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TESZTLAP – MINTA 

(unitárius felvételizők számára) 

ANYANYELVI KÉSZSÉGET VIZSGÁLÓ FELADATOK 
 

1. Sorolj fel minél több rokon értelmű kifejezést a következő fogalmakhoz: 

a. játékos 

b. nagy 

c. iskola 

 

2. Tollbamondás: 

A híres hortobágyi puszta az ellentétek világa. Egyhangú és mégsem unalmas ez a 

kék égharanggal határolt táj. Kis halmok kerekded alakú kúpjai simulnak a 

látóhatárhoz. Messze fel-feldereng egy-egy füstöt eregető kis tanya. Ahol a puszta az 

égbolttal összeér, gémeskutak körvonalai látszanak. Lábunk alatt lépten-nyomon a 

szikesek fehér foltjai köszöntenek. A sekély mélyedésekben a sok ezer tócsa csillog 

a napsütésben. A talajmélyedésekben csak a sótűrő növények képesek megmaradni. 

Ilyen a sziki útifű. Ha kiszárad a talaj, kőkeménnyé szilárdul. Ujjnyi repedések 

hálózzák be mindenütt. A csekély növényzetnek igazán meg kell küzdenie az 

életéért. A kis fűcsomók rejtekében apró rovarok lapulnak. Néhány madárfaj is 

megél ebben a környezetben. Egy rigó nagyságú madár éppen kis mélyedést kapar a 

talajba. Ide rakja tojásait. Sok-sok természeti csodát figyelhetünk meg Hortobágy-

szerte. 

 

3. A Közlöny szerkesztője egy egyházi esemény színhelyén vázlatos feljegyzéseket rögzít. 

Ezek alapján fogalmazz összefüggő tudósító, híradó szöveget, két bővített mondatban. 

Jegyzetek: Magyarpetres, köri közgyűlés; 11 órakor kezdődik; itt van a püspök is; a 

helyi lelkész textusa: Lk 11,6; a polgármester a kis közösség fokozottabb 

támogatását ígéri; kábé kétszázan vannak; utána ünnepi ebéd, pohárköszöntők. 

 

BIBLIAI KÉRDÉSEK 
 

1. A teremtéstörténetben az Édenből kijövő folyó 

a. három ágra szakad. 

b. két ágra szakad. 

c. négy ágra szakad. 

d. öt ágra szakad. 

2. Kain és Ábel történetében 

a. Kain a föl gyümölcséből áldoz. 

b. Ábel a föl gyümölcséből áldoz. 

c. Kain és Ábel az elsőszülött bárányból áldoz. 

d. Kain és Ábel a föld gyümölcséből áldoz. 

3. Mózes történetét és az Egyiptomból való kivonulást 

a. Mózes első könyvében találjuk. 

b. Mózes második könyvében találjuk. 

c. Mózes harmadik könyvében találjuk. 

d. Mózes negyedik könyvében találjuk. 

4. A Sínai-hegynél kapott Tízparancsolatban a szülők tisztelete 

a. a hatodik parancsolat. 

b. a negyedik parancsolat. 

c. a hetedik parancsolat. 

d. az ötödik parancsolat. 
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5. Sámuel 

a. Elkána és Éli gyermeke. 

b. Elkána és Anna gyermeke. 

c. Fineás és Sára gyermeke. 

d. Éli és Anna gyermeke. 

6. Salamon anyja 

a. Mária. 

b. Betsabé. 

c. Támár. 

d. Hágár. 

7. A prófétai elhívatás rendjén a „Szent, szent, szent a Seregek Ura” szózatot 

a. Ézsaiás hallja. 

b. Jeremiás hallja. 

c. Ezékiel hallja. 

d. Ézsaiás és Ezékiel hallja. 

8. Jézus születésének elbeszélésében 

a. a napkeleti bölcsek és az Egyiptomba menekülés Lukácsnál szerepel. 

b. a napkeleti bölcsek és az Egyiptomba menekülés Máténál szerepel. 

c. a napkeleti bölcsek Máténál, míg az Egyiptomba menekülés Lukácsnál szerepel. 

d. a napkeleti bölcsek Lukácsnál, míg az Egyiptomba menekülés Máténál szerepel. 

9. Jézus megkeresztelésére 

a. megkísértése előtt kerül sor. 

b. megkísértése után kerül sor. 

c. közvetlenül prédikálásának megkezdése után kerül sor. 

d. közvetlenül a tanítványok elhívása után kerül sor. 

10. A hegyi beszédet 

a. a hamis prófétáktól való óvás zárja. 

b. a tökéletesedésre való felhívás zárja. 

c. az aggodalmaskodás visszautasítása és Isten gondviselésének szemléltetése zárja. 

d. a kősziklára építő ember példázata zárja. 

11. A gonosz szolga példázatának központi mondanivalóját 

a. a megbocsátás kérdése adja. 

b. Isten igazságosságának kérdése adja. 

c. a szolgai hűség kérdése adja. 

d. az éberségre való felhívás jelenti. 

12. A szőlőmunkások példázatában a megegyezett napszám 

a. egy drahma. 

b. egy dénár. 

c. két drahma. 

d. két dénár. 

13. A Kornéliusz házanépét megtérítő apostol 

a. Péter. 

b. Pál. 

c. Fülöp. 

d. Pál és Barnabás. 

14. Pál az „Ismeretlen istennek” feliratú oltárra 

a. Efézusban hivatkozik. 

b. az Areopáguszon hivatkozik. 

c. Korintusban utal. 

d. a pizidiai Antiókhiában utal. 
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KÁTÉ 
 

Válaszolj a következő kátékérdésekre! Törekedj minél teljesebb szöveghűségre! 

 

2. Miből ismerjük meg, hogy van Isten? 

13. Mi az Ószövetség alapvető tanítása? 

40. Mit értünk azon, hogy Isten tökéletes? 

47. Miben nyilvánul meg irántunk Isten atyai szeretete? 

50. Mi az értelem? 

57. Mit értünk ezen: Hiszek Jézusban? 

70. Hogyan foglaljuk össze Jézus tanítását? 

83. Jézus életének nevezetesebb eseményeit mi által tartjuk emlékezetben? 

93. Mi segíti elő bennünk a szentlélek munkáját? 

99. Milyen bánásmóddal kell lenni az egyházban a rosszak iránt? 

107. Az unitáriusok tanítják-e az eredeti bűnt? 

112. Mit értünk ezen: Hiszek az örökéletben? 

120. Ha valaki kereszteletlenül hal meg, elkárhozik-e? 

134. Az unitáriusok hányszor élnek úrvacsorával? 


