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Kedves Érdeklődő!

Ezen kiadvánnyal a segítségedre szeretnénk lenni, hogy köny-
nyebben átlásd, megértsd a hitéleti képzés elkezdéséhez 
szükséges tudást. A lentebb, tantárgyanként felsorolt kérdé-
sekre azután tudsz válaszolni, ha kellő alapossággal tanulmá-
nyoztad az ajánlott hittankönyvek tartalmát.

A kiadványban szereplő kérdések iránymutatásra szolgálnak. 
A felvételi teszt nem a lentebb felsorolt kérdésekből áll össze. 
A kérdéssorok rávilágítanak arra, hogy az egyes témaköröket 
milyen alapossággal, milyen mélységig szükséges ismerni ah-
hoz, hogy a felvételi vizsga írásbeli részén eredményesen sze-
repelj.

Bízunk benne, hogy a kérdések hozzásegítenek tudásod el-
mélyítéséhez és a sikeres felvételi teszt megírásához.

Jó tanulást és készülődést kívánunk!
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Liturgikus ismeretek

1. Hogyan vetünk keresztet?
2. Milyen meghajlásokat ismersz?
3. Mik a szentségek?
4. Hány szentség van? Sorold fel őket!
5. Hogyan lehet csoportosítani a szentségeket?
6. Ki szolgáltathatja ki a szentségeket? 
7. Milyen szavakkal történik a keresztelés?
8. Melyik szentség a „Szentlélek ajándékának pecsétje”?
9. Milyen hatásai vannak?
10. Mi a szentírási alapja?
11. Sorold fel a bűnbánat szentségének részeit!
12. Melyek az egyházi rend szentségének fokozatai?
13. Mik a rendi jeleik?
14. Ki szolgáltathatja ki az egyházi rend szentségét?
15. Miért a keresztség az első és legfontosabb szentség?
16. Mi az utolsó kenet? Helyes-e ez a névhasználat?
17. Mik a szentgyónás hatásai?
18. Mi a penitencia?
19. Ki áldozhat?
20. Milyen szavakkal történik az átváltoztatás?
21. Mikor történt az Eukarisztia alapítása?
22. Mi a házasság?
23. Milyen jelképei vannak a házasság szentsége kiszolgáltatásának?
24. Mely szentségeket lehet csak egyszer felvenni?
25. Mik a szentelmények?
26. Milyen liturgiákat ismersz?
27. Mit ünneplünk vasárnaponként?
28. Hogyan kell megszentelni a vasárnapot?
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29. Mi a templom?
30. Sorold fel a templom részeit!
31. Mi jelzi, hogy a templomban jelen van Jézus?
32. Sorold fel a Szent Liturgia 3 fő részét!
33. Mi az Előszenteltek Liturgiája és mikor végezzük?
34. Mikor ünneplejük a Húsvétot?
35. Mit ünneplünk Húsvétkor?
36. Mikor ünnepeljük a Pünkösdöt? Hol található ez a Szentírásban?
37. Mit ünneplünk Pünkösdkor?
38. Mi a mennybemenetel és mikor ünnepeljük?
39. Mi a böjt? Milyen fajtái vannak?
40. Mi a prokimen? Milyen szertartásokban van jelen?
41. Milyen böjti időszakokat ismersz?
42. Hogyan kell megtartani a böjti időszakot?
43. Mikor és hogyan kell teljes szigorú böjtöt tartani?
44. Hogyan épül fel egy liturgikus nap?
45. Kik a szentek?
46. Sorolj fel a Mária-ünnepeket!
47. Sorolj fel szent-ünnepeket!
48. Sorolj fel Jézus-ünnepeket!
49. Mi a szent három nap?
50. Miért imádkozunk, mik az imádság fő céljai?
51. Mikor kell imádkozni?
52. Kikért imádkozunk?
53. Melyek az imádság formái, vagyis fajai?
54. Hogyan kell részt venni a Szent Liturgián?
55. Melyik az Úr napja?
56. Ki egyházmegyéd püspöke?
57. Sorolj fel változó ünnepeket! Miért nevezzük így őket?
58. Sorolj fel liturgikus gesztusokat!
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59. Mit jelent az, hogy a pap liturgia közben áldást ad? Írj néhány 
alkalmat is!

60. Mi a Virágvasárnap és mire emlékezünk ilyenkor?
61. Hogyan köszöntjük az Eukarisztiában jelenlévő Jézust a temp-

lomba belépve?
62. Hány részből áll a Hiszekegy?
63. Mit tudsz az „Istennek egyszülött Fia” himnuszról?
64. Minek a jeleként verjük mellünket a liturgiában?
65. Miért nem bálványimádás a szentképek tisztelete?
66. Egyik szertartásunk imádságainak kezdősorait láthatod. Ren-

dezd őket sorba!
a) Most bocsásd el, Uram
b) Enyhe világossága
c) Uram, tehozzád kiáltok
d) Add, Urunk, hogy ez estén

67. Melyik szertartásunk része a Nagy doxológia?
68. Hogyan tettek tanúságot az első keresztények hitükről?
69. Mi a szentély?
70. Mi van a templom oltárán?
71. Mi a templom hajója?
72. Mit jelképez a templom előcsarnoka?
73. Sorolj fel néhány magyar szentet!
74. Mi a világiak szerepe, küldetése az egyházban?
75. Mikor kell és miért papot hívni a beteghez?
76. Mit jelent a „Nagyboldogasszony” kifejezés?
77. Milyen kenyeret használ a bizánci egyház a Szent Liturgiában?
78. Mit tudsz a Parakliszról?
79. Mi az akathisztosz?
80. Mi a pannachida?
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Ószövetség

1. Mi a kinyilatkoztatás?
2. Mi a sugalmazás?
3. Mi a Szentírás?
4. Mi a Szeptvaginta?
5. Mit jelent a Biblia szó?
6. Kinek a nevéhez köthető a következő fogalom és mit rejt: Holt-

tengeri tekercsek?
7. Mikor jelent meg az első magyar Biblia-fordítás és ki fordítot-

ta?
8. Hogyan nevezzük összefoglaló néven, héber nyelven a Biblia 

első öt könyvét?
9. Milyen 4 csoportba sorolhatjuk az ószövetségi könyveket?
10. Hogyan nevezzük a Teremtés könyve első 11 fejezetét?
11. Mi Palesztina legfőbb folyója?
12. Mit jelent a Jahve név?
13. Mi volt Isten ember iránti szeretetének jele a vízözön után?
14. Hol ért partot Noé bárkája a vízözön után?
15. Nevezd meg a három pátriárkát feleségükkel!
16. Sorolj fel 3 bírát!
17. Sorolj fel legalább három kisprófétát!!
18. Sorold fel a nagyprófétákat!
19. Ki volt Mózes?
20. Mit jelent a neve?
21. Miért került a Nílusba és ki talált rá?
22. Miért szokták szarvval ábrázolni?
23. Hol halt meg?
24. Kik volt a testvérei?
25. Mózes „tolmácsa” ki volt és miért jelentős?
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26. Hol kapta meg a szövetség tábláit?
27. Mi a szövetség táblája, miért jelentős? 
28. Írd le röviden, ki volt József, miért és hogyan került Egyiptom-

ba?
29. Mi volt a fáraó álma, és mi volt annak József által megfejtett 

értelme?
30. Írd le, miért fontos a salamoni ítélet, ki volt Salamon?
31. Írd le röviden Jób történetét!
32. Hány egyiptomi csapásról beszélünk? Sorolj fel belőle négyet!
33. Kinek tulajdonítjuk a Zsoltárok könyvét és hány darabból áll?
34. Hogyan csoportosítjuk őket? 
35. Ki kente királlyá Sault és Dávidot?
36. Mi volt Dávid király 2 súlyos bűne? Ki figyelmezte erre?
37. Melyik várost foglalta el elsőként a választott nép az Ígéret 

földjén?
38. Ki jut eszedbe a következő szavakról, kifejezésekről?

a) létra
b) gyapjú
c) izzó parázs
d) égő csipkebokor
e) véres köntös
f) tüzes szekér
g) tekoai pásztor
h) az Ószövetség evangélistája
i) harag teli zsákja
j) anatoti papgyerek
k) Ninive
l) oroszlánverem
m) sáskajárás
n) fazekas
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o) pünkösd prófétája
p) csontmező látomás
q) Kinek tulajdonítjuk a Zsoltárok könyvét és hány darabból 

áll?
r) Hogyan csoportosítjuk őket? 
s) Ki kente királlyá Sault és Dávidot?
t) Mi volt Dávid király 2 súlyos bűne? Ki figyelmezte erre?

39. Melyik ószövetségi könyv hirdeti, vagy melyik könyvben talál-
ható
a) a tiszta házasság fontosságát
b) a Zsuzsanna történet
c) a csontmező látomás
d) Ebed Jahve dalok
e) prófétát elnyelő cet
f) eljegyzés-hasonlat
g) összetört korsó
h) kemencébe vetett 3 ifjú
i) bírósági tárgyalás példázata
j) Ráfael
k) Mardokeus
l) Noémi
m) Mattatiás
n) Holofernész
o) Elifáz

40. Kinek tulajdonítjuk a Zsoltárok könyvét és hány darabból áll?
41. Hogyan csoportosítjuk őket? 
42. Ki kente királlyá Sault és Dávidot?
43. Mi volt Dávid király 2 súlyos bűne? Ki figyelmezte erre?
44. Melyik várost foglalta el elsőként a választott nép az Ígéret 

földjén? 
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45. Melyik bíra veszítette el látását női fondorlat miatt? 
46. Ki volt a zsidó nép első királya?
47. Mit jelentenek a következő kifejezések:

a) Vulgata
b) Genezis
c) Tóra
d) Pentateukhosz
e) Pszaltérion
f) Immánuel
g) Makkabeus
h) Hanukka
i) Messiás
j) Masal
k) Purim
l) Ebed Jahve
m) Szeptvaginta

48. Az alábbi helyszínekhez milyen események kötődnek?
a) Ararát
b) Sínai-hegy
c) Nébó
d) Morija
e) Kármel

49. Melyik prófétát látta vendégül utolsó marék lisztjéből egy öz-
vegyasszony?

50. Kihez kötnéd az alábbi mondatokat?
a) Őrzője vagyok én testvéremnek?
b) A te néped az én népem, a te Istened az én Istenem
c) Áldott legyen Ábrám a magasságbeli Isten előtt!
d) Csillag tűnik föl Jákob törzséből, jogar sarjad Izraelből
e) Adj szolgádnak éber szívet, hogy meg tudjam különböz-
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tetni a jót és a rosszat
f) Ha meghalok, mit használ nekem az elsőszülöttségi jog?
g) Meddig fogtok még kétfelé sántikálni?
h) Eljegyezlek magamnak örökre
i) Rászedtél, Uram, s én hagytam, hogy rászedj
j) Nézd, közeleg királyod ... alázatos, szamáron jő  

51. Melyik prófétát látta vendégül utolsó marék lisztjéből egy öz-
vegyasszony? 

52. Ki volt az árva zsidó kislányból lett perzsa királynő?
53. Mikor térhettek haza a zsidók a babiloni fogságból?
54. Hogyan gyógyult ki Naamán a leprából?
55. Ki jövendölt a szamárháton bevonuló, eljövendő királyról?
56. Milyen jelet kért Gedeon Istentől?

Újszövetség

1. Hány könyvből áll az Újszövetségi Szentírás?
2. Hogyan lehet csoportosítani ezeket a könyveket?
3. Sorold fel az evangélistákat jelképeikkel együtt!
4. Sorolj fel legalább három apostolt!
5. Mit jelent, jelképez a hal szimbólum?
6. Ki volt Jézus előhírnöke?
7. Ki volt a betlehemi gyermekgyilkos?
8. Hogy hívják Jézus barátait, akik Betániában élnek?
9. Kihez köthető a „pálfordulás”, hol történt és mit jelent?
10. Mit írtak Jézus keresztjére?
11. Ki árulta el Jézust?
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12. Ki lett az utódja az apostolok között?
13. Hogyan halt meg István diakónus?
14. Mik voltak a Szentlélek eljövetelének külső jelei?
15. Kik voltak Keresztelő Szent János szülei?
16. Mivel táplálkozott és mi volt a ruházata?
17. Kik voltak Pál apostol munkatársai?
18. Hol történt és kik voltak jelen Jézus színeváltozásakor?
19. Milyen városokban járt Pál apostol missziós útja során?
20. Mi a kopt kereszt üzenete?
21. Húsvét után melyik könyvből olvassuk az apostoli szakaszt, s ki 

írta ezt a könyvet?
22. Hogyan halt meg a hagyomány szerint Péter apostol?
23. Idézz az 1Kor 13-ból!
24. Hol találunk utalást a betegek kenetére?
25. Melyik az Újszövetség utolsó könyve? 
26. Melyik apostolnak van három levele az Újszövetségi Szentírás-

ban? 
27. Mit jelent és kihez köthető:

a) Magnificat
b) Benedictus
c) Nunc dimittis
d) Éli, Éli, lamma szabaktáni

28. Mit imádkozott halála előtt István diakónus?
29. Mi volt a jeruzsálemi apostoli zsinat határozatának lényege?
30. Ki írt Prológust a könyvéhez?
31. Nevezz meg legalább egy híres papiruszt és kódexet!
32. Ki volt:

a) Barabás?
b) Barnabás?
c) Jairus?
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d) Zakeus?
e) arimateai József?
f) Lévi?
g) Cirenei Simon?
h) Erzsébet?
i) Simeon?
j) a szeretett tanítvány?
k) Kornéliusz?
l) Teofil?
m) Onezimusz?
n) Gamaliel?
o) a „hitetlen” apostol?
p) Kaifás?
q) Festus?
r) Titusz?
s) Pilátus?
t) Zebedeus?

33. Hogy szól Péter apostol hitvallása?
34. Mit jelentenek az alábbi kifejezések

a) Golgota
b) Gabbata
c) prológus
d) evangélium
e) apokrif
f) szinoptikus
g) apostol
h) Vulgata
i) Logosz
j) levita
k) misszió
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l) perikópa
m) szövegtanú
n) kánon
o) messiás
p) Krisztus
q) papirusz

35. Mi történt a
a) Getszemáni kertben?
b) Kánában?
c) a damaszkuszi úton?
d) Málta szigeténél?
e) emmauszi úton?

36. Milyen szolgai munkát végzett Jézus az utolsó vacsorán? Miért?
37. Mi lett Jézus ruháival a keresztre feszítés után?
38. Miről ismerték fel Jézust az emmauszi tanítványok?
39. Hogy hangzik Márk evangéliumának első mondata?
40. Kinek ajánlja evangéliumát Lukács és mit jelent a neve?
41. Melyik könyvben olvashatjuk a „mennyei Jeruzsálem” látomá-

sát?
42. Mit mond magáról Jézus? Én vagyok …….. (legalább hármat 

sorolj fel!) 
43. Ki állította össze elsőként evangéliumát?
44. Melyik evangéliumok kapcsán hangozhat el az a kifejezés, 

hogy „párhuzamos helye”? És ez mit jelent?
45. Mi a foglalkozása a következő személyeknek:

a) Lukács
b) József
c) Péter
d) Máté

46. Hol történtek az alábbi események
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a) Lázár feltámasztása
b) csodálatos halfogás
c) találkozás Zakeussal
d) Jézus keresztelkedése
e) Jézus első csodája
f) Jézus halála és feltámadása
g) Fülöp diakónus találkozása az etióppal
h) Jézus elfogása
i) örömhírvétel
j) Saul megtérése

47. Melyik példabeszédre gondoltunk?
a) ……………….. fiú
b) ……………….. fügefa
c) ……………….. bárány
d) ……………….. szamaritánius 

48. Az Apostolok Cselekedeteiben található az, amiről az aposto-
lok nem hallgathatnak. Mi ez?

49. Melyik újszövetségi irat tekinthető ismeretlen szerző művének?
50. Írj legalább 3 dolgot, melyhez hasonlítható a mennyek országa!
51. Kinek volt Márk evangélista a tolmácsa?
52. Hogyan halt vértanúhalált a hagyomány szerint Márk evangé-

lista?
53. Az Ószövetségben található történet arról, hogy Jónás 3 napot 

töltött a cet gyomrában, melyik újszövetségi mozzanatnak az 
előképe?

54. Írjon a Biblia tárgykörében:
a) 3 irodalmi alkotást
b) 1 zeneművet
c) 1 képzőművészeti alkotást

55.  Ki és kinek mondta:
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a) „Még ma velem leszel a paradicsomban”
b) „Atyám! Vétkeztem az ég ellen és teellened”
c) „Atyáitok mannát ettek a pusztában és mégis meghaltak”
d) „Könnyebb a tevének átmennie a tű fokán”
e) „mosom kezeimet”
f) „Magasztalja lelkem az Urat..”
g) „Te pedig gyermek, a Magasságbeli prófétája leszel”
h) „Ő küldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek”
i) „Viseld gondját. Ha többet költesz rá, megadom, mikor 

visszatérek.”
j) „Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a bátyám”
k) „Érted is, amit olvasol?”
l) „Nekem van szükségem a te keresztségedre”
m) „Akit megcsókolok, ő az.”
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Hitbeli ismeretek

1. Hány Isten van?
2. Ki az Isten?
3. Mi a Szentírás?
4. Mit akar Isten?
5. Mi a kegyelem?
6. Mi a kinyilatkoztatás?
7. Írd le a 10 parancsot!
8. Írd le az Egyház 5 parancsát!
9. Melyek az irgalmasság testi és lelki cselekedetei?
10. Ki és hogyan teremtette a világot?
11. Miért kell ellenségeinket is szeretni?
12. Mik a jócselekedetek?
13. Mi lesz az emberek sorsa az utolsó ítélet után?
14. Hogyan szerette Isten a világot?
15. Mi a szenthagyomány?
16. Mi a búcsú és ki nyerheti el?
17. Mit és hogyan tanít nekünk az Egyház?
18. Kik az angyalok?
19.  Mit tanít Jézus Istenről?
20. Mi az üdvösség?
21. Miért tartjuk tiszteletben a szentképeket és ereklyéket?
22. Mi az Újszövetségi törvény?
23. Hogy szól a főparancs?
24. Hogyan adja tovább az Egyház a kinyilatkoztatást?
25. Sorold fel az egyistenhívő vallásokat!
26. Mi az elégtétel?
27. Mi a húsvéti misztérium?
28. Hogyan kell imádkoznunk, ha Istentől kérünk valamit?
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29. Ki a vallásos ember?
30. Kit nevezünk bálványimádónak?
31. Mit tehet meg az Isten?
32. Miért lett a Fiúisten emberré?
33. Miért jön el Jézus a világ végén?
34. Miért kell minden embert szeretni?
35. Mi a keresztény hitünk leglényegesebb tanítása Szent Pál szerint?
36. Mire hív meg mindannyiónkat Isten?
37. Miért nem láthatjuk Istent földi életünkben?
38. Kik tanítják az igaz hitet tévedés nélkül az Egyházban?
39. Mikor imádjuk Istent?
40. Ki a felebarátunk?
41. Kikért imádkozunk?
42. Mi az örömhír lényege?
43. Kik tartoznak a katolikus Egyházhoz?
44. Mi az anyaszentegyház?
45. Melyek a sajátosan krisztusi erények?
46. Mi a bűn?
47. Szabad-e és ha igen mikor vasárnap is dolgozni?
48. Melyek Jézus Krisztus Egyházának lényeges tulajdonságai?
49. Mik az evangéliumi tanácsok?
50. Miért nem várunk új kinyilatkoztatást?
51. Mi az emberi méltóság alapja?
52. Honnan tudjuk, hogy van Isten?
53. Ki vétkezik a Szentlélek ellen?
54. Miért alapított Jézus az Egyházat?
55. Elérhető-e az igazi boldogság földi életünkben?
56. Kik a püspökök létüket és életüket tekintve?
57. Kik jutnak kárhozatra?
58. Mi korlátozza az ember szabadságát?
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59. Melyek az isteni erények?
60. Kire bízta Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást?
61. Egyenlő-e minden bűn?
62. Mit jelent Jézus Krisztus föltámadása?
63. Mikor szolgálunk Istennek?
64. Mi a szolidaritás?
65. Mi a közjó?
66. Melyek a főbb kötelező ünnepek?
67. Miért engedi meg Isten a rosszat?
68. Hányféleképpen követhetünk el bűnt?
69. Mik a sarkalatos erények?
70. Sorold fel a hét főbűnt!
71. Mi a lelkiismeret?
72. Mi a hit?
73. Hány boldogság van? Sorolj fel belőle hármat-négyet!
74. Mit tanít az Apostoli hitvallás a bűnök bocsánatáról?
75. Mivel kezdte Jézus tanítását?
76. Mi a remény?
77. Melyek a Szentlélek ajándékai?
78. Hogyan kell formálni a lelkiismeretet?
79. Milyen szabályokat kövessen mindig a lelkiismeret?
80. Mi az erkölcsi törvény?
81. Kik a szentek?
82. Mi a megigazulás?
83. Mit tilt a parancs, hogy „Ne legyenek idegen isteneid!”?
84. Tiltja-e Isten a képek tiszteletét?
85. Hogyan tisztelhetjük Isten Nevét?
86. Miért kell elutasítani a hamis esküt?
87. A keresztények miért a vasárnapot ünneplik a szombat helyett?
88. Milyen a család Isten terve szerint?
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89. Mik a szülők kötelességei gyermekeikkel szemben?
90. Mik a gyermekek kötelességei szüleikkel szemben?
91. Miért kell tisztelni az emberi életet?
92. Mit tilt Isten életet védő parancsolata?
93. Milyen kötelességeink vannak testünkkel szemben?
94. Hogyan valósítható meg az emberek közötti béke?
95. Milyen feladatot kaptunk a nemiség ajándékával?
96. Mi a tisztaság, s mik az ellene elkövetett főbb bűnök?
97. Melyek a házastársi szeretet értékei?
98. Milyen az erkölcsös születésszabályozás?
99. Mi a tulajdon és a munka rendeltetése?
100. Mit követel az igazság melletti tanúságtétel?




