úr az ő útját, vagy nem.” 

 
Könyv: 1Mózes (24:19-21) 
Szituáció: Ábrahám elküldte szolgáját rokonai közé, hogy hozzon onnét feleséget 

fiának, Izsáknak. A szolga jelet kért az Úrtól, hogy aki megitatja őt is és 
még a tevéit is, az legyen az Úrtól kiválasztott feleség. Az első lány, 
akivel találkozott, Rebeka volt, ő mondta a fenti mondatot. 

 
 
 

c) „Ez pedig az az ajándék, a mit tőlük szedjetek: arany és ezüst és réz. És kék, és 
bíborpiros, és karmazsinszinű fonal, meg len fonal, és kecskeszőr.” 

 
Könyv: 2Mózes (25:3-4) 
Szituáció: Mózes felhívja a népet a pusztában, hogy szedjenek ajándékokat a 

Szent Sátor felépítésére. 
 
 
 

d) „És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a 
várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és 
magassága egyenlő.” 

  
Könyv: Jelenések könyve (21:16) 
Szituáció: Isten megmutatta Jánosnak új Jeruzsálemet.  

(Az új ég és az új föld leírásánál.) 
 
 
 

e) „Akinél pedig megtalálod a te isteneidet, ne éljen az. Atyánkfiai előtt vizsgáld meg, 
mid van nálam, és vidd el”  

 
Könyv: 1Mózes (31:32) 
Szituáció: Jákob és családja elszökött Lábántól. Ráhel magához vette Lábán házi 

bálványait, amiről Jákob nem tudott. Jákob akkor mondta ezt, amikor 
Lábán utolérte és számon kérte őket. 
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f) „Melkhisédek pedig Sálem királya, kenyeret és bort hozott; ő pedig a Magasságos 
Istennek papja volt.” 

 
Könyv: 1Mózes (14:18) 
Szituáció: Ábrahám kiszabadította Lótot és Szodoma összes lakóját. Amikor 

hazafelé mentek, akkor jött ki elé Melkisédek és megáldotta 
Ábrahámot. 

 
g) „És monda a királynak: Mind igaz, a mit az én földemben hallottam volt a te dolgaid 

felől és a te bölcsességedről, de én hinni sem akartam azokat a beszédeket, míg én 
magam el nem jöttem, és szemeimmel nem láttam. És ímé nékem a felét sem beszélték 
el: te meghaladtad bölcsességgel és jósággal a hírt, a melyet hallottam felőled.” 

 
Könyv: 1Királyok (10:6-7) és 2Krón 9 
Szituáció: Séba királynője meglátogatta Salamon királyt. Nagyon csodálkozott 

Salamon gazdagságán és bölcsességén. 
 

Összesen: 14 pont 
 
 
2. Írjon röviden a következő fogalmakról! (Válasza legalább három információt 

tartalmazzon!) 
 
A javítási-értékelési útmutatóban szereplő minden elem 1-1 pontot ér. A feladatra 
feladatonként legfeljebb 3-3 pont, összesen 6 pont adható. 

 
Lehetséges elemek: 

Szombatév: - Mózes törvénye szerinti minden hetedik év. 
- Ezekben az években tilos volt földet művelni, hogy a földnek is meg 

legyen a szabbatja. 
- Csak ami magától termett, azt ehették. 
- Az adósság elengedésének az éve. 

 
Purim: - Jelentése: sorsolás. 

- Nem tartozik a Mózes könyveiben leírt ünnepek közé. 
- Eszter könyvében olvashatunk keletkezéséről. 
- Ezzel az ünneppel emlékeznek meg a zsidók arról, hogy 

megmenekültek Hámántól, és a kiírtatástól a Perzsa birodalomban. 
 

Összesen: 6 pont 
 
3. Párosítsa össze – a megadott példa szerint – az alábbi városokat és eseményeket! 

Írja a táblázatba a városok betűjele alá az események sorszámát! 
 
A feladatra helyesen megoldott elemenként 1 pont, összesen 5 pont adható. A feladat hat 
elemből áll, ebből az első a példa. 
 

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

5 pont 
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4. Írja le néhány mondatban Illés elragadtatását! 
 
A javítási-értékelési útmutatóban szereplő minden elem 1-1 pontot ér. A feladatra legfeljebb  
3 pont adható. 
 

Lehetséges elemek: 
2Királyok 2: 
- Illés el akarta maga mellől küldeni Elizeust, de ő ragaszkodott Illéshez, és nem hagyta 

el. 
- Illés a palástjával ráütött a Jordán folyóra, ami kétfelé vált. 
- Elizeus az Illésen levő kenet kétszeresét kérte magára. 
- Egy tüzes szekér, tüzes lovakkal felvitte Illést a mennybe. 
- Elizeus a saját köpenyét elszakította, és ezután Illését hordta. 
- A palásttal ő is kettéválasztotta a Jordánt. 
- 50 ember azért elment, hogy megkeresse Illést. 

 
(A javítási-értékelési útmutatóban nem szereplő, más helyes 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 pont, összesen 15 pont adható a feladatra. 
 
a. Dániel b. Anna c. Eszter d. Izsák 

 
- Államférfiként a legmagasabb pozíciókba jutott.  a 

- Susán várában lakott.  c  

- Gyermekét más nevelte fel.  b  

- Oroszlánok elé vetették.  a  

- Történetével áll összefüggésben a purim ünnepe.  c 

- Sokáig nem lehetett gyereke.  b 

- Iker fiai voltak.  d  

- Vásti helyére került.  c 

- Apja szolgája hozott neki feleséget.  d  

- Barátaival együtt a babiloni király szolgálatára nevelték.  a 

- Újra megásta apja kútjait.  d 

- Prófétált az arany állóképről.  a  

- Fő ellensége Hámán.  c 

- Sámuel egyik szülője.  b  

- Neve jelentése nevetés.  d 

15 pont 
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6. Sorolja fel az egyiptomi tíz csapást! (Az időrendi sorrend nem fontos.) 
 

1. víz vérré változik 
2. békák 
3. tetvek 
4. böglyök/bogarak 
5. dögvész 
6. fekély 
7. jégeső 
8. sáskák 
9. sötétség 
10. az elsőszülöttek halála 

 
A feladat pontozása a következők szerint történik: 
 

9-10 helyes válasz: 5 pont 
7-8 helyes válasz:  4 pont 
5-6 helyes válasz:  3 pont 
3-4 helyes válasz:  2 pont 
1-2 helyes válasz: 1 pont 

5 pont 
 
7. Magyarázza meg röviden a következő bibliai szöveget! 
 
A javítási-értékelési útmutatóban szereplő minden lehetséges elem 1-1 pontot ér. A feladatra 
legfeljebb 2 pont adható. 
 
Máté 13:44 
„Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet 
megtalálván az ember, elrejtette azt; és afelett való örömében elmegy és eladván mindenét 
amije van, megveszi azt a szántóföldet.” 
 
Lehetséges elemek: 

- az ember, ha kell, mindenét elhagyja, régi barátait, szokásait, addigi értékeit, csak 
hogy Isten országát megnyerhesse, 

- ásni kell érte, kincset csak munkával lehet kiásni, 
- Isten országa a legnagyobb kincs. 

 
(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. 
 

a b c d e 
H I I H H 

5 pont 
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9. Írja le az alábbi messiási prófécia beteljesedését Jézus Krisztus életében! 
 
A javítási-értékelési útmutatóban szereplő minden elem 1-1 pontot ér. A feladatra legfeljebb 2 
pont adható. 
 
Ésaiás 52: 14-15 
„Miképpen eliszonyodtak tőled sokan, oly rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem 
ember fiaié volt: akképpen ejt ámulatba sok népeket; fölötte a királyok befogják szájukat, mert 
a mit nékik nem beszéltek volt, azt látják, és mit nem hallottak volt, arra figyelnek.” 
 
Lehetséges elemek: 

- amikor megfeszítették a kereszten, Jézus ábrázata eltorzult a fájdalmaktól, 
betegségektől és az elhordozott bűnöktől,  

- az alakja is eltorzult ettől a szenvedéstől,  
- de amikor másodszor jön vissza a földre, akkor a legnagyobb uralkodók is 

elhallgatnak, az emberek mindenhol Jézus Krisztusról fognak beszélni! 
 
(A javítási-értékelési útmutatóban nem szereplő, más helyes elem is elfogadható.) 
 

2 pont 
 
10. Foglalja össze, mit mond a mózesi Törvény azokról, akik nem szándékosan öltek 

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

- menedékvárosokba menekülhettek,  
- melyből Izrael területén hatot kellett választani,  
- itt kellett maradniuk a főpap haláláig, 
- utána hazamehettek saját városukba, 
- a vérbosszuló rokon a menedékvárosokban nem ölhette meg a vétlen gyilkosokat, 
- de ha kiléptek a városból, már nem volt bűn megölni őket. 

 
3 pont 

 
11.  Pótolja a szövegből 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. 
 
a: szegények  

b: mennyeknek  

c: megvigasztaltatnak  

d: szelídek  
4 pont 
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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. A 
2. A 
3. B 
4. C 
5. C 

5 pont 
 
13. Sorolja fel, hogy az Efézus 4:11 alapján miket adott Isten „a szentek tökéletesítése 

céljából, szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére” (azaz az öt szolgálati 
ajándékot)! 

 
A feladatra legfeljebb 3 pont adható. 
 
Helyes elemek: apostol, próféta, tanító, pásztor, evangélista. 
 
A feladat pontozása a következők szerint történik: 
 

4-5 helyes válasz: 3 pont 
3 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 helyes elem 1-1 pontot ér. A feladatra 
legfeljebb 3 pont adható. 
 
Lehetséges elemek: 
 
Naámán:  

- leprás szír hadvezér,  
- egyik szolgálólányától hallott Elizeus prófétáról,  
- először megsértődött, mert Elizeus nem úgy kezelte, ahogy azt elvárta volna, 
- de végül mégiscsak megtette, amit Elizeus mondott: hétszer alámerült a Jordánban,  
- teljesen meggyógyult, és már csak az Úrnak akart áldozni,  
- Elizeus nem fogadta el az ajándékát. 

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

3 pont 
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15.  Párosítsa össze – a megadott példa szerint – az alábbi ellenfeleket és írja nevüket a 
táblázatba! 

 
A feladatra elemenként 1 pont, összesen 5 pont adható. 

 
Saul   Dávid 
Káin   Ábel 
Bárák   Sisera 
Pál  Barjézus 
Jézabel  Illés 

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: Júda babiloni fogság utáni helyreállítása  
 
Feladat: Készítsen értekező dolgozatot a fenti témában! Dolgozatában mutassa be, melyek 
voltak Júda helyreállításának fontosabb történelmi mozzanatai. Írjon az előzményekről, a 
visszatérés hullámairól és a helyreállítás fontosabb állomásairól. Mutassa be dolgozatában, 
hogy mi volt a helyreállítással kapcsolatosan a perzsa államnak és képviselőinek, valamint a 
Júda környékén élő pogány népeknek az álláspontja. Milyen társadalmi, szellemi és erkölcsi 
folyamatok zajlottak le a zsidó társadalomban? Hogyan viszonyult a zsidó társadalom és az 
előkelők Isten igéjéhez és a próféták üzenetéhez ebben az időszakban? Mik a történet szellemi 
és erkölcsi tanulságai?  
 

- Az előzmények: babiloni fogság, a babiloni-perzsa hatalomváltás, az új 

perzsa birodalmi politika (pl.: Kürosz dekrétuma, Eszter története) 

bemutatása. 10 pont 

- A visszatérés történelmi eseménysorának bemutatása (a visszatérés 

három hulláma: Zorobábel, Ezsdrás, Nehémiás) 10 pont 

- A perzsák és a környék pogány lakosságának viszonya Júda 

helyreállításához 5 pont 

- A visszatérők feladatai a helyreállítás során: az Isten igéjén alapuló 

reform bemutatása és értelmezése  10 pont 

- A helyreállítás szellemi és erkölcsi tanulságainak megfogalmazása 10 pont 

- A bibliai és teológiai kifejezések, fogalmak helyes, következetes 

használata 5 pont 

Összesen a tartalmi elemekre: 50 pont 

 
Tartalmi értékelés  
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„B” tétel 
 
Cím: Jézus Krisztus tanítványainak és az egyháznak a feladata Isten Országa 
evangéliumának hirdetésében 
 
Feladat: Készítsen értekező dolgozatot a fenti témában! Dolgozatában értelmezze, hogy a 
Szentírás szerint mi Isten Országa, hogyan mutatta be és prédikálta Jézus a róla szóló 
örömhírt! Mutassa be milyen útmutatásokat, parancsolatokat adott Jézus Krisztus 
tanítványainak az evangélium hirdetésével kapcsolatosan! Hogyan teljesítette ezeket a 
parancsolatokat az egyház az első században? Milyen további rendeléseket, követelményeket 
fogalmaztak meg ezzel kapcsolatosan az apostolok? Foglalja össze mi az egyház szerepe az 
evangélium hirdetésében!      
   

- Isten Országa evangéliumának a mibenléte (szellemi, üdvtörténeti, 

eszkatológikus aspektusok) 10 pont

- Egy vagy néhány konkrét példa bemutatása Jézus beszédeiből és 

cselekedeteiből, amikor az örömhírt prédikálta  10 pont

- A tanítványoknak adott kiküldetés és parancsolat az evangélium 

hirdetésével kapcsolatosan 10 pont

- A Szent Szellem eljövetele után az evangélium hirdetése az apostolok 

korában  10 pont

- Az apostolok további útmutatásai (esetleg személyes példái) az 

evangélium hirdetésére 5 pont

- A bibliai és teológiai kifejezések, fogalmak helyes, következetes 

használata 5 pont

Összesen a tartalmi elemekre: 50 pont
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