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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 az alábbi minta 

alapján, 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:  
(A válaszban elég az alaphelyzet meghatározása.) 

1 pont 
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a) „ …látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, 
elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.” 
Könyv: Jelenések könyve(21:2) 
Szituáció: János elragadtatásban látta az új Jeruzsálemet. 

 
b) „Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint békességben: mert 

látták az én szemeim a te üdvösségedet.” 
Könyv: Lukács(2:29) 
Szituáció: Jézus születése után a szülei felvitték a jeruzsálemi Templomba. Ott 

egy idős embernek, Simeonnak Isten Szelleme korábban kijelentette, 
hogy nem hal meg, amíg meg nem látja a Messiást. Jézust látva a 
Templomban Simeon mondta ezt. 

 
c) „És lőn, mikor leült velük, a kenyeret vévén, megáldá, és megszegvén nekik adá. És 

megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerék őt; de ő eltűnt előlük.” 
Könyv: Lukács(24:30) 
Szituáció: Jézus feltámadása után megjelent két tanítványának. 

 
d) „Felelvén pedig Péter és az apostolok, mondának: Istennek kell inkább engedni, 

hogynem az embernek.” 
Könyv: Apostolok cselekedetei(5:29) 
Szituáció: A főpapok magukhoz hívatták az apostolokat. Előttük mondta ezt Péter, 

amikor el akarták tiltani őket a prédikálástól. 
 

e) „És úgy cselekedetek az írástudók is az ő varázslásukkal, hogy tetveket hozzanak elő, 
de nem teheték; és valának a tetvek emberen és barmon.”  
Könyv: 2Mózes(8:18) 
Szituáció: A tíz csapás közül az egyik, amit az egyiptomi varázslók már nem 

tudták leutánozni. 
 

f) „A tehenek pedig egyenesen a Beth-Semes felé vivő úton menének, egy úton mentek, 
folytonosan bőgve, és sem jobbra, sem balra nem térének le. És a filiszteusok 
fejedelmei utánuk menének Béth-Semes határáig.” 
Könyv: 1Sámuel(6:12) 
Szituáció: Miután a filiszteusok legyőzték Izraelt, a frigyládát is elvették. Azokra a 

filiszteus városokra, ahová a frigyládát elvitték, csapás jött (egerek, 
fekélyek). A filiszteusok így küldték vissza a frigyládát Izraelbe. 

 
g) „És e napon ugyanazt fogják mondani Persia és Média fejedelemasszonyai, akik 

meghallják a királyné cselekedetét, a király minden fejedelmének, és lesz elég 
megvetés és harag.” 
Könyv: Eszter könyve(1:18) 
Szituáció: Ahasvérus tanácsadói mondták a királynak, hogy felesége, Vásti 

királyné tiszteletlen cselekedetének híre el fog terjedni a birodalomban. 
 

Összesen: 14 pont 
 
2. Írjon röviden a következőkről! (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. 
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Lehetséges elemek: 

Kikből 
lehetnek 
presbiterek? 

- Feddhetetlen, a világiak is jó véleménnyel legyenek róla. 
- Egy feleségű legyen. 
- Hívő, engedelmes gyerekei legyenek. 
- Józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető. 
- Tanításra alkalmas. 
- Ne legyen akaratos és veszekedő. 
- Ne legyen részeges, korrupt. 
- Ne legyen új ember a gyülekezetben. 

 
Mit mond a 
Biblia a 
válásról? 

- Az ószövetségben a férfiak elbocsáthatták feleségüket. 
- Ekkor válólevelet kellett adni neki. 
- Ha a nő újra férjhez ment, már nem mehetett még egyszer feleségül 

régi férjéhez. 
- Jézus azt mondta, hogy a válást Isten csak az emberek 

keményszívűsége miatt engedte meg az Ószövetségben. 
- Az Újszövetségben Isten tiltja a válást, kivéve, ha valaki házasságtörés 

miatt válik el. 
 

Összesen: 6 pont 
 
3. Párosítsa össze az alábbi városokat és állításokat! Írja a táblázatba a városok 

betűjele alá az állítások sorszámát! 
 
A feladatra helyesen megoldott elemenként 1 pont, összesen 5 pont adható.  
 

a b c d e 
5 3 1 2 4 

 
5 pont 

 
4. Írja le néhány mondatban Pál apostol megtérésének és újjászületésének történetét!  

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

Lehetséges elemek: 
Apostolok cselekedetei 9: 
- Találkozás Jézussal a Damaszkuszba vezető úton 
- Jézus szavai Saulushoz 
- Vakság 
- Anániás imádkozik Saulusért kézrátevéssel 
- Saulus megkeresztelkedése 

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

3 pont 
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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. Jeremiás c. Ezékiel d. Nabukodonozor e. Sedékiás 

 

– Fiait szeme láttára ölették meg. e 

– A főemberek verembe dobják, amiből Ebed-Melek menti ki. b 

– Júda utolsó királya. e 

– A babiloni király adta neki ezt a nevet. e 

– Jeremiás próféta intése ellenére szövetséget kötött Egyiptommal. e 

– Sokat építette és szépítette Babilon városát. d 

– Emberi értelme elhagyta, és állati sorban élt. d 

– Nagybátyjától mezőt vásárolt Anatótban. b 

– Felesége meghalt, de nem gyászolhatta meg. c 

– Jeruzsálemben prófétált, megtérésre szólított fel. b 

– Babilonban élt, és az oda fogságba hurcolt zsidóságnak prófétált. c 

– Egyiptomba költözött a nép maradékával. b 

– Prófétált Izrael 70 évhetéről. a 

– Papi származású volt. b, c (Bármelyik elfogadható, de két jó válasz esetén is csak 

egy pont adható.) 

– A babiloni király udvarában nevelkedett. a 

15 pont 
 
6. Sorolja fel Jákob fiait! 
 

1. Rúben 
2. Simeon 
3. Júda 
4. Dán 
5. Naftali 
6. Gád 
7. Áser 
8. Izsakár 
9. Zebulon 
10. Lévi 
11. József 
12. Benjamin 

 
A feladat pontozása a következők szerint történik: 
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12-10 helyes válasz: 5 pont 
9-8 helyes válasz:  4 pont 
7-6 helyes válasz:  3 pont 
5-4 helyes válasz:  2 pont 
3-1 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 25:21 
„Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak 
örömébe.” 
 
Lehetséges elemek: 
- Az igazak ítéletekor lesz. 
- A jó és hű szolga meghatározása. 
- Hogyan kell sáfárkodni (gazdálkodni) Isten ajándékaival a Földön. 
- Milyen módon lesz a jutalmazás. 
- Általános elv: aki a kevesen hűséges, arra sokat bíznak. 
 
(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 az állítás! 
 
Helyes megoldásonként 1 pont, összesen 5 pont adható. 
 

a b c d e 
I H I I H 

5 pont 
 
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. 
 
Zsoltár 22:19 
„Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek.” 
 
Lehetséges elemek: 

- Jézus a kereszten. 
- A római katonák elosztották egymás közt ruháit. 
- Drága köntösét kisorsolták egymás közt. 

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

2 pont 
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10. Írja le röviden a nazireusokra vonatkozó törvényt! 
 
A javítási-értékelési útmutatóban szereplő minden elem 1-1 pontot ér. A feladatra legfeljebb 3 
pont adható. 
 
Lehetséges elemek: 

- Egy ideig nem ivott bort, sem semmi szeszesitalt, sem szőlőt nem evett. 
- Nem vághatta sem haját, sem szakállát. 
- Halotthoz nem mehetett be, nem érintkezhetett vele. 
- A fogadási idő lejárta után hálaáldozatot kellett bemutatnia. 

 
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: juhaim 

b: ismerem 

c: követnek 

d: vesznek 
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. A 
2. D 
3. D 
4. D 
5. C 

 
5 pont 
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13. Soroljon fel Illés csodái közül ötöt! 
 

A feladatra legfeljebb 3 pont adható. 
 

Lehetséges elemek: 
- Három és fél évig tartó szárazság. 
- Hollók táplálták Illést. 
- Sareptai özvegy olaja, lisztje nem fogyott el. 
- Sareptai özvegy fiának feltámasztása. 
- Kármel hegyén tűz jött Illés áldozatára. 
- Imájára eső jött. 
- Előre megmondta, mi lesz Akháb és Jézabel vérével, illetve tetemével. 
- Akházia követeire tűz jött le kétszer is, mert tiszteletlenek voltak Illéssel. 
- Jordán kettéválasztása a palástjával. 
- Tüzes szekér vitte fel a mennybe. 

 
A feladat pontozása a következők szerint történik: 

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

1 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: 
Absolon:  

- Megölte testvérét, Amnont. 
- Apja száműzte. 
- Visszatérte után elhajlította a nép szívét apjától. 
- Dávid ellen lázadott. 
- Csatában hajánál fogva fennakadt egy fán. 
- Joáb ölte meg. 

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

3 pont 
 
15. Párosítsa össze az alábbi személyeket, és írja nevüket a táblázatba! Írja le, milyen 

kapcsolat volt közöttük! 
 

A feladatra elemenként 1 pont, összesen 5 pont adható. 
 

Áron     Eleázár  

Gedeon   Abimélek  

Isai    Dávid 

Saul    Jonatán 

A személyek között fennálló kapcsolat: apa - fiú. 

5 pont 
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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” feladatot) 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 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 tartozó (releváns) szövegrészeket? 
• 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? 
 
 
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: 
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„A” 
 
Cím: A kereszténnyé válás lépései Péter apostol pünkösdi prédikációja alapján  

Feladat: Készítsen értekező dolgozatot a fenti témában! Dolgozatában röviden ismertesse az 
Apostolok cselekedetei 2:37-41 versei alapján a kereszténnyé válás alaplépéseit! Fejtse ki, mit 
jelent a megtérés, és mit jelent megkeresztelkedni a bűnök bocsánatára! Hogyan veszik az 
emberek a Szent Lélek ajándékát, mik a Szent Lélek (Szent Szellem) vételének jelei és 
következményei? Értelmezze Péternek a 40. versben szereplő következő mondatát: 
„Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!” Dolgozatában, érvelésében használjon 
fel a témára vonatkozó további szentírási helyeket!  
 

- A megtérés tartalmának kifejtése, bemutatása 10 pont

- A bűnök bocsánatára való megkeresztelkedés kifejtése 10 pont

- A Szent Lélek vétele, annak jelei és következményei 15 pont

- Az Apostolok Cselekedetei 2:40 értelmezése 10 pont

- A bibliai és teológiai kifejezések, fogalmak helyes, következetes 
használata 5 pont

Összesen a tartalmi elemekre: 50 pont

 
 
Tartalmi értékelés: 
 
„B” 
 
Cím: A világtörténelem Dániel próféta könyvében 
 
Feladat: Készítsen fogalmazást a fenti címről! Dolgozatában röviden foglalja össze, hogy mi 
az értelme Nabukodonozor király álmának, és Dániel négy vadállatról szóló látomásának! Mi 
volt az oka Belsazár király idejében a birodalmat ért ítéletnek? Értelmezze Dániel további, a 
témához kapcsolódó látomásait! Foglalja össze Dániel próféciája alapján a Messiás 
fellépésének időrendjét és kapcsolódását Izrael történetéhez! 
 

- Nabukodonozor álmának (Dániel 2), és Dániel látomásának (Dániel 7) 

értelmezése 10 pont

- A birodalmat ért ítélet oka a Dániel könyvének 5. fejezete alapján 10 pont

- Dániel könyvének 8., 10., 11. és 12. fejezeteiben szereplő látomások 

értelmezése a teljesség igénye nélkül  15 pont

- Hetven évhét kronológiájának ismertetése, külön tekintettel a Messiás 

fellépésére a Dániel 9:20-27 alapján 10 pont

- A bibliai és teológiai kifejezések, fogalmak helyes, következetes 
használata 5 pont

Összesen a tartalmi elemekre: 50 pont
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