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Hittan teszt anyaga a 10-11. évfolyamok számára 

A teszt és az esszé megírásának időpontja: 2017. március 21. és 22. 

Az írásbeli tesztre való felkészüléshez a következő oldalak tanulmányozása szükséges: 

http://www.katolikus.hu/szentek/szent18.html 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szal%C3%A9zi_Szent_Ferenc 

http://www.katolikus.hu/szentek/szent22.html 

http://www.szaleziak.hu/_static/szentek.php?id=15&name=Savio%20Szent%20Domonkos  

http://www.szaleziak.hu/_static/szalezi_tarsasag_gyik.php 

http://www.szaleziak.hu/_static/szalezi_tarsasag.php 

 

A tesztrészben a kilencedikes történelem tananyagnak a kereszténységről, a Bibliáról, az 

egyházról és a tizedikes történelem tananyagnak a reformációról és ellenreformációról tanult 

részeiből is lesznek feladatok. 

 

 

 Tudni kell az alábbi kérdésekre válszolni (hittan kérdések)  

 

1. Mi a Szentírás?   
A Szentírás azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket az 

Anyaszentegyház Istentől sugalmazottaknak ismer el.  

 

 

2. Mi a Szentírás üzenete? 

A Szentírás üzenete az evangélium. Ez a görög szó magyarul azt 

jelenti örömhír. „Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött 

fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” /János evangéliuma 3, 16/ 

 

3. Hogyan rendelte az Úr Jézus a szent keresztséget? 

Máté evangéliumának 28. részének 18 – 20. verseiben ezt olvassuk: „Nékem adatott minden 

hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, 

megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy 

megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és íme én ti veletek vagyok minden napon a 

világ végezetéig.” 

 

http://www.katolikus.hu/szentek/szent18.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szal%C3%A9zi_Szent_Ferenc
http://www.katolikus.hu/szentek/szent22.html
http://www.szaleziak.hu/_static/szentek.php?id=15&name=Savio%20Szent%20Domonkos
http://www.szaleziak.hu/_static/szalezi_tarsasag_gyik.php
http://www.szaleziak.hu/_static/szalezi_tarsasag.php
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4. Mi az imádság? 

Az imádság Isten gyermekeinek a mennyei atyával való beszélgetése. Jézus Krisztus így tanított 

imádkozni:  

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen 

meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk 

ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; És ne 

vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, 

mindörökké. Ámen!” (Máté evangéliuma: 6, 9 – 13) 

 

5. Csak az egyházban munkálkodik a Szentlélek? 

A Szentlélek az egyházon kívül is munkálkodik. Ő teszi fogékonnyá az embert, minden jó, igaz, és 

szép iránt, s az egész teremtettséget a teljes váltság felé vezeti. 

 

6. Hogyan szól az apostoli hitvallás?  

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus 

Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;  

aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; 

megfeszítették, meghalt és eltemették.  

Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a 

mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.  

Hiszek Szentlélekben.  

Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test 

feltámadását és az örök életet. Ámen. (Reformátusoknál: Hiszek egy közönséges keresztyén 

Anyaszentegyházat.) 

 

7. Mit vallunk meg az apostoli hitvallásban?  
Az apostoli hitvallásban megvalljuk, hogy hiszünk a háromszemélyű egy Istenben: az Atyában, a 

Fiúban és a Szentlélekben; Teremtőnkben, Megváltónkban és Megszentelőnkben.  

 

8. Miért nem látjuk Istent földi életünkben?   
Azért nem látjuk Istent földi életünkben, mert Ő lélek.  

 

9. Hány Isten van?   

Egy Isten van, aki három személy: Atya, Fiú és Szentlélek.  

 

 

10. Hogyan nevezzük a három isteni személyt egy szóval?  Egy szóval Szentháromságnak 

nevezzük. 

 

11. Mit tesz Isten most is a világgal?   
Isten most is gondoskodik a világról, fönntartja és kormányozza.  
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9. Ki az ember?  

Az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtett személy, akinek teste és lelke van.  

 

12. Mi az emberi méltóság alapja?  
Az emberi méltóság alapja, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott nekünk, és meghívott az 

örök életre.  

 

13. Mi lett az ősbűn következménye?   

Az ősbűn következménye:  

Elvesztettük az istengyermeki életet; Emberi természetünk is megsérült.   

Ez minden ember öröksége: az áteredő bűn.  

 

14. Ki váltotta meg a világot?   

A világot Jézus Krisztus váltotta meg.  

 

15. Mit jelent a Krisztus szó?   
A Krisztus szó Messiást, Fölkentet jelent.  

 

 

16. Jézus Krisztus Isten vagy ember?   
Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Ő az Istenember.  

 

 

17. Minek nevezzük az Úr Jézus tanítását?  
 Az Úr Jézus tanítását evangéliumnak, vagyis örömhírnek nevezzük.  

 

18. Miért szenvedett és halt meg Jézus?   

Jézus azért szenvedett és halt meg, hogy megszabadítson minket a bűntől és a kárhozattól, és 

visszaszerezze az üdvösséghez szükséges kegyelmet.  

 

19. Mit jelent az apostoli hitvallásban, hogy Jézus "alászállt a poklokra"?  

Ez a kifejezés azt jelenti, hogy Jézus valóban meghalt, és a megváltás az előtte elhunytakra is 

kiterjed.  

 

20. Miért jön el Jézus a világ végén?  

Jézus azért jön el a világ végén, hogy az embert föltámassza, megítélje, és a világot megújítsa.  

 

 

21. Ki a Szentlélek?   

A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt, 

akit Jézus Krisztus ígért meg és küldött el Egyházának.  

 

22. Mi az Anyaszentegyház?   

Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, Krisztus titokzatos teste.  

 

23. Ki alapította az Anyaszentegyházat?   
Az Anyaszentegyházat Jézus Krisztus alapította.  
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24. Mire kötelez minket a keresztény hit?  
A keresztény hit nemcsak arra kötelez minket, hogy elhiggyük Isten üzenetét, hanem arra is, hogy 

teljesítsük Isten akaratát.  

 

 

25. Hogyan fogalmazta meg Jézus Isten akaratát?  

Jézus Isten akaratát a főparancsban így fogalmazta meg:  

Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.  

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.  

 

26. Mi részletezi számunkra a főparancsot?   
A főparancsot számunkra a tízparancsolat részletezi.  

 

27. Hogyan szól Isten tízparancsolata?   

Isten tízparancsolata így szól:  

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!  

2. Isten nevét hiába ne vedd!  

3. Az Úr napját szenteld meg!  

4. Atyádat és anyádat tiszteld!  

5. Ne ölj!  

6. Ne paráználkodj!  

7. Ne lopj!  

8. Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!  

9. Felebarátod házastársát ne kívánd!  

10. Mások tulajdonát ne kívánd!  

  

 

A fenti kiírást a mai napon az iskola honlapján közzétettem! 

 

Kazincbarcika, 2017. január 31. 

 

 

 

 

 

Petróczi Gábor 

igazgató 


