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Szóbeli felvételi követelmények 

római katolikus hittan 

5. évfolyamra jelentkezők 

 

A szóbeli vizsga leírása, menete: A szóbeli vizsga időtartama legfeljebb 10 perc. A felvételi vizsgán a 

jelentkező a vizsgáztató által feltett kérdésekre válaszol. 

A szóbeli vizsgán használható segédeszközök: a szóbeli vizsgán nincs szükség segédeszközökre. 

 

A szóbeli vizsga követelményei: az elsőáldozás tudásanyaga 

 

Felkészüléshez ajánlott kérdések:  

 

A Tízparancsolat 

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! Légy szemérmes! 

7. Ne lopj! 

8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy! 

9. Felebarátod házastársát ne kívánd! 

10. Mások tulajdonát ne kívánd! 

 

Miatyánk 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 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 nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is 

megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a 

gonosztól. Ámen. 

 

Üdvözlégy 

Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az 

asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. 

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, 

most és halálunk óráján. Ámen.  
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Gyónási ima 

Gyónom a Mindenható Istennek, és Isten helyett neked kedves lelkiatyám, hogy utolsó 

gyónásom óta a következő bűnöket követtem el. Utoljára gyóntam… (mondd el a bűnöket) … 

…………. más bűnre nem emlékszem. 

 

Bánatima 

Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a Jóistent megbántottam. Erősen 

fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem és a bűnt elkerülöm. 

 

 

KÉRDÉSEK A SZENTGYÓNÁSRÓL 

 

Mi a kegyelem? 

Isten természetfeletti ajándéka. Isten élete bennünk.  

 

Mi a bűn?  

A bűn Isten szeretetének elutasítása. 

 

Ki követ el bűnt?  

Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.  

 

Ki követ el súlyos bűnt? 

Súlyos bűnt az követ el, aki fontos dologban, tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten 

parancsának.  

 

Ki követ el bocsánatos bűnt?  

Bocsánatos bűnt az követ el, aki kisebb dologban vagy nem egészen tudva és akarva nem 

engedelmeskedik Isten parancsának.  

 

Mi történik gyónáskor? Mi a bűnbocsánat szentsége? 

A gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát, és kiengesztelődünk az 

Egyházzal. 

 

Mikor van bánatunk? 

Akkor van bánatunk, ha szívből sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk. 

 

Mi az erős fogadás? 

Az erős fogadás komoly elhatározás, hogy Isten segítségével a jóra törekszünk és a bűnt 

kerüljük. 

 

Mit cselekszünk, amikor gyónunk? 

Őszintén megvalljuk bűneinket a gyóntató papnak, hogy azoktól feloldozzon minket. A pap 

Krisztus személyét képviseli. 
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Mi a szentgyónás hatása?  

A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket, visszaadja, és növeli bennünk a megszentelő 

kegyelmet, és erőt ad a bűn elleni küzdelemre. 

 

Hogyan vizsgáljuk meg lelkiismeretünket? 

Lelkiismeretünket így vizsgáljuk meg:  

a) a Szentlélek segítségét kérjük;  

b) megkérdezzük magunktól, mikor gyóntunk utoljára; 

c) gondosan számba vesszük bűneinket. 

 

Mit kell feltétlenül meggyónnunk? 

Feltétlenül meg kell gyónnunk minden súlyos bűnt, és lehetőleg a bocsánatos bűnöket is, és jó, 

ha azt is látjuk, mi vihetett arra, hogy azokat elkövettük, mit kell kerülnünk. 

 

Mikor kell gyónnunk? 

Általában havonta, de feltétlenül gyónnunk kell legalább évente egyszer, ha pedig súlyos bűnt 

követünk el, akkor minél előbb. 

 

Mit kell tennie annak, aki súlyos bűnt kifelejtett a gyónásból? 

Aki súlyos bűnt nem szándékosan kifelejtett a gyónásból, annak Isten megbocsátotta bűnét, de 

a következő gyónásban meg kell vallania. 

 

Mit kell tennie annak, aki szándékosan kihagyott a gyónásból súlyos bűnt? 

Aki a gyónásból szándékosan kihagyott súlyos bűnt, annak gyónása érvénytelen és 

szentségtörő, ezért az egész gyónást meg kell ismételnie. 

 

Mit tesz a gyóntató pap a bűnbevallás után? 

A gyóntató pap tanácsaival segíti a gyónót, elégtételt ad, és feloldozza a gyónót bűneitől. 

 

Mi az elégtétel? 

Az elégtétel imádság vagy jócselekedet, ami jele annak, hogy készek vagyunk bűneinket 

jóvátenni. 
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KÉRDÉSEK AZ OLTÁRISZENTSÉGRŐL 

 

Mi az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség? 

Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség az Úr Jézus Krisztus valóságos teste és vére a kenyér 

és bor színe alatt. Az Eukarisztia szó jelentése: hálaadás. 

 

Mikor rendelte az Úr Jézus az Oltáriszentséget? 

Az Oltáriszentséget az Úr Jézus az utolsó vacsorán rendelte. 

 

Mi történik, amikor áldozunk? 

Amikor áldozunk, az Úr Jézus Krisztus testét és vérét vesszük magunkhoz. 

 

Ki áldozhat? 

Az áldozhat, aki lelkileg és testileg felkészült Jézus fogadására. 

 

Hogyan készülünk lelkileg a szentáldozásra? 

Lelkileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy: 

1. megtisztítjuk lelkünket a szentgyónásban; 

2. imádságos lélekkel várjuk a Jézussal való találkozást. 

 

Hogyan készülünk testileg a szentáldozásra? 

Testileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy megtartjuk az 

egyórás szentségi böjtöt, és megfelelő módon öltözködünk. 

 

Hogyan áldozunk? 

1.  Amikor a szentmisében áldozni megyünk, a pap a Szentostyát ezekkel a szavakkal nyújtja 

felénk: Krisztus Teste! 

2.  Mi így válaszolunk: Ámen. 

3.  Ez az ámen azt jelenti, hogy „Igen, teljes szívemből elhiszem, hogy ez valóban Krisztus 

Teste, vagyis Jézus jelen van köztünk, és én szívembe fogadhatom Őt”. Amikor áldozás 

után visszamegyünk a helyünkre, csendben imádkozunk. Hálát adunk Jézusnak, 

megköszönjük szeretetét, és elmondjuk, hogy mi mennyire szeretjük Őt! 

 

Mit teszünk a szentáldozás után? 

Szentáldozás után imádjuk az Úr Jézust, hálát adunk neki, és segítségét kérjük. 

 

Mikor volt az utolsó vacsora? 

Az utolsó vacsora Nagycsütörtökön volt. 

 

Kiknek adott az Úr Jézus hatalmat, hogy a kenyeret és a bort testévé és vérévé 

változtassák át? 

Az Úr Jézus a püspököknek és a papoknak (az apostoloknak és utódaiknak) adott hatalmat, 

hogy a kenyeret és a bort az ő testévé és vérévé változtassák át. 
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Mikor változtatják át a püspökök és a papok a kenyeret és a bort az Úr Jézus testévé és 

vérévé? 

A püspökök és a papok a szentmisében változtatják át a kenyeret és a bort az Úr Jézus testévé 

és vérévé. 

 

Miből áll a szentmise? 

A szentmise az Ige liturgiájából és az Eukarisztia liturgiájából áll. 

 

Mi történik az Ige liturgiájában? 

Az Ige liturgiájában Isten üzenetét halljuk a Szentírásból. 

 

Hány részt olvasunk fel a Bibliából egy vasárnapi szentmisén? 

Három részt olvasunk fel. Ezek a következők: egy olvasmányt, egy szentleckét és egy 

evangéliumi részt. 

 

Mi történik az Eukarisztia liturgiájában? 

Az Eukarisztia liturgiájában a kenyér és a bor színében jelenvalóvá válik Jézus keresztáldozata, 

testével és vérével táplál minket. 

 

Mi a szentáldozás hatása? 

A szentáldozás egyesít Jézussal, növeli bennünk a szeretetet és az istengyermeki életet, erősíti 

bennünk az Egyházhoz tartozást és az örök élet zálogát adja nekünk. 

 

Ki áldozik méltatlanul? 

Az áldozik méltatlanul, aki tudatosan súlyos bűnben áldozik. Ez szentségtörés. 

 

Mi jelzi templomainkban, hogy az Úr Jézus az Oltáriszentségben jelen van? 

Az örökmécses jelzi, hogy az Úr Jézus az Oltáriszentségben jelen van. 

 

Mit teszünk, amikor belépünk a templomba? 

Térdet hajtunk a jelenlévő Jézus előtt és kis szentelt vizet véve keresztet vetünk. 

 

Hogyan köszöntjük az Úr Jézust az Oltáriszentségben? 

Az Úr Jézust letérdeléssel köszöntjük az Oltáriszentségben.  

 

Hányszor lehet áldozni? Hányszor áldozhatunk egy nap? 

Minden szentmisén lehet áldozni, ha arra felkészültünk. Ha egy nap 

több szentmisén is részt veszünk, kétszer áldozhatunk. 
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Hány szentség van? Sorold fel! 

Hét szentség van. 

1. Keresztség 

2. Eukarisztia 

3. Bérmálás 

4. Bűnbánat 

5. Betegek kenete 

6. Egyházi rend 

7. Házasság 

 

Mikor lettünk keresztények? 

Akkor lettünk keresztények, amikor megkereszteltek bennünket. 

 

Mit ünneplünk Karácsonykor? Mit ünneplünk Húsvétkor? Mit ünneplünk Pünkösdkor? 

Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük. 

Húsvétkor Jézus feltámadását ünnepeljük. 

Pünkösd ünnepén a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. 

 

Hogy hívják Jézus édesanyját? Hogy hívják Jézus nevelőapját? 

Szűz Mária. Ő a mi égi édesanyánk is. Jézus nevelőapja Szent József. 

 

Hány apostol volt? Ki volt az apostolok vezetője? 

Jézus 12 apostolt választott, akiknek a vezetője Szent Péter. A pápa Szent Péter utódja.    

 

Hol született Jézus? Hol nevelkedett Jézus? Hol halt meg Jézus? 

Betlehemben született Jézus. Názáretben nevelkedett. Jézus Jeruzsálemben halt meg. 

 

Mi a Biblia két fő része? 

Az első része az Ószövetség, a második része az Újszövetség. 

 

Hogy hívják a mostani pápát?  Hogy hívják az egri főegyházmegye püspökét? Hogy 

hívják a plébánost és a káplán atyákat? 

 

 

 

 

Hogy hívják a hitoktatódat? 

 

 

 

 


