
 
Tájékoztató az evangélikus hittan érettségi vizsgáról 

 
 
A vizsga célja, hogy a vizsgázó számot adjon arról, hogy 

 rendelkezik a keresztény élet és gondolkodásmód kialakításához szükséges alapfogalmakkal, 

 érti és használni tudja az alapvető teológiai szaknyelvet és fogalmakat, 

 rendelkezik alapvető Bibliaismerettel, tisztában van a Szentháromság egy Istenre vonatkozó 

evangélikus tanítás főbb vonalaival, 

 felismeri Istenteremtő, gondviselő és megváltó szeretetét a világban, 

 ismeri az egyetemes anyaszentegyház és benne az evangélikus felekezet történetének főbb 

eseményeit, 

 látja a kapcsolatot a Szentírás tanítása és mai életünk között: látja azokat az erkölcsi értékeket, 

amelyek pozitívan alakíthatják életünket és világunkat, valamint ismeri a kereszténység alapvető 

válaszait a személyes és végső kérdésekre, 

 jártas a bibliai szövegek értelmezésében, 

 képes ismereteit a dialógus és ökumené szellemében mások számára közvetíteni. 

 

A vizsga leírása középszinten: szóbeli, a vizsga időtartama 15 perc. 

A szóbeli vizsgán a jelölt egy tétellapon két feladatot húz. Az első (A) feladat átfogóbb, a részletes 

követelményekben meghatározott alábbi témakörökből: Ószövetség, Újszövetség, egyháztörténet, 

dogmatika, etika. A második (B) kérdés egy-egy kisebb, konkrétabb tudásterületre kérdez rá, 

gyakorlatiasabb megközelítésű. Itt szerepelhetnek az egyház mai életére, a világvallásokra vonatkozó 

kérdések, valamint a részletes követelményekben kifejtett kompetenciák ellenőrzését célzó feladatok.  

A B feladatokban szereplő források sokszor nem azonosított források, ilyenkor a feladat részét képezi a 

szemelvény felismerése is. 

Az A és B feladatok párosításakor a vizsgáztató vegye figyelembe, hogy a két kérdés között ne legyen 

átfedés, ne ugyanahhoz a témakörhöz kapcsolódjon. A 20-25 tételből álló tételsor minden témakörből 

tartalmazzon kérdést. A tételsort a vizsgaidőszak kezdete előtt – legalább 60 nappal – nyilvánosságra kell 

hozni. 

A vizsgázó a kérdésekre felkészülés után válaszol. A felkészüléshez segédeszközként Bibliát, bibliai 

atlaszt, Evangélikus Énekeskönyvet és egyháztörténeti kérdéshez történelem atlaszt használhat. 

Felkészülése során jegyzetet készít magának, feleletében az általa kívánt sorrendben ismerteti a két 

kérdésre adott válaszát. A kérdező tanár kiegészítő kérdéseket tesz fel, szükség esetén kérdésével, 

megjegyzésével továbbsegíti a vizsgázót. 

 
 


