
 
28. Jézus az élet kenyere. A kenyérszaporítás 

-bővebb tanári változat - 

Szent János evangéliuma 6. fejezetének fő témája Jézus kijelentése: „Én vagyok az élet kenyere”. A kenyér nem 

egy választható különlegesség. Alapvető élelem, amelytől az élet függ. 

 

1. Bevezető és rövid összefoglaló 

-A fejezet a kenyérszaporítással kedődik. Jézus csodálatos módon táplál 

legalább 5000 embert.  

-Jézus a kafarnaumi zsinagógában tanít, Tanítása alapjául a kenyeret  

veszi, azért, hogy ennek a mindennapi tápláléknak mélyebb értelmet adjon. A 

kenyérszaporításban ingyen táplált tömeg Jézus mellé áll. Jó, ha van egy 

olyan vezető, aki állandóan élelmet tud biztosítani ingyen.  

Elvégre táplálék nélkül senki sem élhet.  

-Jézus azonban más táplálékot biztosít, egy „kenyeret”, amely nemcsak a testet, hanem a lelket is táplálja. Ő maga 

az Istentől származó kenyér(6,33). Akik benne hisznek, sosem fognak éhezni(35)  

Az érdekes az, hogy Jézus azáltal tud mást az „örök életre” eljuttatni, hogy ő maga áldozza fel az életét. Jézus az 

Utolsó Vacsorán adta látható kifejezését ennek az igazságnak. 

A zsidók megbotránkoznak benne, akik betű szerint értették  szavait felháborodtak. Hiszen a törvény tiltotta 

vérivást: hogyan mondhatja akkor Jézus: 55A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. 56Aki eszi az 

én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Már az állatok levágásánál vigyázni kellett, 

nehogy vér maradjon az állat testében, mert csak ezáltal felelt meg a törvény követelményének. Pedig pontosan 

Mózes törvénye segíthetett Jézus szavainak megértésében: a test élete a vérben rejlik. A vért azért adtam nektek, 

hogy az oltáron elvégezzétek vele az engesztelés szertartását életetekért, mert a vér szerzi meg az engesztelést az 

élet számára.(Lev 17,11) Jézus pedig így szólt: „Én engesztelek a ti bűneitekért: vegyétek igénybe az 

áldozatomat”) 

Követői éppen ezért sokan elfordulnak tőle: ők akiknek tetszett egy olyan Messiás, aki ingyen kenyeret adtak, 

nem kérnek egy olyan Messiásból aki azt követeli, hogy egyék az ő testét és igyák az ő vérét. A Tizenkettő 

viszont, hitében megerősödve, marad. 

2.Az „élet kenyere” és az „élet vize” 

-A múlt órán láttuk, hogy Jézus és a szamaritánus asszony az „élet vizéről” beszéltek. Együttjár a szomjúsággal 

az éhséggel. Az „élet vize” után a téma az „élet kenyere”. 

-A kafarnaumi eukharisztikus beszéd nem szerepel a szinoptikusokban, viszont érdekes az, hogy Jánosnál 

viszont nem szerepel az Oltáriszentség alapítására vonatkozó rész. János szerint is elgondolhatatlan azonban a 

„mennyei kenyér” Jézus keresztáldozata nélkül. Ez legfőképpen akkor jut kifejezésre, amikor később Jézus saját 

„véréről” beszél. Így tehát az eukharisztia és a kereszthalál elválaszthatatlan egymástól.  

3.A csodajel: a kenyérszaporítás 

Párhuzamba lehet állítani szent Márk evangéliumával(Mk 6,30-54 és 8,11-33) Ezszerint a következőképpen 

osztható a 6.fejezet: 

 a)Az 5000 táplálása 

 b)A vízen járás 

 c)A jel igénylése 

 d)Teológiai fejtegetés a kenyérről 

 e)Péter tanúságtétele 

 f)Utalás Jézus szenvedésére 

-A kenyérszaporítás csodája mind a négy evangéliumban szerepel, sőt több közös elem is van: 5 kenyér, 2 hal, 

5000 férfi, 12 kosár. A leírás utal azonban Illés próféta egyik csodájára is(2 Kir 4,42-44) 

-A hely, ahol történik az egész ugyanaz a hely, ahol Jézus felátmadása után apostolaival találkozik. 

Érdekes Jézus kérdése, amelyet Fülöphöz intéz, amely egy kis csapda: „Honnan veszünk kenyeret, hogy legyen 

mit enniük?” Fülöp nem veszi észre, hogy Jézus a hitére vonatkozóan teszi fel a kérdést és a pénz szintjén 

gondolkozik.  

-A csoda legfontosabb része János szempontjából az, hogy mit tesz Jézus. Jézus hálát mond a kenyérért. A 

használt görög szó az „eukharisztein”, amely a zsidók étkezés előtti áldására utal. Érdekes az utalás is:  

  



 

„Szedjétek össze a maradékot, nehogy kárba vesszen.” Ez utal arra, hogy itt nemcsak a földi táplálékról van szó, 

hanem olyan égi kenyérről, amelyből egy darab sem veszhet el. Az összegyűjtött 12 kosár utal a 12 apostolra is, 

akik folytatják majd Jézus művét mennybemenetele után, vagyis összeszedik a népet. 

-Jánosnál nem fontos a csoda, hiszen a csoda csupán egy jel, amelyből egy mélyebb jelentőségű tanítás 

következik. 

-Mivel nem szorosan kötődik a témához nem tárgyaljuk Jézus vizenjárási csodáját. 

4.Jézus és az élet kenyere 

-A nép kereste Jézust, de érdekes Jézus megjegyzése, ami lényeges lehet az egész fejezet szempontjából: 

„Bizony, bizony, mondom nektek – felelte Jézus –:  

-Ez az idézet a kapcsolat Jézus csodája és tanítása között. 

-Jézus tanítása a kenyérről három részből áll: 

 -Az égből alászálló élet kenyere(6,25-33) 

 -Jézus és az élet kenyere azonosítható a hitben(6,34-51) 

 -A kenyeret Jézus húsaként és véreként kell magunkhoz venni(6,52-59) 

-Itt is hat kérdéssel és felelettel találkozunk, akár a szamariai asszonnyal folytatott beszélgetésben: 

 a) „Mester, mikor jöttél ide?” 

 b) „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot vigyünk végbe?” 

 Érdekes, hogy nem is gondolnak arra, hogy érdemtelenül is kaphatnak valamit. 

c) „Milyen jelet mutatsz?” 

Érdekes, hogy a zsidók kaptak jelet: Jézus megszaporította a kenyeret. Azért, hogy higgyenek Jézusban a 

galileaiaknak maradandóbb jel kell, mint a manna a pusztában. 

d) „Uram add nekünk ezt a kenyeret!” 

 A hallgatók félreértik Jézust, ahogyan Nikodémus is az újjászületéssel kapcsolatban(3,4), vagy a szamaritánus 

asszony a vízzel kapcsolatban(4,15), de Péter is a lábmosás esetében(13,9) 

e) „A zsidók zúgolódni kezdtek ellene” 

 Ez nem József fia: hogy lehet a mennyből alászállott kenyér. Akárcsak a szinoptikusoknál Názáretben. 

f) „A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással” 

Jézus reakciója: 

 a) Nem azért kerestek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert  

ettetek a kenyérből és jóllaktatok. 27De ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az 

örök életre. (Jn 6,26) 

b) „Az Isten műve az, hogy higgyetek abban, akit küldött” 

c) „Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. 33Mert az az 

Isten kenyere, aki alászáll a mennyből és életet ad a világnak.” 

 A „mennyei kenyér” említésével a jelet követelő emberek lehetőséget adnak Jézusnak arra, hogy beszéljen a 

soha el nem múló kenyér valódi adományozójáról. Ő pedig a „leszálló”  

kifejezés használatával hozzásegíti hallgatóit ahhoz, hogy e mennyei kenyeret személyként értelmezhessék. 

 d) „Én vagyok az élet kenyere – felelte Jézus. – Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem 

szomjazik soha.  

Jézus ezen kijelentése meghatározza az egész további gondolatmenetet. 

Jánosnál a Jézushoz „jönni” és benne „hinni” ugyanazt jelenti. A sokaság látta a jelet, eljöttek Jézus után, de a 

csoda által nem „jöttek el” Jézushoz. Látnak, de nem hisznek. Ez folytatja azt a gondolatmenetet, hogy Isten 

műve az, ha valaki hisz, nem a cselekedetek által érdemli ki, de Isten senkit nem hagy el. Hiába látták a csodát 

nem volt elég nekik, hogy higgyenek. 

-Jézus a „földreszállt manna”, aki az Atya akaratát teljesíti. 

Ez a gondolat, hogy senki ne vesszen el még visszatér a jó pásztorról szóló példabeszédben(10,28), a főpapi 

imában(17,12) 

e) „Ne zúgolódjatok egymás között. 44Senki sem jöhet hozzám, ha az Atya, aki küldött, nem vonzza,  

A zsidók hasonlítanak a pusztában vizért vagy ételért zúgolódó őseikhez. Ez jele volt annak, hogy nem hittek, 

nem bíztak Istenben.  
24Ócsárolták az ígéret földjét, nem bíztak meg ígéretében.(Zsolt 106,24)  

Erre utal Jézus is a zúgolódókkal szemben. Ójra kiemeli, hogy csak az Atya által hívottak hisznek Jézusban. Ez 

annak a jele, hogy Isten a törvényt a szívükbe írta: 33Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha 

elérkeznek azok a napok – mondja az Úr: Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom.(Jer 31,33) 



 

Jézus ugyanakkor visszautal a pusztai vándorlásra, ahol az égi kenyeret ették, de meghaltak, de aki az „élet 

kenyerét” eszi nem fog meghalni. Az „élet kenyere” pedig Jézus maga: „Én vagyok a mennyből alászállott élő 

kenyér s ha valaki ebből eszik örökké él. Ez a kenyér az én húsom a világ életéért” 

f) Jézus nem valami jelképesről beszél, hanem olyan valamiről amit megrágni és lenyelni lehet. Ezután Jézus 

a vérre is utal.(Lásd az elején) Aki eszi Jézus húsát és vérét benne marad. A „maradás” szemben a 

születéssel(a Nikodémussal való párbeszédben levő „újjászületéssel) szemben az Eukharisztia a Krisztusban 

való maradás, a vele való folytonosan megújuló életkapcsolat szentsége.  

-Az utolsó mondat is fontos: 59Ezeket mondta, amikor Kafarnaumban, a zsinagógában tanított. Az 

eukharisztiáról való tanítás tehát tér-idő viszonyokhoz kötődik 

-Zsinagógában:  

 -Írástudóként tanít 

 -Nyilvánosan tanít(nem egy ezoterikus tanítás) 

 -A zsidók előtt, akik az Ószövetség gyülekezetét jelképezik. 

5.A kenyérről szóló beszéd hatásai 

-Sokan elhagyták Jézust(lásd a beveztőben) 

-Amit itt érdemes megjegyezni. 63A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavaim 

lélek és élet, Ez emlékeztet Jézusnak Nikodémussal való beszélgetéséről: „Bizony, bizony, mondom neked: Aki 

nem vízből és (Szent)lélekből születik, az nem megy be az Isten országába. 6Ami a testből születik, az test, ami a 

Lélekből születik, az lélek.(Jn 3,6) 

6.Péter tanúságtétele és utalás a szenvedésre 

-A Tizenkettő nevében Péter apostol beszél. Először szerepel kifejezetten János evangéliumában a „Tizenkettő”. 

Ők követik Jézust, de van a végén egy utalás a szenvedésére is, ugyanis egyik a Tizenkettőből el fogja árulni 

Jézust. 

 

  



 
28. Jézus az élet kenyere. A kenyérszaporítás 

-órai változat- 

1.Bevezető 

Szent János evangéliuma 6. fejezetének fő témája Jézus kijelentése: „Én vagyok 

az élet kenyere”. Tanítása alapjául a kenyeret  

veszi, azért, hogy ennek a mindennapi tápláléknak mélyebb értelmet adjon.  

A kenyér nem egy választható különlegesség. Alapvető élelem, amelytől az élet 

függ. 

Párhuzamba lehet állítani szent Márk evangéliumával(Mk 6,30-54 és 8,11-33) 

Ezszerint a következőképpen osztható be a 6.fejezet: 

 a)Az 5000 táplálása  b)A vízen járás 

 c)A jel igénylése  d)Teológiai fejtegetés a kenyérről 

 e)Péter tanúságtétele  f)Utalás Jézus szenvedésére 

2.A csodajel: a kenyérszaporítás 

-A kenyérszaporítás csodája mind a négy evangéliumban szerepel, sőt 

több közös elem is van: 5 kenyér, 2 hal, 5000 férfi, 12 kosár. A leírás 

utal azonban Illés próféta egyik csodájára is(2 Kir 4,42-44) 

-A hely, ahol történik az egész ugyanaz a hely, ahol Jézus feltámadása 

után apostolaival találkozik. 

Érdekes Jézus kérdése, amelyet Fülöphöz intéz, amely egy kis csapda:  

„Honnan veszünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?” Fülöp nem veszi észre, hogy Jézus a hitére vonatkozóan 

teszi fel a kérdést és a pénz szintjén gondolkozik.  

-A csoda legfontosabb része János szempontjából az, hogy mit tesz Jézus. Jézus hálát mond a kenyérért. A használt 

görög szó az „eukharisztein”, amely a zsidók étkezés előtti áldására utal. Érdekes az utalás is: „Szedjétek össze a 

maradékot, nehogy kárba vesszen.” Ez utal arra, hogy itt nemcsak a földi táplálékról van szó, hanem olyan égi 

kenyérről, amelyből egy darab sem veszhet el. Az összegyűjtött 12 kosár utal a 12 apostolra is, akik folytatják majd 

Jézus művét mennybemenetele után, vagyis összeszedik a népet. 

-Jánosnál nem fontos a csoda, hiszen a csoda csupán egy jel, amelyből egy mélyebb jelentőségű tanítás 

következik. 

-Mivel nem szorosan kötődik a témához nem tárgyaljuk Jézus vizenjárási csodáját. 

3.Az „élet kenyere” és az „élet vize” 

-A múlt órán láttuk, hogy Jézus és a szamaritánus asszony az „élet vizéről” beszéltek. Együttjár a szomjúsággal 

az éhséggel. Az „élet vize” után a téma az „élet kenyere”. 

-A kafarnaumi eukharisztikus beszéd nem szerepel a szinoptikusokban, viszont érdekes az, hogy Jánosnál 

viszont nem szerepel az Oltáriszentség alapítására vonatkozó rész. János szerint is elgondolhatatlan azonban a 

„mennyei kenyér” Jézus keresztáldozata nélkül. Ez legfőképpen akkor jut kifejezésre, amikor később Jézus saját 

„véréről” beszél. Így tehát az eukharisztia és a kereszthalál elválaszthatatlan egymástól.  

Az eukharisztiáról való tanítás tehát tér-idő viszonyokhoz kötődik 

-Zsinagógában:  

 -Írástudóként tanít 

 -Nyilvánosan tanít(nem egy ezoterikus tanítás) 

 -A zsidók előtt, akik az Ószövetség gyülekezetét jelképezik. 

4.Jézus és az élet kenyere 

-Jézus tanítása a kenyérről három részből áll: 

      -Az égből alászálló élet kenyere(6,25-33) 

      -Jézus és az élet kenyere azonosítható a hitben(6,34-51) 

      -A kenyeret Jézus húsaként és véreként kell magunkhoz venni(6,52-59) 

-Itt is hat kérdéssel és felelettel találkozunk, akár a szamariai asszonnyal folytatott beszélgetésben: 

5.A kenyérről szóló beszéd hatásai 

-Sokan elhagyták Jézust(lásd a beveztőben) 

-Amit itt érdemes megjegyezni. 63A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavaim 

lélek és élet, Ez emlékeztet Jézusnak Nikodémussal való beszélgetéséről: „Bizony, bizony, mondom neked: Aki 

nem vízből és (Szent)lélekből születik, az nem megy be az Isten országába. 6Ami a testből születik, az test, ami a 

Lélekből születik, az lélek.(Jn 3,6) 



Követői éppen ezért sokan elfordulnak tőle: ők akiknek tetszett egy olyan Messiás, aki ingyen kenyeret adtak, 

nem kérnek egy olyan Messiásból aki azt követeli, hogy egyék az ő testét és igyák az ő vérét. A Tizenkettő 

viszont, hitében megerősödve, marad. 

6.Péter tanúságtétele és utalás a szenvedésre 

-A Tizenkettő nevében Péter apostol beszél. Először szerepel kifejezetten János evangéliumában a „Tizenkettő”. 

Ők követik Jézust, de van a végén egy utalás a szenvedésére is, ugyanis egyik a Tizenkettőből el fogja árulni 

Jézust. 

 

 

  

A kérdés Jézus válasza Megjegyzések 
a) „Mester, mikor 

jöttél ide?” 

 

a) Nem azért kerestek, mert 

csodajeleket láttatok, hanem 

mert ettetek a kenyérből és 

jóllaktatok. 27De ne romlandó 

eledelért fáradozzatok, hanem 

olyanért, amely megmarad az 

örök életre. (Jn 6,26) 

Jézus a kafarnaumi zsinagógában tanít, A kenyérszaporításban ingyen táplált tömeg Jézus 

mellé áll. Jó, ha van egy olyan vezető, aki állandóan élelmet tud biztosítani ingyen. 

Elvégre táplálék nélkül senki sem élhet.  

b) „Mit tegyünk, 

hogy Istennek 

tetsző dolgot 

vigyünk végbe?” 

„Az Isten műve az, hogy 

higgyetek abban, akit küldött” 

Érdekes, hogy nem is gondolnak arra, hogy érdemtelenül is kaphatnak valamit.úű 

c) „Milyen jelet 

mutatsz?” 

 

„Nem Mózes adott nektek 

kenyeret az égből, hanem Atyám 

adja nektek az igazi mennyei 

kenyeret. 33Mert az az Isten 

kenyere, aki alászáll a mennyből 

és életet ad a világnak.” 

A zsidók kaptak jelet: Jézus megszaporította a kenyeret. Azért, hogy higgyenek Jézusban 

a galileaiaknak maradandóbb jel kell, mint a manna a pusztában. 

A „mennyei kenyér” említésével a jelet követelő emberek lehetőséget adnak Jézusnak 

arra, hogy beszéljen a soha el nem múló kenyér valódi adományozójáról. Ő pedig a 

„leszálló” kifejezés használatával hozzásegíti hallgatóit ahhoz, hogy e mennyei kenyeret 

személyként értelmezhessék. 

d) „Uram add 

nekünk ezt a 

kenyeret!” 

 

„Én vagyok az élet kenyere – 

felelte Jézus. – Aki hozzám jön, 

többé nem éhezik, s aki bennem 

hisz, nem szomjazik soha.  

-A hallgatók félreértik Jézust, ahogyan Nikodémus is az újjászületéssel kapcsolatban(3,4), 

vagy a szamaritánus asszony a vízzel kapcsolatban(4,15), de Péter is a lábmosás 

esetében(13,9) Jézus ezen kijelentése meghatározza az egész további gondolatmenetet. 

Jánosnál a Jézushoz „jönni” és benne „hinni” ugyanazt jelenti. A sokaság látta a jelet, 

eljöttek Jézus után, de a csoda által nem „jöttek el” Jézushoz. Látnak, de nem hisznek. Ez 

folytatja azt a gondolatmenetet, hogy Isten műve az, ha valaki hisz, nem a cselekedetek 

által érdemli ki, de Isten senkit nem hagy el. Hiába látták a csodát nem volt elég nekik, 

hogy higgyenek. 

-Jézus a „földreszállt manna”, aki az Atya akaratát teljesíti. Ez a gondolat, hogy senki ne 

vesszen el még visszatér a jó pásztorról szóló példabeszédben(10,28), a főpapi 

imában(17,12) 

e) „A zsidók 

zúgolódni kezdtek 

ellene” 

 

„Ne zúgolódjatok egymás 

között. 44Senki sem jöhet hozzám, 

ha az Atya, aki küldött, nem 

vonzza,  

-Ismerjük apját és anyját: hogy lehet a mennyből alászállott kenyér. Akárcsak a 

szinoptikusoknál Názáretben. 

A zsidók hasonlítanak a pusztában vizért vagy ételért zúgolódó őseikhez. Ez jele volt 

annak, hogy nem hittek, nem bíztak Istenben.  
24Ócsárolták az ígéret földjét, nem bíztak meg ígéretében.(Zsolt 106,24)  

Erre utal Jézus is a zúgolódókkal szemben. Ójra kiemeli, hogy csak az Atya által hívottak 

hisznek Jézusban. Ez annak a jele, hogy Isten a törvényt a szívükbe írta: 33Ez lesz az a 

szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok – mondja az 

Úr: Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom.(Jer 31,33) 

Jézus ugyanakkor visszautal a pusztai vándorlásra, ahol az égi kenyeret ették, de 

meghaltak, de aki az „élet kenyerét” eszi nem fog meghalni. Az „élet kenyere” pedig 

Jézus maga: „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér s ha valaki ebből eszik örökké 

él. Ez a kenyér az én húsom a világ életéért” 

f)„A zsidók erre 

vitatkozni kezdtek 

egymással” 

55A testem ugyanis valóságos 

étel, s a vérem valóságos 

ital. 56Aki eszi az én testemet és 

issza az én véremet, az bennem 

marad, én meg benne.  

- Jézus nem valami jelképesről beszél, hanem olyan valamiről amit megrágni és lenyelni 

lehet. Ezután Jézus a vérre is utal.(Lásd az elején) Aki eszi Jézus húsát és vérét benne 

marad. A „maradás” szemben a születéssel(a Nikodémussal való párbeszédben levő 

„újjászületéssel) szemben az Eukharisztia a Krisztusban való maradás, a vele való 

folytonosan megújuló életkapcsolat szentsége.  

A zsidók megbotránkoznak benne, akik betű szerint értették  szavait felháborodtak. 

Hiszen a törvény tiltotta vérivást: hogyan mondhatja akkor Jézus: 55A testem ugyanis 

valóságos étel, s a vérem valóságos ital. 56Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, 

az bennem marad, én meg benne. Már az állatok levágásánál vigyázni kellett, nehogy vér 

maradjon az állat testében, mert csak ezáltal felelt meg a törvény követelményének. Pedig 

pontosan Mózes törvénye segíthetett Jézus szavainak megértésében: a test élete a vérben 

rejlik. A vért azért adtam nektek, hogy az oltáron elvégezzétek vele az engesztelés 

szertartását életetekért, mert a vér szerzi meg az engesztelést az élet számára.(Lev 17,11) 

Jézus pedig így szólt: „Én engesztelek a ti bűneitekért: vegyétek igénybe az áldozatomat”) 

Az érdekes az, hogy Jézus azáltal tud mást az „örök életre” eljuttatni, hogy ő maga 

áldozza fel az életét. Jézus az Utolsó Vacsorán adta látható kifejezését ennek az 

igazságnak. 



TENNIVALÓ 

 

1.Olvassátok el az óralapot, majd oldjátok meg a következő feladatot a net-en az alábbi utasítások 

alapján. 

 

1.Keresd meg a Google-n:  Redmenta 

2.Klikkelj rá az első sorra, melyen írja: Redmenta 

3.Amikor megjelenik a piros színű oldal nyomd meg a Jumper-t 

4.Megjelenik majd egy téglalap, amelyben írja: Jumper code, írd be a kódot: Jezus elet kenyere majd 

nyomd meg a Jump gombot 

5.Megjelenik majd a piros rész alatt: Jezus elet kenyere. Menj lejjebb és klikkelj a következőre: Start to 

fill up the sheet 

Vigyázz, mert most a Jumper kódban nincsenek ékezetek, tehát a Jumper kód: Jezus elet kenyere és nem 

Jézus élet kenyere!!!  

6. A következő oldalon e-mail címet kér és más adatokat. Nem kell, hogy kitölts semmit, hanem 

egyszerűen klikkelj a Skip-re. 

7.Megjelenik a megoldandó teszt, ahol meg kell, hogy határozd melyik állítás helyes és melyik nem. Ahol 

gondolod, hogy helyes klikkelsz a True-ra, ahol nem a False-re. 

8. Mikor bevégezted nyomd meg a Next gombot 

9. Megjelenik egy oldal melyen írja Overview, klikkelj a Next-re 

10. Megjelenik egy lap, amely hasonlít a 6. Pontban leírthoz, klikkelj egyszerűen a Skip-re 

11.Megjelenik egy lap melynél felül írja Evaluation. 

12. Készíts egy screenshot-ot a lapról és küldd el akár a WhatsApp oldalra, akár  Facebook Messenger-en. 

 

Köszönöm és sok szerencsét hozzá! 

Beadási határidő: szerda, május  20 

 


