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XXIII. „Velünk az Isten!”  

Országos Bibliaismereti Verseny 

kiírásának módosítása 

Mottó: „…ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám 

üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.” (Ézs 55, 11) 

 

A Kecskeméti Református Általános Iskola huszonharmadik alkalommal hirdeti meg 

bibliaismereti versenyét. A rendezvény célja, hogy a gyermekek a felkészülés során átfogó 

bibliai ismereteket szerezzenek, s ezzel további életük keresztyén vezérfonalára is 

rátaláljanak. 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel 2021-ben a személyes megjelenés helyett 

online rendezzük meg a versenyt. A feladatokat online feladatlapkészítő alkalmazással 

készítjük, és ennek megoldását kérjük a csapatoktól. 

Versenyezni 4 korcsoportban lehet, egy iskola minden korcsoportban indíthat 

csapatot. Ha az intézménynek van tagiskolája, akkor lehet a tagintézményekből is csapatot 

indítani, külön nevezési lap leadásával. A csapatok 4-5 főből állhatnak. 

A rendezvény két részből áll: verseny (online írásbeli forduló) és színpadi előadás. 

A verseny írásbeli fordulója online feladatlap kitöltése, melynek időpontja 2021. 

március 26. 14 óra. A feladatlap kitöltésére meghatározott időkeret áll a csapatok 

rendelkezésére. Pontegyenlőség esetén a kitöltésre fordított időt is figyelembe vesszük. 

Kérjük, a felkészüléshez a revideált új fordítású Bibliát használják! 

Minden iskola készüljön egy közös dramatizált bibliai történettel is. A verseny 

anyagát képező történetek közül az induló iskoláktól egy színpadi előadást várunk, tehát 

egy iskola egy jelenettel készüljön! A darab szereplőit csak a versenyre benevezett csapatok 

tagjai alkothatják, a benevezett tanulók legalább felének szerepelnie kell. Az előadás 5-7 

perces legyen, melyben egy bibliai igének és egy gyülekezeti éneknek is el kell hangozni! 



A verseny időpontja: 2021. március 26. 14 óra 

A jelentkezés határideje: 2021. február 28. A csapatok nevezési díját (2500Ft/csapat) 

2021. február 28-ig kérjük átutalni az UniCredit Banknál vezetett számlaszámra: 10915008-

00000009-23600004. (A megjegyzés rovatba kérjük írják be: Országos Bibliaismereti 

Verseny). 

Határidőn túli jelentkezést - szervezési okok miatt - nem tudunk elfogadni. 

A jelentkezési lapokat a linken keresztül lehet elérni, amit pontosan kérünk kitölteni. 

Jelentkezés: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kv8hTQxaJEipQ_VzYTaPQOcagQ0O

6k9PsHagwFVsHU1UMkJYM09GQ0QwQTk0N0EzTk81Q1hLWkZNVS4u 

Levelezési cím: Kecskeméti Református Általános Iskola 

 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 

E-mail cím: bibliaismeretiverseny.kecskemet@gmail.com 

A jelentkezés elfogadásáról az iskoláknak 2021. március 5-ig küldünk e-mailben 

visszajelzést. 

A versenykiírás módosítása és a jelentkezési lap linkje elérhető iskolánk honlapjáról: 

www.krai.hu 

 

Értékelés, értesítés 

A színpadi darabokról Full HD minőségű felvételt kell készíteni, melyet az iskolák 

töltsenek fel a Youtube csatornára*, amit kérünk, ne tegyenek nyilvánossá. A címben 

tüntessék fel az iskola nevét és a darab címét. A linket emailben küldjék el a 

bibliaismeretiverseny.kecskemet@gmail.com címre, ahol a szereposztást is kérjük 

feltüntetni. 

A feladatokat és az előadásokat a Kecskeméti Református Általános Iskola ének-, egyházi 

ének, drámapedagógus végzettséggel is rendelkező tanítókból, tanárokból álló hittan 

munkaközössége javítja és értékeli. 

Az eredményekről a csapatokat 2021. április 16-ig értesítjük, az okleveleket és jutalmakat 

ezután postán elküldjük. 

 

Sikeres felkészülést kívánunk! 

Kecskemét, 2021. január 25. 

 

 Varga Nándor Tóth Attila 

 igazgatótanács elnöke igazgató 
 

Komádi Róbert 

intézményi lelkész 

 

*Ha a Youtube csatorna feltöltése valamilyen okból nem sikerül, keressenek minket és találunk más megoldást. 

http://krai.hu/
mailto:bibliaismeretiverseny.kecskemet@gmail.com


Bibliai igeszakaszok a felkészüléshez 

 

Példázatok 
 

I. korcsoport (1-2. osztály) 

 

1. Az elveszett juh 

2. Az elveszett drahma 

3. A tékozló fiú 

4. Kősziklára épített ház 

5. Zsoltár  

 

II. korcsoport (3-4. osztály) 

 

1. Az irgalmas samaritánus 

2. A gonosz szolga 

3. A gonosz szőlőmunkások 

4. A farizeus és a vámszedő 

5. Zsoltár 

 

III. korcsoport(5-6. osztály) 

 

1. A nagy vacsora 

2. Magvető 

3. A búza és a konkoly 

4. Példázatok Isten országáról: 

mustármag és kovász, elrejtett kincs, 

igazgyöngy és a háló 

5. Zsoltár 

 

IV. korcsoport (7-8. osztály) 

 

1. A tíz szűz 

2. Talentumok 

3. Az utolsó ítéletről 

4. A gazdag és Lázár  

5. A gonosz szőlőmunkások 

6. Zsoltár 

 

 

 

1. Lukács 15, 1-7 

2. Lukács 15, 8-10 

3. Lukács 15, 11-32 

4. Máté 7, 24-27 

5. Zsolt 23,1-6 

 

 

 

1. Lukács 10, 25-37 

2. Máté 18, 21-35 

3. Márk 12, 1-9 

4. Lukács 18, 9-14 

5. Zsolt 32,1-11 

 

 

 

1. Lukács 14, 15-24 

2. Máté 13, 1-23 

3. Máté 13, 24-30; 36-43 

4. Máté 13, 31-35; 44-50 

 

 

5. Zsolt 65,1-14 

 

 

 

1. Máté 25, 1-13 

2. Máté 25, 14-30 

3. Máté 25, 31-46 

4. Lukács 16, 19-31 

5. Márk 12, 1-9 

6. Zsolt 96, 1-13 

 


