
 

 

 

 

Verseny feladatlap 

 

 

 

 

3-4. osztály 

 

 

 

A csapat neve és a tanulók nevei: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Az iskola neve és 

címe:______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

1. Ki vagy mi vagyok (kik vagy mik vagyunk)? Ki mondhatta az alábbi mondatokat? 

Írjátok a megfejtést a mondatok utáni vonalra!      /17 

 

- Nevem azt jelenti Zerge. _____________________________ 

- Azt mondták ránk részegek vagyunk._______________________________ 

- Egyek vagyunk többek között az imádkozásban is. __________________________ 

- Azt kérdeztük az egyik apostoltól, hogy kinek a nevében tanítunk a feltámadásról? 

__________________________________ 

- Vigasztalás fia vagyok. ______________________________ 

- Sajnos nemcsak embereknek hazudtam, hanem az Istennek is. 

______________________________ 

- A nagytanács tagja vagyok, azt javasoltam bocsássák el az 

apostolokat._________________________________ 

- Kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tettem a nép között. 

________________________________ 

- Egyetértettem István kivégzésével. _______________________________ 

- Azt mondták rám, hogy „az Isten Hatalmasnak nevezett ereje”. 

______________________________ 

- Cézáreában élek, százados vagyok.______________________________ 

- Akeldama vagyok. ____________________________________ 

- Az egyik apostol azt kérte nézzek rá. _________________________________ 

- A pusztában inkább ennek az istennek a csillagát 

hordozták.________________________ 

- El kellett mennem az egyenes utcába, Júdás házába. ________________________ 

- A Gázába vezető úton találkoztunk._________________________________ 

- „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve?” __________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Igaz vagy hamis? Írjatok vagy I vagy H betűt az állítás előtti vonalra!  /11 

 

- Saul tudta, hogy merényletet terveznek ellene.  

- Péter arról beszélt Kornéliusz házában, hogy személyválogató az Isten. 

- Kornéliusz a galliciai csapat századosa volt.  

- Tábita Jerikóban élt.  

- Saul megkötözött férfiakat és nőket akart Jeruzsálembe vinni. 

- Fülöpnek egy angyal mondta, hogy csatlakozzon a hintóhoz. 

- Teudáshoz 500 ember csatlakozott.  

- Szafirát az ifjak találják meg holtan.  

- Péter beszéde után mintegy ötezren keresztelkednek meg. 

- Az első gyülekezet kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a 

kenyér megtörésében, a kézrátételben és az imádkozásban. 

- Péter bizonyságtételében Joel prófétát idézi. 

 

 

3. Kivel mi történt, írd le röviden! Helyes mondatonként 2-2 pont   /22

        

- Nikáor  

- Emór fiai  

- János 

- Énász  

- Simon 

- Etiópok királynőjének főember 

- Barnabás 

- Nikoláosz 

- Sánta 

- Barsabbás  

- Dávid 

 

 

 

Összesen elérhető pont: 50   Ebből elért pont: ___________ 


