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„HITÜNK HŐSEI” VIII. 

EGYHÁZTÖRTÉNETI LEVELEZŐS ÉS CSAPATVERSENY 
5-6. és 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 

 
„Amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nekünk… a jövő nemzedéknek is 
elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett.” 

(Zsoltárok 78, 3-4) 
A verseny célja, hogy a tanulók a felkészülés alatt átfogó ismereteket szerezzenek az egyháztörténet 
terén, melynek során megérezzék, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit a történelemben, sokféle 
formában jelent meg. Bízunk abban, hogy az egyháztörténet tanulásával, kutatásával (egyháztörténeti 
érdeklődés) a tanulóink megértik az egyháztörténetet, mint a keresztyénség közös történetét. Nem 
utolsó sorban hozzásegíti őket ahhoz, hogy megtalálják saját, református identitásukat. 
A 2019-20 - as tanévben iskolánk meghirdeti a nyolcadik éve elindított egyháztörténeti levelezős 
versenyét, amelyet ebben a tanévben is szeretnénk kibővíteni a levelezős versenyhez kapcsolódó 
csapatversennyel, amelyet az írásbeli döntővel párhuzamosan rendezünk. 
 

Mindkét verseny témája: A BIBLIA TÖRTÉNETE 
 
A versenyt a többi levelezős versenyhez hasonlóan bonyolítjuk le. Két írásbeli forduló alkalmával 
megküldjük a jelentkező iskoláknak a feladatlapokat, majd a legeredményesebb tanulókat, egy helyi 
döntőre várjuk Ceglédre.  
Csapatversenynél nem küldünk feladatlapokat, és nincs két forduló sem, mint a másik esetben. A 
versenyzőkkel a döntő napján találkozunk. A szervezés érdekében kérjük, ha lehetséges, akkor már 
most jelezzék az iskolák indulási szándékukat, de természetesen még március 4-9 között is lehet 
módosítani az előzetes terveken. 
 
Ebben a tanévben versenyünket kiterjesztjük az 5-6. évfolyamos tanulókra is. Mind a 
levelezős, mind a csapatversenyben számítunk mind a két-két évfolyamra. A 7-8. és 5-6. 
évfolyamos tanulók a levelezős versenyen különböző nehézségű feladatlapokat kapnak, 
hasonlóan a csapatversenyen is korosztályuknak megfelelő feladatokkal versenyeznek. 
A csapatversenyekre 3-4 fős csapatok jelentkezését várjuk. A csapatoktól előzetes feladatként 
ebben az évben is egy 3-4 perces PPT elkészítését, és a versenyen való bemutatását várjuk, 
természetesen a megadott témakörből. A versenyt szóbeli és írásbeli feladatokkal szeretnénk 
élvezetesebbé és izgalmassá tenni.  
 
A feladatlapok témája György Antal: Sötét helyen világító szövétnek, MRE Kálvin 
János Kiadó, Budapest, 1997. könyve alapján, az alábbi beosztás szerint kerül összeállításra. 
 

I. forduló II. forduló 
 
BEVEZETÉS A BIBLIÁBA 

7.  A Biblia részei és írói 11.o.- 13.o. 
8. A Biblia tartalmi felosztása 14.o. – 16.o. 

I. A BIBLIA ÓSZÖVETSÉGI KÖNYVEINEK 
ÖSSZEGYŰJTÉSE  

1. Az első leírt Biblia 40.o. 
2. Jeremiás próféta és Jojákim király 42.o. 
6. Ezsdrás helyreállítja a törvényt 47.o. 
7. Az Ószövetség könyveinek összegyűjtése 

48.o.-49.o. 
II. Kr.e. 400-tól Kr. u. 70-ig 

IV. A RÓMAI BIRODALOM BUKÁSÁTÓL A 
REFORMÁCIÓIG 

2.  Küzdelem a nemzeti nyelvű Bibliáért 
74.o.-76.o. 

3. Az előreformáció. Valdensek 76.o. 
4. Wycliff és Husz János 77.o.- 78.o. 
5. Luther, Zwingli, Kálvin 79.o.- 81.o. 

V. A MAGYAR BIBLIA 
1. Az első bibliafordítások 83.o.- 86.o. 
2. Károli Gáspár a magyar Biblia atyja 86.o.- 

89.o. 
3. A magyar Biblia sorsa, népünk sorsa 89.o.- 


