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INTERNETES HITTANVERSENY 

7.-8. osztály 

II. forduló 

Beküldési határidő: 2021. február 22. 

BEKÜLDÉSI ŰRLAP ITT 

EREDMÉNYED MEGTEKINTÉSE ITT 

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

 
IDE ÍRD A NEVED: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

„Az ég az Úr ege, a földet az emberek fiainak adta.” (115. zsoltár) 

A teremtett világ ISTENTŐL FÜGGŐ valóság. Bár az ember is befolyásolja, mindig Istenre mutat, Isten áll a 
középpontjában (teocentrikus). Ebből fakad az, hogy a természet pusztán létezésénél fogva  ÉRTÉKES. 
Gondoljunk a tenger világára, a hegycsúcsok növény- és állatvilágára: pazar szépséggel és bőségben lettek 
megteremtve, és embertől érintetlenek. Assisi Szent Ferenc is erre utalt, amikor azt mondta, hogy: „A természet 
belső értéke Isten jóságát és szépségét tükrözi."  
 
   A természetnek nyilvánvalóan HASZNOSSÁGA miatt is van értéke. Például a kőolajból benzint készítünk, amivel 
gépeket működtetünk; a földgázzal fűtünk; felhasználjuk a Nap, a szél és a víz energiáját is. A növényekből, 
állatokból ételt és ruhát készítünk magunknak. Bár mindez csak egy jellemzője a teremtett világnak, sokan csak 
erre a hasznossági szempontra figyelnek, és ez gyakran természetpusztító kezdeményezésekhez vezet. (A természet 
javainak pazarló, túlzott mértékű felhasználásától kezdve (pl. korlátlan erdőirtás, tonhalak lehalászása) egészen 
addig a törekvésig, hogy a természet minden darabkáját pénzzé tegyék.) 

Forrás: http://www.teremtesvedelem.hu/ 

1. FELADAT: Keresd ki és másold ide a következő szentírási részeket! 

Jób12,7-10:  

 

 

 

Bölcs 13,5: 

 

 

 

Róm 1,19-20: 

 

 

 

Zsolt 19,2-5:  

 

 

2. FELADAT:  Mit gondolsz, mi az, ami közös ezekben az idézetekben? Próbáld 

röviden, 1-2 mondatban megfogalmazni! 
 

 

 

https://forms.gle/A5bE7HgHmLtw8vDC9
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1scbCUe65m_1xEI8JxdTMsUYCJdS6D_B6yBZDZyOCojU/edit?usp=sharing
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3. FELADAT: Mi következik ebből? Hogyan kell viselkednünk a teremtett 

világgal szemben? (Írj legalább 5  mondatot, szövegedben szerepeljen az alábbi 
szavakból legalább 3: Isten, felelősség, érték, tisztelet, hála, számadás) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FELADAT: Keresd meg az interneten és olvasd el Assisi Szent Ferenc: 

NAPHIMNUSZ című imádságát, majd válaszolj a kérdésekre!  

 

 

Mit fejez ki a szerző ebben az imádságban? 
 
 
 
 
 
Milyen jelzőkkel illeti a teremtett világot? 
 
 
 
 
 
 
Mit gondolsz, vajon mi ihlette Szent Ferencet a himnusz megírására? 
 
 
 
 
 
 
 
Hol olvasható ehhez hasonló leírás a Szentírásban? 
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5. FELADAT: Kattints (ctrl+klikk) a képre vagy a linkre, oldd 

meg a feladatot, majd írj magyarázatot az alábbi szavakhoz! 

Vigyázat! Nem minden kifejezést találsz meg a linken szereplő 

játékban! Ezek jelentését neked kell felkutatnod az internet 
segítségével! 

 https://wordwall.net/hu/resource/2204753/term%C3%A9szetv%C3%A9delem 

Oxigén:……………………………………………………………………………………………………………… 

Éghajlatváltozás:…………………………………………………………………………………………………… 

Ökológia:………………………………………………………………………………………………………….. 

Ökológiai 
válság:……………………………………………………………………………………………………………….. 

Ökológiai 
lábnyom:………………………………………………………………………………………………………………… 

Ökológiai 
megtérés:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pet-palack:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fenntarthatóság:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Haszonnövény:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

„Laudato si” enciklika:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Teremtésvédelem:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Komposztálás:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Globális felmelegedés:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. FELADAT:  Környezetünket sokféleképpen szennyezhetjük, de sokféleképpen 

meg is óvhatjuk. Hogyan? 

Párosítsd össze a képeket,találd 

ki, hogy mit mivel lehet 

helyrehozni környezetünk 

gyógyulása érdekében! 

Kattints (ctrl+klikk) a képre vagy a 
linkre: 

https://learningapps.org/14414012 

https://wordwall.net/hu/resource/2204753/term%C3%A9szetv%C3%A9delem
https://learningapps.org/14414012
https://wordwall.net/hu/resource/2204753/term%C3%A9szetv%C3%A9delem
https://learningapps.org/14414012
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 Nevezd meg, mi látható a párosított képeken, azt is megjelölve, melyik a helyes, 
melyik a káros tevékenység! 

 

 

 

1. kép-pár 
KÁROS: ………………………………………………………………………………………………………… 

HELYES:  ……………………………………………………………………………………………………… 

2. kép-pár 
KÁROS: ………………………………………………………………………………………………………… 

HELYES:  ……………………………………………………………………………………………………… 

3. kép-pár 
KÁROS: ………………………………………………………………………………………………………… 

HELYES:  ……………………………………………………………………………………………………… 

4. kép-pár 
KÁROS: ………………………………………………………………………………………………………… 

HELYES:  ……………………………………………………………………………………………………… 

7. FELADAT:  Tölts el egyedül egy fél órát a természetben úgy, hogy 

tudatosan figyelj a körülötted levő dolgokra. (Itt nem kell nagy kirándulásra gondolni, 

elegendő akár egy társasház kertjébe kimenned úgy, ahogy talán eddig sosem tetted.)   

Írj egy hálaadó imádságot Istennek mindazért, amit láttál, hallottál, éreztél, és 
azért is, hogy mindennek részese lehetsz! (használhatod segítségként a 104. zsoltárt!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♥♥♥♥♥♥+1 szorgalmi  feladat (+ pontért): A 7. feladatban írt imádságodhoz 

készíts illusztrációt (rajzot, festményt, fotót)  - és illeszd be ide a képet!  
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