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Hinduizmus 
 

 

Tudnivalók a lecke tanulásához 

A hinduizmusról szóló óra három videóleckét és a tananyag elsajátítását segítő kérdéseket 

tartalmazza. A tananyag elsajátítása során érdemes először megtekinteni a videót, majd 

azt követően megpróbálni válaszolni a kérdésekre. 

 

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen eredetű a hindu elnevezés? 

a) muszlim 

b) indiai 

c) perzsa  

d) portugál 

 

2. Mi a hinduizmus szó jelentése? 

a) hindi népek csoportja 

b) indus folyón túli 

c) északi hegyek melletti népek 

d) megszabadulás 

 

3. Ki a hinduizmus alapítója? 

 

 

4. Mi a Szanátana Dharma?  

a) alapvető világnézeti irányzat 

b) rituális tilalom 

c) kinyilatkoztatott irodalom 

d) örök törvény 

 

5. Mit jelent szó szerinti fordításban a Véda? 

a) imakönyv 

b) örök törvény 

c) tudás 

d) dalgyűjtemény 

  



6. Milyen módon hagyományozódtak a Védák legkorábbi szövegemlékei? 

a) az árják közreműködésével 

b) a papok másolták és őrizték a szövegeket 

c) írott források útján 

d) szájhagyomány útján 

 

7. Miknek a gyűjteménye az Atharvavéda? 

a) magasztaló és rituális himnuszoknak 

b) áldozati szertartások előkészületeinek az éneke 

c) varázsénekeknek 

d) többek között az áldozati rítusok pontos leírásának 

 

8. Az első videóban megemlített istenek közül ki az istenek királya?  

a) Varuna 

b) Indra 

c) Agni 

d) Káli 

 

 

9. Melyik szövegtípus nem tartozik a sruti kategóriája alá? 

a) Bráhmanák 

b) Áranjakák 

c) Ramajanákák 

d) Upanisadok 

 

10. Mik a Puránák és milyen témákkal foglalkoznak?  

 

 

11. Melyik a három fő út, amely a végső valósághoz vezet?  

 

 

12. Melyik három istenség képezi a trimurtit (isteni hármasságot)? 

a) Varuna, Indra, Agni 

b) Káli, Sakti, Brahma 

c) Visnu, Durga, Laksmi 

d) Brahma, Visnu, Siva 

 

13. Soroljon fel ötöt Visnu avatárájai közül! 

 

  



14. Meddig kellett a tanítványoknak meditálniuk a nagy mondásokon?  

a) Halálukig 

b) Addig, amíg a guru nem találta alkalmasnak őket 

c) Addig, amíg meg nem szabadultak az újjászületésből 

d) Addig, amíg tartalmuk belső tapasztalássá vált 

 

15. Igaz-e az állítás, hogy a varna rendszer ugyanaz, mint a kasztrendszer? 

 

 

16. Sorolja fel a négy ásramát!  
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