
INTERNETES HITTANVERSENY 

7-8. osztály 

I. forduló 
Beküldési határidő: 2018. november 25. 

Beküldési űrlap elérhetősége: https://goo.gl/forms/6tXw51Z60c3MuRPN2 

Eredményed megtekintése: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12FBOhcHhK3NQFykRQen-
7wMt94gfnwfKvgB1MAwP57s/edit?usp=sharing 

Kérdés, kérés, probléma esetén: nagye@pecs.egyhazmegye.hu 

Név:  ______________________________________________  

Összesített pontszám:          /  pont 

1. FELADAT: Azzal, hogy beléptünk a NEK-re történő második előkészületi évbe, újabb 
programok várnak ránk. Ebben a feladatban az ősz egyik kiemelt eseményével 
ismerkedhetünk meg, de csak a legjobbak jutnak el a tudásig. Caesar-féle titkosírással 
elrejtettük a közelgő esemény nevét. Törd fel a kódot, fejtsd meg a titkosírást, és írd a 
vonalra az esemény nevét.   10 pont  

 
Segítség: a teljes, 44 betűs ABC-t használd a kódfejtéshez. Az ABC betűsora az ebben a 
hónapban ünnepelt Mária – Magyarok Nagyasszonya dátum napjának megfelelő 
számnyira van eltolva (október X = X betűvel van eltolva az ABC).  
 
A betűkód 
             

A Ő W D Ü N DZ O Ó DZ É Ő NY 

 
         

Ó Ő Y Í GY Ű I Í NY 

 
           

É Í H B A N A H W DZ Ü 

 
A megfejtés (az esemény neve): 
 
AŐWDÜNDZOÓDZÉŐNY ÓŐYÍGYŰIÍNY ÉÍHBANAHWDZÜ =  ________________________________  

https://goo.gl/forms/6tXw51Z60c3MuRPN2
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12FBOhcHhK3NQFykRQen-7wMt94gfnwfKvgB1MAwP57s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12FBOhcHhK3NQFykRQen-7wMt94gfnwfKvgB1MAwP57s/edit?usp=sharing


 
2. FELADAT: Az előző feladatban megkapott esemény részleteire vagyunk kíváncsiak. Az 

alábbi szófelhőből válaszd ki a megfelelő szavakat és illeszd be a megfelelő hiányzó 
vonalra! (Vigyázz, nem minden szó kerül felhasználásra!) 13 pont  

 

  

Az  _____________  ____________________    _______________________   2018. november 
 ________________ között kerül megrendezésre. Helyszíne  _____________ , a Szent  ___________  
Központ. A programok között szerepel prof. dr. Schőner  ________________ rabbi és dr.  

  __________________________  Tamás budai főrabbi előadása is, akik zsidó liturgiába kalauzolnak 
bennünket, a  _______________  estén és azon kívül is. A második napon az  ________  egyház kerül 
előtérbe, délután pedig a református  ___________  teológiájáról beszélgetnek a protestáns 
püspökök. Az utolsó napon az Eucharisztiáról katolikus szemmel értekeznek plébánosok és a NEK 
munkatársai, dr.  _____________   ______________ Pécs-Székesegyházi plébános, Liturgikus Intézeti 
irodaigazgató közreműködésével. 



3. FELADAT: A 2017-es évben Krisztus Király ünnepének előestéjére egy órás szentségimádást 
hirdettek meg a NEK-re történő készület részeként. A programban országosan vettek részt 
települések. Ezzel az eseménnyel kapcsolatban válaszolj a következő kérdésekre!     21 pont 

a) Az alábbi plakát a 2017-es novemberi eseményhez készült. Keresd meg az eredeti plakátot és 
hasonlítsd össze ezzel. A talált különbségeket a kép alatti vonalon gyűjtsd össze!       5 pont 

 

 

Különbségek: 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

b) Keresd meg az iec2020.hu honlapon, hogy mikorra várható az idei szentségimádás! Írd a 
vonalra!   1 pont 

 ....................................................................  

c) Keresd meg az esemény hivatalos honlapját, és ott járj utána a szentségimádáshoz 
csatlakozott városoknak, településeknek. Az alábbi táblázatban tüntess fel 5 különböző 
egyházmegyébe tartozó települést, akik csatlakoztak a mozgalomhoz, majd nevezd is meg az 
egyházmegyét, és írd oda azt is, hogy Magyarország melyik közigazgatási megyéjébe tartozik. 

 5 pont 



Település neve Egyházmegye Közigazgatási megye 

   

   

   

 
d) A plébániád idén csatlakozik a szentségimádáshoz, és a te feladatod, hogy embereket 

toborozz rá. Az alábbi lehetőségek közül egyet választva hívj meg egy ismerősödet az 
eseményre úgy, hogy a programot és a helyszínt is megtervezed, és ezekre utalsz a 
meghívódban (nyugodtan tervezhetsz olyan körülményeket is, amelyek alapvetően nem 
lennének megvalósíthatóak a plébánián). A meghívásnál figyelj a választott műfaj 
sajátosságaira és szóhasználatára!  10 pont 

A következő lehetőségek közül válassz egyet: 

- SMS (max. 500 szó) 
- klasszikus levél (régen levélpapíron írták, most nekünk megfelelő lesz begépelve) 
- e-mail 
- személyesen (írd le úgy, ahogy beszélgetnének, párbeszédes jellegűen) 

 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 



 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

4. FELADAT: Az alábbi piramis rejtvényben VI. Pál pápa nemrég megjelent könyvével és a 
napokban lezajlott szentté avatásával kapcsolatban rejtettünk el szavakat. A piramis alatt 
található segítő mondatok alapján írd be az általad helyesnek vélt megfejtést a megfelelő 
sorba. A dupla hangzók (sz, zs, stb.) egy kockába kerülnek.  8 pont 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

 

1. 1962-1965. között zajlott a II. Vatikáni _________, amelyet VI. Pál pápa zárt le. 
2. VI. Pál pápa 2017 végén megjelent könyve alcímének egyik szava. 
3. Az Egyházban jövőbe tekintő változásokat eszközölt, így az Egyházi életben _______, 

újjászületés következett be. 
4. Ez VI. Pál pápa új könyvének a címe. 
5. A keresztény vallások közti ellentéteket lebontó, közös vonásaikat hangsúlyozó, őket 

egyesíteni törekvő irányzat, ami VI. Pál egész pápaságát jellemezte (itt jelzőként szerepel). 
6. Októberben ezen a napon avatta szentté Ferenc pápa VI. Pált. 
7. Az Oltáriszentség,  mint éltető _______, kiindulópont az életünk minden területén. 
8. A keresztény ______-ről szól VI. Pál Gaudete in Domino c. apostoli buzdítása. 



 ....................................................................................................................................................................  

(A feladatmegoldás innentől fakultatív, nem von le a feladatra adható pontok összegéből, plusz pont 
jár érte, a benyújtott beszámoló alapján maximum 3 pont adható rá, amely a verseny végén 
osztás/átszámítás nélkül kerül összeadásra az összesített pontokkal.) 

 

 


