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     INTERNETES HITTANVERSENY 

    5.-6. osztály 

IV. forduló 

Beküldési határidő: 2021. május 31. 

BEKÜLDÉSI ŰRLAP ITT 

EREDMÉNYED MEGTEKINTÉSE ITT 

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

 
IDE ÍRD A NEVED ÉS A SORSZÁMOD: …………………………………………………………………………………………… 

"Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal 

koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá 

vetettél." (Zsolt 8, 6-7) 

Versenyünk eddigi három fordulójában rácsodálkoztunk a teremtett világ szépségeire 
és értékeire, most elérkeztünk ahhoz, akinek gondjaira Isten ezt a szép világot bízta: 
az emberhez.  
Isten az embert magához hasonlónak teremtette.  Ebből a hasonlóságunkból fakad az 
is, hogy Isten minket választott a világ gondnokaivá, hogy terve és akarata szerint 
óvjuk és gondozzuk a teremtett világot. Ha elhanyagoljuk a világ gondozását, és 
főképp, ha „kifosztjuk" a Földet, azzal az utánunk következő nemzedékektől vesszük 
el azt a jót, amit Isten nekik szánt. 
 
   Az emberek egységet alkotnak a teremtett világgal. A felebaráti szeretet ebből az 
egységből fakad. Ezért ha elhanyagoljuk, vagy helytelenül használjuk a teremtett 
világot, azzal a felebaráti szereteten is csorbát ejtünk.  
 
   A hatalmas tengert apró vízcseppek alkotják. Minden kis cseppnek jelentősége van. 
Ugyanígy fontos a mi összefogásunk is. Minden ember számít, mint a tengerben a 
cseppek, vagy a játékban a kis darabok. Csak összefogva lehetünk nagy egész, amiben 
mindegyikünk tehetségének, adottságainak szerepe van.  
 

 

1. FELADAT: Te mit tennél? 

Nézd meg a videót (kattints a képre vagy a linkre)! 

 

https://youtu.be/xP2g2nQq1wI 

https://docs.google.com/forms/d/1myKpfDX4s2MfSlKB3pCCEgIQoZk1YrfR0uzq9AypxiU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1myKpfDX4s2MfSlKB3pCCEgIQoZk1YrfR0uzq9AypxiU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1scbCUe65m_1xEI8JxdTMsUYCJdS6D_B6yBZDZyOCojU/edit?usp=sharing
https://youtu.be/xP2g2nQq1wI
https://youtu.be/xP2g2nQq1wI
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Írd le, te mit tennél (vagy tettél már) egy-egy hasonló helyzetben? 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Keress két szentírási részletet, amik kifejezik azt, amit Isten elvár tőlünk ezekben a 

helyzetekben! Jelöld az idézet bibliai lelőhelyét is! (könyv, fejezet,vers) 

1. idézet: 

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

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

2. idézet: 

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

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

2.FELADAT:  Olvasd a Szentírást! 

Keresd meg a Szentírásból és olvasd el a 8. zsoltárt! 
 
Figyeld meg, ahogy ebben a zsoltárban a költő az ember milyenségén gondolkozik el: 
leírja, hogy az ember mennyire gyenge és kicsi a csillagokhoz és a mennyei lényekhez 
képest, mégis Isten munkatársává választja és örömmel megosztja vele dicsőségét. 
 
Válaszd ki a zsoltárból a neked legjobban tetsző két sort! 
Melyek ezek? Másold ide: 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

 Írd le, amit számodra ezek a sorok jelentenek: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ebben az imádságban az emberek egyszerre gyengék, aprók, de dicsőségesek és nagy 
dolgokra hivatottak is. Te így látod magad? Ha igen, miért, miben? Ha nem, miért? 
Mit gondolsz, mi változna az életedben, ha így gondolkodnál? 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. FELADAT: Szókirakó 

 

Kattints a képre vagy a linkre és oldd meg a feladatot! 
 

 
https://wordwall.net/hu/resource/15308902/hittan/tedd-bet%c5%b1ket-helyes-
sorrendbe 
 
Írd ide a kapott szót:………………………………………………………………. 
 
Ismerted ezt a kifejezést? Keress rá 2 rokon értelmű szót! 

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

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

 
Meg tudod-e mondani, mi ennek a kifejezésnek a „keresztény megfelelője”? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/15308902/hittan/tedd-bet%c5%b1ket-helyes-sorrendbe
https://wordwall.net/hu/resource/15308902/hittan/tedd-bet%c5%b1ket-helyes-sorrendbe
https://wordwall.net/hu/resource/15308902/hittan/tedd-bet%c5%b1ket-helyes-sorrendbe
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4. FELADAT: A közösség ereje 

Mit gondolsz, miért jobb közösségben dolgozni, mint egyedül? Írd le a gondolataidat 

egy rövid fogalmazásban! (használj fel a következő szavakból legalább hármat: 

munkamegosztás, önzés, magány, feladat, értékes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FELADAT: Mit teszünk a Földdel? 

A képre vagy a linkre kattintva nézd meg az alábbi kisfilmet. 

Foglald össze a film üzenetét egy levélben: képzeld el, hogy te vagy a Föld Nevű 
Bolygó, aki levelet ír az Embernek!  

Hogy szólítod meg ..?/ mit mesélsz magadról…?/  beszélsz-e a Teremtő Istenről…?/ 
hogy érzed magad…?/mit üzensz neki…?/ mit kérsz tőle…?/ mire figyelmezteted…?/ 
hogy köszönsz el tőle…?  

 

https://youtu.be/CaBeko38wAA 

 

 

 

https://youtu.be/CaBeko38wAA
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A Föld levele az Emberhez:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. FELADAT:  Képkirakó 

Kattints a képre vagy a linkre és rakd össze a puzzle darabjait! 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=306ba145c68a
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https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=306ba145c68a 

Nevezd meg a képen szereplő személyt és írd le, mi mindent tudsz róla! 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Pontosan milyen eseményt hirdet a kép? (Keress utána a NEK honlapján!) 

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

 

7. FELADAT:  Carlo Acutis 

„Isten influenszere”: a nemrég boldoggá avatott 15 évesen elhunyt olasz fiú: Carlo 

Acutis is példaként jár előttünk a szolidaritásban. Kutass az interneten (pl. NEK-

honlap) utána, hogyan gyakorolta a felebaráti szeretetet Carlo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

♥♥♥♥♥♥+1 szorgalmi  feladat (+ pontért):    

Tervezz egy plakátot, amely a teremtés védelmére hívja fel a figyelmet! Bármilyen 
technikát felhasználhatsz! Illeszd be ide az alkotásodat vagy a róla készült fotót!  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=306ba145c68a

