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INTERNETES HITTANVERSENY 

7-8. osztály 

II. forduló 
Beküldési határidő: 2019. január 13. 

Beküldési űrlap elérhetősége:  https://goo.gl/forms/asnMain5qe9CA1qO2 

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

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

Név:  ______________________________________________  

Összesített pontszám:          / 58 pont 

1. Feladat: Egyházi életünk számos csodálatos liturgikus eseménnyel világítja meg számunkra 
az igazi lényeget a szentmisén, és azon túl. Különösen így van ez adventben. A következő 
feladatban a szentírási ismereteidre lesz szükség.  17 pont 

a) Az alábbi szóhálóban számos ismerős szót rejtettünk el. A háló alatt 9 kérdéshez, állításhoz 
keressük azt a megfejtést, amit a szóhálóban is megtalálsz. Keresd meg a megfelelő 
válaszokat 1-9-ig a kérdésekre, írd be őket a táblázatba, majd jelöld be a hálóban is. A 
megmaradt betűket, amik nem kerültek bejelölésre, gyűjtsd össze és rakj ki belőle egy 
olyan értelmes szót, ami megtalálható a megadott szentírási szakaszban: ez lesz a 
megfejtésed, amit írj a megfelelő sorba. (A hálóban egy betű több szóhoz is felhasználható. 
A szavakat vízszintesen és függőlegesen találod elrejtve a táblázatban, olvasási iránynak 
megfelelően balról jobbra és felülről lefele. Húzz ki minden felhasznált betűt ahhoz, hogy a 
megfejtésre rálelj. A fekete négyzet semmilyen betűt nem rejt, ne foglalkozz vele.)  10 pont 

E B É B J Á N O S 

V Á R A K O Z Á S 

M T E R E M T É S 

B A M K Ö R Ö M I 

B I Z A L O M R A 

E CS I L L A G F  

https://goo.gl/forms/asnMain5qe9CA1qO2
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12FBOhcHhK3NQFykRQen-7wMt94gfnwfKvgB1MAwP57s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12FBOhcHhK3NQFykRQen-7wMt94gfnwfKvgB1MAwP57s/edit?usp=sharing
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Válasz Leírás Megfejtés a táblázatból 

1. Szent Vér kegyhely a Pécsi Egyházmegye 
területén  

2. Versenyeken ezzel jutalmaznak, 
kitüntetésekkor is szokták adni  

3. Virágvasárnaphoz kötődő növény, ennek 
elégetésével lesz a hamvazószerdai hamu.  

4. A négy evangélista egyike, jelképe a sas.  

5. Advent, a _____ időszaka az Úr 
eljövetelére.  

6. Ezzel a történettel kezdődik a Szentírás.  

7. Az adventi koszorún lévő 3. gyertya 
jelentése.  

8. Hit, remény szinonimája.  

9. Ez vezette a látogatókat Betlehembe a 
Megváltóhoz.  

Megfejtés 
Jézusra alkalmazzák a Szentírásban (Jn 

6,53 versben a Szent Istvános fordításban 
is ezt találod). 

 

b) Az a) feladat megoldását megtalálod a kereszt alakú szófelhőben sok más szóval együtt, 
amik egy szentírási igehelyet rejtenek. A Jn 6,53-as szakasz (Szent István Társulat fordítása) 
alapján keresd meg a megfelelő szavakat a szófelhőben, karikázd is be őket, majd írd le a 
teljes mondatot ide a vonalra! (A kereszt alakú szófelhőt a következő oldal tetején találod.) 
 2 pont 

Az a) feladat megfejtése:  _____________________________________   

A teljes szentírási szakasz: 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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c) Olvasd el az ide vonatkozó bibliai szakaszt (Jn 6,53-58): Jézus mit szeretett volna ezzel 
elmondani a zsidó népnek? A kérdésre a választ úgy fogalmazd meg és írd le ide, mintha 
hittan órán neked kellene ezt megválaszolnod az osztálytársaidnak (minimum 5 
mondatban)!  5 pont 

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

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

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

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................................................  
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2. Feladat: Ismerd fel a képen látható tárgyat, majd döntsd el az állításokról, hogy igazak vagy 
hamisak!  21 pont 

 

a) Mit látsz a képen?  __________________________________  1 pont 

b) Olvasd el az állításokat, döntsd el, hogy igazak vagy hamisak, majd karikázd be a 
megfelelő szót az állítás mellett!  10 pont 

I. Ozsvári Csaba fazekasművész készítette. IGAZ - HAMIS 

II. Ez a 2020-as Kongresszus missziós szimbóluma. IGAZ - HAMIS 

III. 2017-ben készült. IGAZ - HAMIS 

IV. Alapanyaga tiszafa. IGAZ - HAMIS 

V. Növényi ornamentikája a török honfoglalás korát idézi. IGAZ - HAMIS 

VI. A leveles-indás mintázat az ősi magyar életfa szimbólumára utal. IGAZ - HAMIS 

VII.  Középpontjában Szent István ereklye látható, a leveles díszek 
fordulataiban pedig további magyar vonatkozású szentek ereklyéi. 

IGAZ - HAMIS 

VIII.  2017. november 20-án áldotta meg ezt Ferenc pápa. IGAZ - HAMIS 
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IX. 2007-től 2018. februárig a Szent István Bazilikában volt. IGAZ - HAMIS 

X. Az első útja görögkatolikus testvéreinkhez vezetett. IGAZ - HAMIS 

c)  Az ereklye az idei tanévben útjára indult, és sorra járja az országot. Az alábbi térképen 
jelöld meg jól látható módon azokat az egyházmegyéket, amelyekben már megfordult a 
tárgy, és mindegyikből válassz ki 2 települést, ahol legalább egy napot tartózkodott. Ezeket 
írd a térkép alatti táblázat Település oszlopába, és keresd meg a dátumot is, amikor ez 
történt, továbbá nevezd meg azt az egyházmegyét is, ahol elhelyezkedik az adott település. 
(Maximum 5 különböző egyházmegyének gyűjtsd össze a településeit, és mindegyik 
egyházmegyéből maximum 2-2 települést nevezz meg.)  
 10 pont 

 

Egyházmegye Település Dátum 
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3. Feladat: A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus során több ezer gyermeknek lehetősége 
nyílik majd először szentáldozáshoz járulnia. Ugyanerre volt már példa az 1938-as 
eseményen is. Katona István a Szeretet köteléke c. kötetében beszámol az eseményről, 
melyből szemelvényeket a 2020-as honlapon is találhatunk.   20 pont 

a) Ebből kiemelve itt látsz egy részletet, ami az Eucharisztiához járulásról szól. Olvasd el 
figyelmesen a szöveget, keresd meg a hibás adatokat, írd őket a cikk alatti táblázat bal 
oszlopába, a helyes információkat pedig a jobb oszlopba!  10 pont 
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HIBÁS ADAT JÓ ADAT 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

b) Az 1938-as dokumentumokból ránk maradt néhány fénykép, amelyeken jól látszik az első 
szentáldozásukhoz járuló gyermekek tömege, és a sok kis fehér ruha, amiben a Jézussal 
történő találkozásra készültek a fiatalok.  
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Az élmény életre szóló volt minden áldozónak, és ehhez igazolásul valamennyien emléklapot 
kaptak. A következő feladatban tervezz egy olyan emléklapot, amely szerinted méltó lehetne a 
2020-as kongresszuson elsőáldozáshoz járuló gyermekeknek emlékül. (Az emléklapot 
megtervezheted kézzel vagy számítógéppel is. A géppel elkészített emléklapot másold ide be a 
feladat utáni üres részre. A kézzel készített lapot pedig vagy fényképezd le és másold ide be, vagy 
mellékletként csatold a feladatlapoddal együtt, ugyanazzal az elnevezéssel, amivel a 
dokumentumot beküldöd.)  10 pont 

 
Emléklap: 
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 .................................................................................................................................................................... 

(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.) 

♥ Ferenc pápa nemrég fogadta a kongresszus Pápai Bizottságának tagjait és nemzetközi küldötteit, 
és a kihallgatáson hangsúlyozta, hogy az Egyháznak, mint Krisztus testének küldetése van a világ 
felé: segítenie kell a rászorulókon, a munkanélkülieken, a szegényeken, a nehéz körülmények 
között élő családokon, a menekülteken, továbbá a természeti környezet szenvedése iránt sem 
szabad közömbösnek lennie. Az advent és a karácsonyi idő számos lehetőséget biztosít számunkra, 
hogy jobban odafigyeljünk a körülöttünk élőkre, különösen azokra, akik szükséget szenvednek. 
Keresd az alkalmat a krisztusi szolgálatra, tegyél valami jót, amivel segíteni tudsz a környezeteden, 
és röviden számolj erről be nekünk. (A rövid leírásban szerepeljen az, hogy mit tettél, és az is, hogy 
milyen érzésekkel gazdagodták ezáltal.) 

 


