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EVANGÉLIKUS HITTAN
II. A VIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei
Középszint
Szóbeli vizsga
15 perc
50 pont

Emelt szint
Írásbeli vizsga
180 perc
80 pont

Szóbeli vizsga
20 perc
70 pont

A vizsgán használható segédeszközök

A vizsgázó biztosítja
A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja

Középszint
Szóbeli vizsga
NINCS
Biblia, bibliai atlasz,
Evangélikus Énekeskönyv
és egyháztörténeti kérdéshez
történelem atlasz.

Emelt szint
Írásbeli vizsga
NINCS
NINCS

Szóbeli vizsga
NINCS
Biblia, bibliai atlasz,
Evangélikus Énekeskönyv
és egyháztörténeti kérdéshez
történelem atlasz.

Nyilvánosságra hozandók
Középszint
Anyag
Mikor?

Szóbeli vizsga
tételcímek
jogszabály szerint

Írásbeli vizsga
nincs
nincs

Emelt szint
Szóbeli vizsga
tételcímek
jogszabály szerint

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Középszint
Szóbeli vizsga
15 perc
50 pont
A feladat: 10 perc
30 pont
B feladat: 5 perc
20 pont
Szóbeli vizsga
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli vizsgán a vizsgázó egy tételben két feladatot húz. Felkészülése során jegyzetet készít magának,
feleletében az általa kívánt sorrendben ismerteti a két feladatra adott válaszát.
A 20-25 tételből álló tételsor minden témakörből tartalmaz kérdést. A tételek legalább 30%-át évente frissíteni
kell.
A felkészüléshez segédeszközként Bibliát, bibliai atlaszt, Evangélikus Énekeskönyvet és egyháztörténeti
kérdéshez történelem atlaszt használhat. Ezeket a segédeszközöket a vizsgabizottságot működtető intézmény
biztosítja.
Az A feladat átfogóbb, a részletes követelményekben meghatározott alábbi témakörökből: Biblia, egyháztörténet,
dogmatika, etika. A B feladat egy-egy kisebb, konkrétabb tudásterületre kérdez rá, gyakorlatiasabb megközelítésű. Itt
szerepelhetnek az egyház mai életére, a világvallásokra vonatkozó kérdések, valamint a részletes követelményekben
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kifejtett kompetenciák ellenőrzését célzó feladatok. A B feladat lehetőség/szükség szerint forrást is tartalmaz. Ezek a
források sokszor nem azonosított források, ilyenkor a feladat részét képezi a szemelvény felismerése is.
Az A és B feladatok párosításakor a tételkészítő vegye figyelembe, hogy a két kérdés között ne legyen átfedés, ne
ugyanahhoz a témakörhöz kapcsolódjon.
A szóbeli tételcímeket jogszabály szerint kell nyilvánosságra hozni.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A középszintű szóbeli vizsga 50 pontot ér.
A pontozás a tételkészítő által elkészített részletes értékelési útmutató alapján történik. Az értékelés általános
szempontjai a következők:
A feladat: maximum 30 pont
- 3 pont adható a logikusan felépített, értelmesen előadott feleletért.
- 2 pont adható a helyes szaknyelvhasználatért.
- További maximálisan 25 pont adható a tartalomra.
B feladat: maximum 20 pont
- 2 pont adható a logikusan felépített, értelmesen előadott feleletért.
- 1 pont adható a helyes a szaknyelvhasználatért.
- További maximálisan 17 pont adható a tartalomra.

EMELT SZINTŰ VIZSGA
Emelt szint
Írásbeli vizsga
180 perc
80 pont

Szóbeli vizsga
20 perc
70 pont
A feladat: 12 perc
45 pont
B feladat: 8 perc
25 pont

feladatlap

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázó egy írásbeli feladatlapot old meg.
A vizsgázó a feladatlap megoldásához semmilyen segédeszközt nem használhat.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A vizsgázó öt témakörből kap feladatokat: Ószövetség, Újszövetség, egyháztörténet, dogmatika, világvallások. A
feladattípusok témakörönként állandóak.
A részletes követelményekben megtalálható további témakörök csak a szóbeli vizsgán szerepelnek.
Feladattípus
Ószövetség
Megadott esemény, személy, helyszín mellé hozzá
társítható esemény, személy, helyszín önálló
meghatározása. (6 db)
Megadott igeszakaszhoz tartozó szerző, bibliai
könyv, vagy esemény meghatározása. (4db)

Példa
Próféta Dávid király mellett: (Nátán)
Illés a Karmel hegyen: (Istenítélet)

Pontszám
(összesen:
30)
6p

A Sátán így válaszolt az Úrnak: Bőrért bőrt ad az
ember, de életéért mindent odaad! Nyújtsd csak ki a
kezed, és tedd rá a csontjaira, majd káromol még
téged! Az Úr ezt felelte a Sátánnak: A kezedbe
adom, csak az életére vigyázz! (Jób könyve
kerettörténete)
Mutassa be részletesen Salamon királyt, helyezze el
Egy-egy korszakra jellemző személy vagy
esemény részletesebb bemutatása, belehelyezve az a megfelelő történelmi korban!
adott korszakba.
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Feladattípus

Példa

Pontszám
Újszövetség
(összesen:
50)
4p
Jelölje a térképen az alábbi földrajzi neveket és
Palesztina vaktérképén megadott földrajzi nevek
helyezze el a történeteket helyszínük alapján!
valamint helyhez jól köthető megadott történetek
Genezáret-tó, Kána;
elhelyezése. (2 földrajzi név, 2 történet)
A samáriai asszony, Jézus megkeresztelése;
4p
Bevezetés-tudományi valamint kortörténeti
Az újszövetségi kánon kialakulását Marcion
ismeretekre vonatkozó igaz-hamis állítások. (8 db) tevékenysége siettette (I)
Mk evangéliuma írásához felhasználta Lk anyagát
(h)
6p
Talentumok: (Jézus korabeli súlymérték, lehetett
Jellemző tárgyak, fogalmak, helyek rövid
arany v. ezüst, kb. 43 kg; előfordul a gonosz szolga
meghatározása, bibliai előfordulásuk megadása
példázatában, címadója a talentumokról szóló
(2 db, 2-2p), meghatározás mellé tárgy, hely,
példázatnak) Ezen a helyen gyógyít meg Jézus egy
fogalom megjelölése (2 db)
38 éve beteg embert (Betesda tó)
6p
Ismert újszövetségi igék kiegészítése (3 db)
Jöjjetek énhozzám... (mindnyájan, akik
megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek.)
20 p
Mutassa be részletesen Nagycsütörtök eseményeit
Részletes kifejtése Jézus élete valamely
és annak jelentőségét!
meghatározott eseményének, valamely
vagy:
cselekedetének, tanításának és ennek
Írja le és értelmezze a gonosz szolga példázatát,
jelentőségének.
mutassa be a példázat elhangzásának körülményeit
is.
Mi jellemezte az ősgyülekezet életét?
10 p
Egy, az apostoli korra vonatkozó kérdés tömör,
kb. 5 mondatos összefoglalása
Dogmatika
(összesen:
20)
20 p
Mit tanít az evangélikus egyház az úrvacsoráról? Mi
Egy konkrét kérdésre adott válasz kifejtése,
ennek a tanításnak a bibliai alapja, hogyan vetődik
támaszkodva a bibliaismereti és egyháztörténeti
fel a kérdés a reformáció korában?
tanulmányokra is.
Egyháztörténet
(összesen:
40)
6p
Fogalommeghatározás. (3 db)
Mit jelentenek az alábbi fogalmak? artikuláris
gyülekezet, ortodoxia, szekularizáció, szkizma,
kelyhesek
8p
Keresse meg a párokat!
Megadott események és helyszínek, szerzők és
a) Ph.J. Spener ... Orthographia Ungarica
művek, események és dátumok , események és
Dévai B.M. Krisztus követése
személyek párosítása. (2x4 db)
id. Ács M. ... Zengedező mennyei kar
Kempis T. ... Pia Desideria
b) Husz J. halála ... ... 1534
Luther M. Wartburgban ... 1415
Luther teljes bibliafordítása kész 1539
Loyolai I. rendet alapít ...1521
6p
Forrásazonosítás: a szemelvény szerzőjének vagy Mely korból, kitől származnak az alábbi idézetek?
eredetének meghatározása, időben való elhelyezése „Nem kívánjuk az üldözést, de a türelmet sem.
Ebből a szempontból szilárdan ragaszkodunk
(3 db)
Házunk alapelveihez.”
20 p
Mutassa be a wormsi birodalmi gyűlés előzményeit,
Valamely megadott, a reformációhoz kapcsolódó
eseményeit és következményeit! vagy: Mutassa be
egyetemes vagy hazai egyháztörténeti esemény
Dévai Bíró Mátyás személyét, munkásságát!
részletes kifejtése, egy jellemző személy
bemutatása
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Feladattípus
Világvallások
Fogalommagyarázat vagy kakukktojás feladat
indoklással. (5 db)

Valamely vallás jellegzetességére vonatkozó
konkrét kérdés kifejtése

Példa

Pontszám
(összesen:
20)
10 p
Mit jelentenek az alábbi fogalmak? reinkarnáció,
sófár, Visnu...
vagy:
szent háború - Ramadán havi böjt - napi ötszöri ima
Mekka felé - reinkarnáció - zarándoklat a Kába
kőhöz
10 p
Hogyan zajlik az élet egy hindu istenség
templomában?
160/2=
80 pont

Az írásbeli vizsga feladattípusai nyilvánosak, témakörönként állandóak.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az írásbeli feladatsor értékelése a Javítási-értékelési útmutató alapján készül.
Az emelt szintű írásbeli vizsgán 80 pont érhető el. Az írásbeli feladatsor értékelése során kapott összpontszámot
(maximum 160 pont) felezni kell, így kapjuk az írásbeli vizsga pontszámeredményét, mely, ha nem egész szám,
akkor a nagyobb szomszédos egészhez kerekítjük.
Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsgán a vizsgázó egy tétellapon két feladatot húz. Felkészülése során jegyzetet készít magának,
feleletében az általa kívánt sorrendben ismerteti a két feladatra adott válaszát.
A szóbeli tételsor 24 tételből áll, melyek közül legalább 6 tételt évről évre módosítani kell. Minden tétel egy A és
egy B feladatot tartalmaz.
A felkészüléshez segédeszközként Bibliát, bibliai atlaszt, Evangélikus Énekeskönyvet és egyháztörténeti
kérdéshez történelem atlaszt használhat. Ezeket a segédeszközöket a vizsgabizottságot működtető intézmény
biztosítja.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
Az első, A feladat átfogóbb, a részletes követelményekben meghatározott alábbi témakörökből: Ószövetség,
Újszövetség, egyháztörténet, dogmatika, etika. A második, B feladat egy-egy kisebb, konkrétabb tudásterületre
kérdez rá, gyakorlatiasabb megközelítésű. Itt szerepelhetnek egyházismereti, az egyházi esztendőre, a világvallásokra
vonatkozó kérdések, valamint a részletes követelményekben kifejtett kompetenciák ellenőrzését célzó feladatok. A
második, B feladat lehetőség/szükség szerint forrást is tartalmaz. Ezek a források sokszor nem azonosított források,
ilyenkor a feladat részét képezi a szemelvény felismerése is.
A szóbeli tételcímeket jogszabály szerint kell nyilvánosságra hozni.
A szóbeli vizsgarész értékelése
Az emelt szintű szóbeli vizsga 70 pontot ér. A két feladat pontozása az Értékelési útmutató alapján az alábbi
szempontok szerint történik:
A feladat: maximum 45 pont
- 5 pont adható a logikusan felépített, értelmesen előadott feleletért.
- 5 pont adható a helyes szaknyelvhasználatért.
- További maximálisan 35 pont adható a tartalomra.
B feladat: maximum 25 pont
- 3 pont adható a logikusan felépített, értelmesen előadott feleletért.
- 2 pont adható a helyes a szaknyelvhasználatért.
- További maximálisan 20 pont adható a tartalomra.
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