
 

 

XXIV. Országos Evangélikus Hittanverseny 

 

Egyházmegyei / Iskolai kerületi forduló 

 

2015. március 21. szombat 

 

 

1-2. osztály 

 

 

 

 

 

 

Csapatnév (iskola/gyülekezet): 

 

_______________________________________________________________ 

 

Csapattagok: 

1. _______________________________ 

 

2. _______________________________ 

 

3. _______________________________ 

 

4. _______________________________ 

 

Elért pontszám: ______ /87 

  



Csapatnév: ____________________________________________ 
 
 

1. Egészítsétek ki a szöveget a második teremtéstörténet alapján! _____/18 pont 

 

Amikor az Úristen a ……………………… és a ………………………megalkotta, még 

semmiféle mezei ………………………nem volt a földön, és semmiféle mezei 

………………………nem hajtott ki, mert az ÚRisten még nem bocsátott ……………………… 

a földre. ……………………… sem volt, aki a termőföldet megművelje. Akkor 

……………………… szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a ……………………… felszínét. 

Azután megformálta az ÚRisten az embert a föld ………………………, és élet leheletét lehelte 

………………………. Így lett az ………………….……… élőlénnyé. Ültetett az ÚRisten egy 

kertet ……………….………, keleten, és ott helyezte el az ………………………, akit formált. 

Sarjasztott az ÚRisten a termőföldből mindenféle ………………………, szemre kívánatosat és 

eledelre jót; az ………………………fáját is a kert közepén, meg a ………………………és a 

………………………tudásának fáját. És fogta az Úristen az ………………………, elhelyezte az 

……………………… kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az ÚRisten az 

embernek: A ………………… minden fájáról szabadon ehetsz, de a …………………… és a 

……………………… tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha ………………………róla, meg kell 

………………………. Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek 

……………………… lenni, alkotok hozzáillő ………………………. Formált tehát az ÚRisten a 

földből mindenféle mezei ………………………, mindenféle égi madarat, és odavitte az 

emberhez, hogy lássa, minek nevezi; mert minden ………………………az a neve, aminek az 

ember nevezi. Így adott az ……………………… nevet minden ………………………, az égi 

madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő ………………………nem talált. 

Mély ………………………bocsátott azért az ÚRisten az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az 

egyik ………………………, és húst tett a helyére. Az emberből kivett ……………………… 

asszonnyá formálta az ÚRisten, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember: Ez most 

már csontomból való ………………………, testemből való ………………………. 

Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett.   



Csapatnév: ____________________________________________ 
 
 

2. Teremtéstörténet: melyik nap mit teremtett Isten? Segítenek a gyümölcsök fajtái és a 

számok. Ha leírtad a szavakat, számozd be őket a teremtésnek megfelelően!  

____/21 pont 

 

 

……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………  

  



Csapatnév: ____________________________________________ 
 
 

3. Írd a mondatok mögé hogy igaz (I) vagy hamis (H)! _______/15 pont 

 

1. Kezdetben teremtette Isten az állatokat. 

2. A szárazat földnek nevezte el. 

3. Negyedik nap megjelentek a növények. 

4. Évát Isten Ádám lábcsontjából teremtette. 

5. Az emóriakat Isten megmentette. 

6. Salamon szebben öltözött, mint a mezei liliomok. 

7. A mező füvét holnap a kemencébe vetik. 

8. Szabad aggódni a holnapért. 

9. Az első emberpár az Égben lakott. 

10. Megállott a hold az Ajjálón-völgyében. 

11. Józsué kérésére lenyugodott azonnal a nap. 

12. Csak Józsué tért vissza a gilgáli táborba. 

13. Először Isten útját kell keresni. 

14. Az égi madarakat eltartja mennyei Atyánk. 

15. Az égi madarak értékesebbek, mint az emberek. 

 

  



Csapatnév: ____________________________________________ 
 
 

4. Színezd ki a pöttyel jelölt részeket!  _____/15 pont 

 

 

 

Mi van a képen?  …………………………………………………………………. 

 

Mi töltötte be? …………………………………………………………………. 

 

Mi szállt rá? …………………………………………………………………. 

 

Ki nem tudott ekkor bemenni? ……………………………………………………………. 

 

Mi volt rajta nappal? …………………………………………………………………. 

 

Mi volt rajta éjjel? …………………………………………………………………. 

  



Csapatnév: ____________________________________________ 
 
 

5. Fejtsd meg a rejtvényt!  _____/18 pont 

 

 
L           

      
1. 

Szebb mint a király teljes 
dicsőségében: mezei …… 

    
        M   

   
2. 

Ehhez a királyhoz hasonlítja Jézus az 
előbbi növényt. 

  
  A         

     
3. A madarak nem vetnek, nem …… 

 
          C   

     
4. Ide vetik holnap a füvet. 

P     
 

      
      

5. 
Ők kérdezik, hogy mit együnk, mit 
igyunk, mit öltsünk magunkra. 

   
  

 
G               6. Ne …………… tehát életetekért. 

   

 

    S 
 

        
 

7. Először Isten ……..… kell keresni. 

  
F           

     
8. 

Bizonyos növények nem fáradoznak 
és nem …… 

 
    N     

       
9. Elég …… napnak a maga baja. 

    
V           

   
10. A madarak nem …… 

    
  G   

  
        11. Ezt is kell keresni: Isten …… 

   
    Ű       

    
12. Ide nem takarnak a madarak. 

  
É       

       
13. Nem több-e az …… a tápláléknál? 

  
      N   

      
14. A …… majd aggódik magáért. 

    
  G   

  

    
15. 

Ilyen madarak szerepelnek a 
történetben. 

  
T       

  

 

    
16. Nem több-e a …… a ruházatnál? 

   
      Ő 

 

 

    
17. Ennek a füve szerepel a történetben. 

 

 

Megfejtés: …………………………………………………………………………. 

 


