
Feladatlap 
Név:   Osztály:   Dátum:   
 

1. Magyarázd meg a következő fogalmakat: 
a) Törvény:    

b) Lelkiismeret:   

c) Kinyilatkoztatás:   

d) Dekalógus:  

e) Erkölcs:    

2. Miért vannak törvények a társadalomban?   

3. Hogyan hívjuk az ószövetségi főtörvényeket összefoglalóan?   

4. Mivel egészítette ki / tette teljessé Jézus a zsidó törvényeket? 

5. Kösd össze a nyolc boldogság megfelelő tagmondatait! 

Boldogok a lélekben szegények,  mert övék a mennyek országa. 

Boldogok, akik szomorúak,   mert Isten fiainak hívják majd őket. 

Boldogok a szelídek,   mert meglátják az Istent. 

Boldogok, akik szomjazzák az igazságot,   mert övék lesz a föld. 

Boldogok az irgalmasok,   mert majd eltelnek vele. 

Boldogok a tisztaszívűek,   mert majd nekik is irgalmaznak. 

Boldogok a békességben élők,   mert majd megvigasztalják őket. 

Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért,  mert övék a mennyek országa. 

6. Az irgalmasság cselekedetei a keresztény élet részei. Folytasd a mondatokat! 
a) Az éhezőknek   

b) A szomjazóknak    

c) Az utazókat    

d) A bűnösöket   

e) A halottakat   

7. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! (húzd alá a helyeset!) 
a) Ellenségeinket szeretnünk kell  I H 
b) Ha megütnek, üss vissza! I H 
c) Ha megszegjük a törvényeket, pokolra jutunk I H 
d) A lelkiismeret szavát felül szabad írni I H 
e) Fontosabb vagyok, mint a többi ember I H 
f) A többi ember ugyanolyan fontos, mint én I H 
g) A halálos bűn a gyilkolást jelenti I H 
h) A bocsánatos bűn nem egészen tudva elkövetett rossz  I H 
i) Bűn az is, ha helyeslem mások bűnös tettét I H 
j) Állatot megölni bűn I H 
k) Az önvédelem bűn I H 
l) Ölni szabad, ha katona vagy  I H 
m) Isten azért ad törvényeket nekünk, hogy boldogok legyünk I H 



8. Írj példát az égbekiáltó bűnökre!   

9. Egészítsd ki a felsorolt szavakkal ezt a rövid bibliai idézetet! (Mt 13,14-17) 

„Beteljesedik rajtuk ______________ jövendölése, aki azt mondta: 
Hallván hallotok majd, de nem _______________, és nézvén néztek, de nem láttok. Mert elhízott a 
szíve e népnek, a _________________ nehezen hallanak, a szemüket pedig behunyták, nehogy 
lássanak a ________________, halljanak a fülükkel, értsenek a szívükkel; nehogy 
_______________, s meggyógyítsam őket’. A ti szemetek azonban boldog, mert _________, és a 
fületek, mert hall. Bizony, mondom nektek: Sok ______________ és igaz vágyott látni, amiket ti 
láttok, és nem látta, _________________, amiket ti hallotok, de nem hallotta.” 
 

értetek, Izajás, próféta, szemükkel, lát, hallani, fülükkel, megtérjenek 
 

10. Írd le a tíz parancsolatot! 

I.   

II.   

III.   

IV.   

V.   

VI.   

VII.   

VIII.   

IX.   

X.  

11. Melyek az isteni erények? (3)   

12. Írd a megfelelő helyre a felsorolt szavakat!  

eretnekség, kétségbeesés, önzés, gyűlölet, hitehagyás, szakadárság, vakmerő 

bizalom, irigység, hitbéli közömbösség, hitkétely, féltékenység, jóslás, horoszkóp 

  Hit elleni bűnök                    Remény elleni bűnök             Szeretet elleni bűnök 

13. Sorold fel a 7 főbűnt!  

Ke………….….., Fö…….………., Bu………….….., Ir…………..……, Tor………..………, 

Ha…………….……, Jór……………………………………….. 

14. Magyarázd meg, hogy miért fontosak eme kötelességeink Istennel kapcsolatban:  

 Imádság:  

 Szentmise:  

 Böjt:  

 Gyónás:  

 Hivatásválasztás:  


