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INTERNETES HITTANVERSENY 
7.-8. osztály 
I. forduló 

Beküldési határidő: 2021. december 20. 

BEKÜLDÉSI ŰRLAP ITT 

EREDMÉNYED MEGTEKINTÉSE ITT 

Kérdés, kérés, probléma esetén: internetes.hittanverseny@pecs.egyhazmegye.hu 

 

 

1. FELADAT - SZÜNODOSZ 

Hoztunk Neked egy szót: idegen nyelven, idegen betűkkel...próbáld 
megfejteni a jelentését. Adunk hozzá egy kis segítséget. 

σύνοδος 
- Így kell kiejteni: „SZÜNODOSZ” 

- Kattints a képre vagy a linkre, helyes sorrendbe rendezve a betűket, 

itt megtalálod a fenti szó magyar megfelelőjét: 

 
https://wordwall.net/hu/resource/23795272 

Böngéssz egy kicsit a következő hivatkozások segítségével 

és válaszolj a kérdésekre! 
- https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCsp%C3%B6ki_szin%C3%B3dus 

- https://www.magnificat.ro/portal/index.php/hu/koezoes-ertekeink/23960-mi-a-szinodus-a-

katolikus-egyhazban 

 

 

Neved: 

 
Választott jelszavad  
(min.6 karakter):  

https://forms.gle/NX2AzxbibNVVK6qm9
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_LqOCQlf3L8rHvp_EIie9-PUIYxldK1PRSRJpL9Fz6c/edit?usp=sharing
mailto:internetes.hittanverseny@pecs.egyhazmegye.hu
https://wordwall.net/hu/resource/23795272
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCsp%C3%B6ki_szin%C3%B3dus
https://www.magnificat.ro/portal/index.php/hu/koezoes-ertekeink/23960-mi-a-szinodus-a-katolikus-egyhazban
https://www.magnificat.ro/portal/index.php/hu/koezoes-ertekeink/23960-mi-a-szinodus-a-katolikus-egyhazban
https://wordwall.net/hu/resource/23795272
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A σύνοδος szó magyar 
megfelelője: 

 1p 

Melyik nyelv szava a 
σύνοδος?  

 1p 

Mely két szóból tevődik 
össze, és mik ezek 
jelentései?  

1.szó: 
Jelentése: 
 
2.szó: 
Jelentése: 

4p 

Magyarázd meg, mit 
jelent ez a szó! Írd körül! 

 4p 

 

2. FELADAT – EGYHÁZI ESEMÉNY 

Ferenc pápa egy nagyszabású eseményt hirdetett meg az egyházban, 

melynek hosszú előkészítő folyamata már idén októberben 

elkezdődött. Tudjuk, ez nem egy könnyű téma, talán messzinek is tűnik, de 

próbálj – esetleg hitoktatód vagy szüleid segítségével - a következő linken 

található cikkekből egy kicsit mazsolázni!  

https://www.magyarkurir.hu/kitekinto/puspoki-szinodus 

Milyen eseményre készül 
az Egyház? 

 2p 

Mikor lesz ez?  2p 

Kik vesznek rajta részt?  2p 

https://www.magyarkurir.hu/kitekinto/puspoki-szinodus
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Mi a témája az 
eseménynek? 

 2p 

Mi Ferenc pápa célja 
ezzel az eseménnyel? 

 4p 

Miben „újít” Ferenc pápa 
az eddigi hasonló 
eseményekhez képest? 

 2p 

 

 

3. FELADAT – KÖZÖSSÉG  

Ahogy az eddigi kutatásaid alapján már biztos észrevetted: az 
első feladatokban említett egyházi esemény egyik jelszava a 
közösség. 

Gyűjts minél több szót, ami eszedbe erről a kifejezésről: KÖZÖSSÉG! 
Ötleteidet rendezd egy szófelhőbe!  
Az interneten sokféle online szófelhő-készítő alkalmazást találsz, pl. ITT:  
https://honlapszaki.hu/szofelho-keszitese/ Próbáld ki valamelyiket, vagy 
akár készíthetsz szabad kézzel is hasonlót!      (6p) 
Az elkészített (vagy befotózott) képet illeszd ide: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://honlapszaki.hu/szofelho-keszitese/
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4. FELADAT – A KÖZÖSSÉG EREJE 

Nézz meg az alábbi videók közül legalább kettőt!  

1. https://youtu.be/NDqWf82IZEE 

 

2. https://www.youtube.com/watch?v=eUxSyp7SNAc 

 

 

3. https://youtu.be/8njUaBglsqw?list=PLKS0JVDFxemIW-
GugGZjIepASrwV5t3jL 

 

Emelj ki 3 fontos dolgot, amit a fenti videók tanítanak a közösségről (6p):  

1……………………………………………………………………………………………………….. 

https://youtu.be/NDqWf82IZEE
https://www.youtube.com/watch?v=eUxSyp7SNAc
https://youtu.be/8njUaBglsqw?list=PLKS0JVDFxemIW-GugGZjIepASrwV5t3jL
https://youtu.be/8njUaBglsqw?list=PLKS0JVDFxemIW-GugGZjIepASrwV5t3jL
https://youtu.be/8njUaBglsqw?list=PLKS0JVDFxemIW-GugGZjIepASrwV5t3jL
https://www.youtube.com/watch?v=eUxSyp7SNAc
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2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………….. 

Mi az, ami Téged meglepett vagy elgondolkodtatott ezekben a 

felvételekben? Miért?         (6p) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. FELADAT – A KÖZÖSSÉG SZERINTEM... 

Folytasd saját gondolataiddal/szavaiddal az alábbi 
mondatokat!                                                                                   (30p) 

A mai világban…………. 

Az ember egyedül…. 

A közösség ereje abban rejlik, hogy… 

Ha társaságban vagyunk…. 

Közösségbe tartozni azt jelenti…. 

         Egy jó közösségben fontos, hogy…. 

Egy közösségnek az árt, ha….. 

Közösségben nehéz…. 

A hitet megélni közösségben….. 

Én soha ….. 

Én mindig ….. 

Nem értem ….. 

         Abban hiszek, hogy ….. 
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Szeretném…. 

Az én jótanácsom az, hogy… 

 

6. FELADAT – KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG EGYKOR 

Mit tudsz a legelső keresztény közösségek életéről? Keresd ki és 
olvasd el a Szentírásból az Apostolok Cselekedetei 2. és 4. fejezetéből, 

mi jellemezte Krisztus első követőit?  

https://szentiras.hu/SZIT/ApCsel 

Az alábbi linken elérhető cikk is segít: 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-egy-kereszteny-

kozosseg-bekeben-el-es-tanusagot-tesz-krisztusrol 

Keresd az első keresztény 
közösség jellemzőit! 

Mely szentírási részlet támasztja ezt alá? 
Idézd! 

 

  3p 

  3p 

  3p 

  3p 

Keress a Szentírásból további 3 idézetet, ami a közösségről szól! 

 2p 

 2p 

 2p 

 

https://szentiras.hu/SZIT/ApCsel
https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-egy-kereszteny-kozosseg-bekeben-el-es-tanusagot-tesz-krisztusrol
https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-egy-kereszteny-kozosseg-bekeben-el-es-tanusagot-tesz-krisztusrol
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7.  FELADAT – KERESZTÉNY KÖZÖSSÉGEK MA 

Böngéssz az interneten, keress ma is működő keresztény 
közösségeket! Tetszés szerint válassz egyet és mutasd be a közösség 
alapítóját (vagy alapítóit)! Nem kell minden életrajzi adatot 

kigyűjtened, leírásodban koncentrálj arra: 

-mi vezette ezt az embert oda, hogy közösséget hozzon létre? 
-hogyan jutott el idáig? 
-milyen nehézségekbe ütközött? 
-mi lett a munkája „gyümölcse”? 
-miért pont őt választottad, mi fogott meg a munkásságában?                      (15p) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. FELADAT – KERESZTÉNY KÖZÖSSÉGEK MA 

„Nézz körül” a lakóhelyeden és környékén: milyen keresztény 
közösségek működnek a közeledben? Ismered valamelyiket 
közelebbről? Sorold fel, miket találtál, majd válassz egy közösséget, 

melyet részletesebben is mutass be!                                                                                         (15p) 

Lakóhelyem:………………………………………………………………………………………………… 
Helyi keresztény közösségek: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Egy közösség bemutatása: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

♥♥♥♥♥♥+1 szorgalmi  feladat    (3p): 

Tégy valami kedvességet, szolgálatot egy 

családtagodnak/barátodnak/osztálytársadnak…stb. , erősítve ezzel is az 

összetartozásotokat! Meséld el röviden! 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Közösségek kereséséhez kis segítség: 

• https://hu.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Magyarorsz%C3%A1gi_katolikus_k%C3%B6z%C3%B6s

s%C3%A9gek,_lelkis%C3%A9gi_mozgalmak 

• https://hu.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Kereszt%C3%A9ny_ifj%C3%BAs%C3%A1gi_szervezete

k 

• https://katolikus.lap.hu/kozossegek_lelkisegi_mozgalmak/15764279 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Magyarorsz%C3%A1gi_katolikus_k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek,_lelkis%C3%A9gi_mozgalmak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Magyarorsz%C3%A1gi_katolikus_k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek,_lelkis%C3%A9gi_mozgalmak

