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INTERNETES HITTANVERSENY 
7.-8. osztály 
IV. forduló 

Beküldési határidő: 2020. március 16. 

BEKÜLDÉSI ŰRLAP ITT 

EREDMÉNYED MEGTEKINTÉSE ITT 

Kérdés, kérés, probléma esetén: pecsihitoktatas@gmail.com  vagy siposnet@pecs.egyhazmegye.hu 

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

 

1. FELADAT:  

a) Jézus egy mondatát rejti az alábbi titkosírás, fejtsd meg, mit mondott 

apostolainak! 

 

 

b) Keresd meg az idézetet a Szentírásban (Szent István Társulati Biblia) és írd 

ide a lelőhelyét (könyv, fejezet, vers):……………………………………………….. 

 

2. FELADAT: 

„A tanú elmondja másnak, hogy Isten mit tett”  

Olvasd el ezt a CIKKET, és fogalmazd meg röviden: az írás és a saját 

véleményed szerint hogyan lesz valaki Isten tanúja?  

https://docs.google.com/forms/d/1xQLludaHcRFanQ3m_Zqet22dXUXPUM3ZyGSSNglnlL4/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GMaeAVgLx6TjJO5HDIWaVk1Fluxchv38hnaA_qT1F4Q/edit#gid=0
mailto:pecsihitoktatas@gmail.com
https://szentiras.hu/SZIT
https://napiremeny.blog.hu/2014/09/23/a_tanu_elmondja_masnak_hogy_isten_mit_tett
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Ő és ÉN 

„Ő és én” címmel indult egy televíziós sorozat, melyben különböző élethelyzetben lévő, különböző 

foglalkozású és korú ember mesél személyes hitről és Istenről. 

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) szervezői találtak 52 olyan magyar embert, 

akik bátran megvallják hitüket és legbensőbb titkaikba avatnak be minket.  

A képekre kattintva találsz egy rövid cikket a sorozatról illetve Youtube felvételeken megnézheted-

hallgathatod az első 10 tanúságtételt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. FELADAT: Válassz a tanúságtételek közül kettőt és válaszolj mindkettővel 

kapcsolatban az alábbi kérdésekre! 

 

1.Tanúságtevő neve? 

2. Mit tudtál meg róla? (pl. foglalkozása, kora, családi állapota stb.) 

3. Miért éppen őt választottad? 

4. Az elmondottak alapján milyen viszonyban van Istennel? 

5. Van-e valami, ami meglepett, meghökkentett téged a beszámolóból? 

6. Van-e olyan, amiben hasonlítasz (esetleg pont ellenkezőleg, egyáltalán nem 

hasonlítasz) a tanúságtevőre? 

7. Téged személyesen mi érintett meg az ő tanúságtételéből? 

8. Még mit kérdeznél meg szívesen tőle? 

https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/o-es-en-isten-es-ember
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgzJJPmOUSVgqk3TbgKRVhXLklUn6CzZ3
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4. FELADAT:  

„Ő és én” – legyen ez most a te tanúságtételed címe!  

Mi minden jut eszedbe, amikor Istennel való kapcsolatodra, barátságodra gondolsz? 

Milyennek látod és ismered Őt, hogyan van jelen az életedben?  

Légy kreatív! Alkoss szabadon!  

Megírhatod versben, fogalmazásban, imádságban, el is énekelheted, készíthetsz te is 

videofelvételt; lényeg, hogy a sajátod legyen: Rólad és Róla szóljon! 

 

5. FELADAT:  

„Ő és én”- Legyél riporter! Keress még egy tanút! Készíts riportot!  

Keress a családod tagjai, iskolatársaid, barátaid, tanáraid, 

ismerőseid körében valakit, aki szívesen „nyilatkozik” neked! 

(természetesen nem kell elárulnod a nevét)  

Lehet olyasvalaki is, akire példaképként tekintesz.  

 

Fogalmazz meg riportalanyodnak 5 kérdést, amiknek segítségével ő is mesélhet az 

Istennel való barátságáról! 

Ezt a feladatot tetszés szerint különböző módon teljesítheted:  

- leírhatod az elkészült riportot (kérdések-válaszok) 

- készíthetsz egy rövid videót vagy hangfelvételt (kb. 4-5 perc) 

 

6. FELADAT:  

„Ő és én” – Tervezz egy saját CÍMERT!  

Nézz utána, milyen szabályok szerint épül fel egy címerpajzs, 

milyen jelentése van pl. a színeknek, formáknak, ábráknak! 

a) Tetszés szerinti formában és technikával készítsd el  

saját „Ő és én”címeredet, amely kifejezi Istennel való 

kapcsolatodat! 

(a címer mérete legyen kb. 8,5 cm x 10 cm) 

Fényképezd le vagy szkenneld be a kész művet! 

b) Mutasd be pár mondatban a címeredet: mely részlet mit jelképez rajta? 
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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.) 

♥ Válassz egyet a két kérdés közül és írd le gondolataidat! 

 

 Mik azok a jó és rossz tapasztalatok az életedben, amelyekről úgy gondolod, hogy ha 

megosztod másokkal, Isten használni tudja arra, hogy reménységet adjon más embereknek? 

 

 Gondolj egy személyre az életedben, akivel megoszthatod egy élettapasztalatodat ezen a 

héten. Mi az, ami bátorítani fogja és reménységet ad neki? 

 


