
BIBLIAISMERET - HIT GYÜLEKEZETE 

II. A VIZSGA LEÍRÁSA 

A vizsga részei 

 Középszint  Emelt szint 

 Szóbeli vizsga  Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga 

 15 perc  180 perc  20 perc 

 50 pont  100 pont  50 pont 

A vizsgán használható segédeszközök 

   Középszint  Emelt szint 

   Szóbeli vizsga  Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga 

 A vizsgázó biztosítja  NINCS  NINCS  NINCS 

 A vizsgabizottságot működtető 

intézmény biztosítja 

 Biblia (Károli); Bibliai 

Atlasz (Aharoni-Avi 

Yonah) 

 A II. részhez Biblia 

(Károli) 

 Biblia (Károli); Bibliai 

Atlasz (Aharoni-Avi 

Yonah) 

Nyilvánosságra hozandók 

   Középszint  Emelt szint 

   Szóbeli vizsga  Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga 

 Anyag  témakörök  témakörök  témakörök 

 Mikor?  jogszabály szerint  jogszabály szerint  jogszabály szerint 

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA 

 Középszint 

 Szóbeli vizsga 

 15 perc 

 50 pont 

 A feladat: 10 perc  

30 pont 

 B feladat: 5 perc  

10 pont 

 A és B előadásmód 10 pont 

Szóbeli vizsga 
A tételsor legalább 20 tételből áll. Évente legalább öt új, a május-júniusi vizsgaidőszakban nem szereplő tételt kell 

beiktatni, ugyanannyi régi helyett. 

A felkészüléshez a Károli Gáspár által fordított Biblia, valamint Bibliai Atlasz (Aharoni-Avi Yonah) használata 

megengedett. 

A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői 
A tételsor összeállításáért a szaktanár a felelős. A tételsort úgy kell összeállítani, hogy a tételek 60%-a a 

bibliaismereti, 40%-a a kortörténeti háttér, a fundamentális teológia, a bibliai ünnepek, valamint a keresztény erkölcsi 

élet témaköreiből kerüljön ki. Egy tétel egy A és egy B feladatból áll. Az A feladatok egy-egy témakör átfogó 

anyagából jelölnek ki egy-egy témát, amelyben a vizsgázó bemutatja alapvető bibliai ismereteit, tudását. A B feladatok 

rövidebb témák, fogalmak bemutatását, megadott bibliai idézet értelmezését kívánják meg a vizsgázótól. A szaktanár 
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az A feladathoz mindig más témakörből illeszt B feladatot. 

A szóbeli tételsorra vonatkozó nyilvánosságra hozatali szabályok 
A témaköröket kell nyilvánosságra hozni, a konkrét tételcímeket nem lehet megadni a vizsgázóknak. 

A szóbeli vizsgarész értékelése 
A vizsgázó a feleletre maximum 50 pontot kap. A vizsgázó szóbeli vizsgateljesítményének értékelése a következő 

általános értékelési kritériumok alkalmazásával történik. 

 A középszintű szóbeli tételek kifejtésének értékelési 

kritériumai 

 Pontérték 

 Tartalom  (A feladat 30 pont + B feladat 10 pont =) 40 pont 

    

- tématartás 

- a téma bemutatásában érvényesülő bibliaismereti, egyháztörténeti, etikai, teológiai, illetve kulturális tájékozottság, 

tárgyi tudás 

- megfelelő szó- és fogalomhasználat 

- gondolatgazdagság, problémaérzékenység  

 Előadásmód  (A feladat +B feladat =) 10 pont 

- a témák megfelelő világos felépítése 

- logikus érvelés 

- világos nyelvi forma 

- lényegkiemelés, rendszerezés 

EMELT SZINTŰ VIZSGA 

 Emelt szint 

 Írásbeli vizsga  Szóbeli vizsga 

 180 perc  20 perc 

 100 pont  50 pont 

 I. feladatlap (Bibliaismereti 

feladatsor) 60 perc  

40 pont 

 II. feladatlap (Szövegalkotási 

feladat) 120 perc  

60 pont 

 A feladat: 15 perc  

30 pont 

     B feladat: 5 perc  

10 pont 

     A és B előadásmód  

10 pont 

Írásbeli vizsga 

Általános szabályok 
Az I. feladatlap megoldására 60 perc áll rendelkezésre. A felügyelő tanár az első feladatlapot beszedi és kiosztja a II. 

feladatlapot, melynek megoldási időtartama 120 perc. 

Az I. feladatlap megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. 

A II. feladatlap megoldásához a Károli Gáspár által fordított Biblia használata megengedett. 

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői 
Az írásbeli vizsga két, jól elkülönülő részből áll: 

Az I. feladatlap 15-20 feladatot tartalmaz, amely bibliaismeret, alapfogalmak, egyszerű összefüggések ismeretét 

hivatott ellenőrizni. 

Ebben a részben mutatja be a vizsgázó komplex bibliaismereti tudását, összetettebb teológiai kérdések világos 

megfogalmazási képességét, önálló vélemény- és ítéletalkotási készségét. 
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A II. feladatlap megoldásakor a vizsgázó értekező dolgozat műfajában fejti ki a megadott cím tartalmát, két írásbeli 

tételcím közül választhat. 

Az írásbeli feladatlap értékelése 

 Az írásbeli vizsgarész (100 pont)   

 Bibliaismereti feladatsor  40 pont 

 Szövegalkotási feladat  60 pont 

Szóbeli vizsga 
A szóbeli tételsor 20 tételből áll, melyek közül legalább 5 tételt évről évre módosítani kell. Minden tétel egy A és 

egy B feladatot tartalmaz. 

A szóbeli tételsor formai és tartalmi jellemzői 
A szóbeli vizsga témakörei, az A és B feladatok összeállítási lehetőségei és feltételei azonosak a középszintű 

vizsgáéval. Az emelt szintű érettségi vizsga tartalmi követelményrendszere magába foglalja a középszintű vizsga 

követelményeit. (A táblázatban az emelt szintű vizsga követelményei oszlop csak a többletet fogalmazza meg.) 

Az emelt szintű vizsgán különös figyelemmel kell az A vagy B feladatban megfogalmazni azokat a témákat, 

amelyek a középszintű érettségi követelményeiben nem szerepelnek. A feladatjavaslatok közül az átfogóbb, tágabb 

ismeretanyagot és mélyebb értelmezést igénylő feladatok célszerű az emelt szintű vizsgára kiválasztani. 

A szóbeli tételsorra vonatkozó nyilvánosságra hozatali szabályok 
A témaköröket kell nyilvánosságra hozni, a konkrét tételcímeket nem lehet megadni a vizsgázóknak. 

A szóbeli vizsgarész értékelése 
A szóbeli tételek értékelésére adható összpontszám 50 pont.  

 Az emelt szintű szóbeli tételek kifejtésének értékelési 

kritériumai 

 Pontérték 

 Tartalom  (A feladat 30 pont + B feladat 10 pont =) 40 pont 

- tématartás 

- a téma bemutatásában érvényesülő bibliaismereti, egyháztörténeti, etikai, teológiai, illetve kulturális tájékozottság, 

tárgyi tudás 

- megfelelő szó- és fogalomhasználat 

- gondolatgazdagság, problémaérzékenység  

 Előadásmód  (A feladat + B feladat =) 10 pont 

- a témák megfelelő világos felépítése 

- logikus érvelés 

- világos nyelvi forma 

- lényegkiemelés, rendszerezés 
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