
Név: …………………………………… osztály: ………………….. 

 

ÜNNEPEK – TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT 

 

 

 

1./ Melyik ünnepcsoporttal kapcsolatosak a következő fogalmak? Írd le az ünnepcsoportok nevét! 

(3 pont) 

 

 a./ a táplálékul szolgáló növény- és állatvilág: ………………………………………………… 

 

 b./ bibliai események, egyház, vallás: …………………………………………………………. 

 

 c./ egy nemzet történelmi eseményei:……………………………………………………………… 

 

 d./ az ember életében bekövetkező változások: …………………………………………………. 

 

2./ Írd a felsorolt ünnepek nevét a megfelelő helyre! (4 pont) 

 

karácsony; március 15.; szüret; keresztelő 

 

Gazdasági ünnep Életfordulós ünnep Egyházi ünnep Nemzeti ünnep 

 

 

   

 

 

3./ Sorold fel a hétköznapok és az ünnepek közötti eltéréseket; azaz mi jellemzi az ünnepeket? (5 pont) 

 

………………………………………………..; …………………………………………………; 

 

………………………………………………..; …………………………………………………; 

 

     ………………………………………….. 

 

 

4./ Húzd alá a felsoroltak közül a népszokásokat! (5 pont) 

 

karácsony; locsolás; keresztelő; betlehemezés; Jézus születése; esküvő; kántálás; lucaszék készítése;  

 

hagymakalendárium készítése. 

 

5./ Mi nem jellemzi az ünnepet? (1 pont) 

sok munka templomba járás bőségesebb táplálkozás díszesebb öltözet 

 

6/ Melyik a leggyakoribb ünnepnap? (1 pont) 

karácsony vasárnap aratóünnep Luca-nap 

 

7./ Hogy nevezzük azt az időszakot, amikor egy jelentős ünnep köré kisebbek csoportosulnak? (1 

pont) 

szezon advent évszak ünnepkör 

 

8./ Melyik ünnepkör része az advent? (1 pont) 

karácsonyi húsvéti pünkösdi farsang 

 



9./ Milyen jeles nap van december 13-án? (1 pont) 

Miklós-nap Luca napja Háromkirályok napja Aprószentek napja 

 

10./ Mi történik, ha valaki az éjféli misén feláll a Luca-székre? (1 pont) 

jobban látja a papot mindenki meglátja őt        ha elfárad, leülhet 
megláthatja a 
boszorkányt 

 

11./ Melyik nem karácsonyi népszokás? (1 pont) 

kántálás kiszehajtás betlehemezés regölés 

 

12./ Melyik népszokás részei a szálláskeresés, a pásztorjárás és a Heródes-játék? (1 pont) 

regölés névnapi köszöntés         busójárás betlehemezés 

 

13./ Hogyan nevezi a népnyelv a farsang három utolsó napját? (1 pont) 

 

 …………………………………………………………….. 

 

14./ A tavasz legnagyobb ünnepkörét egy hosszú, böjti időszak előzi meg. Melyik ez az ünnepkör? 

(1 pont) 

 ……………………………………………………… 

 

15./ Írd le néhány szóban a következő népszokások lényegét: (6 pont) 

 

 a./ kiszehajtás: ………………………………………………………………................................ 

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

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

 

 b./ villőzés: ………………………………………………………………………………………. 

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

 

16. A nagyhét melyik napján van Jézus kereszthalálának emléknapja? (1 pont) 

 …………………………………………………. 

 

17./ Mi volt a húsvét hétfőn locsolkodó legények jutalma? (1 pont) 

  

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

 

18. Melyik jeles nap jellemzői a következő szokások: (1 pont) 

- lányok barátságkötési szertartása; komatál; ha a választott barátnő elfogadta, hasonlót küldött vissza; 

életre szóló barátság; magázódás? 

…………………………………………………… 

 

19./ A pünkösd a Szentlélek alászállásának ünnepe. Milyen alakban ábrázolják a Szentlelket? 

(1 pont) 

 

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

 

20./ Milyen jogokat szerzett meg a pünkösdikirály? (3 pont) 

 

 a./ …………………………………………………………………………………………. 



 

 b./ …………………………………………………………………………………………. 

 

 c./ …………………………………………………………………………………………. 

 

 

21./ Mi Szent Iván napjának legismertebb népszokása? (1 pont) 

 

 ………………………………………………………………………………………… 

 

22. Az alábbi körülményekből az újszülött milyen jövőbeni tulajdonságaira következtettek? Kösd 

össze az összetartozókat! (4 pont) 

 

aki kedden születik,    táltos lesz 

aki burokban születik,    sokan szeretik majd 

aki foggal születik,    rendkívüli képességekkel bír 

a hetedik gyermek    szerencsés lesz 

 

23. Milyen ajándékot adott az udvarlás időszakában a fiú a lánynak, illetve a lány a fiúnak? 

(4 pont) 

 

A fiú ajándékai: A lány ajándékai: 

 

C S Ó S O M T T   H A K Ő D N E 

I U Y L A S Z O 

 

Í L A T É R K 

F L Y O K G U G M A P B O K B 

R Á R A F A R A   Z E T T Z S E 

 

   

 
 

 

 

24 Hogyan jutottak el a fiatalok az ismerkedéstől a házasságkötésig? Megtalálod a következő 

mondatokba rejtve. (Az első betűtől kezdd az olvasást!) (2 pont) 

 

Urbán Dani virágot adott Rózsinak, látva állandó sietségét. ________________________ 

 

Küldött édességet zacskóban, faragott otthon guzsalytalpat óraszám.  ________________ 

 

 

25. Mikor kerül sor a következő eseményekre: szem lefogása, áll felkötése, ablaknyitás, tükör 

letakarása, tűz eloltása, óra megállítása? (2 pont) 

 

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

 

Maximális pontszám: 53 

  0-18 pont= 1 elégtelen 

19-26 pont= 2 elégséges 

27-37 pont= 3 közepes 

38-46 pont= 4 jó 

47-53 pont= 5 jeles 


