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A vizsga leírása:
A vizsga egy 30 perces írásbeli résszel kezdődik, melyben az alább felsorolt témák alapján, gondolkodtató
kérdések szerepelnek. Ezt követően 10-15 perces beszélgetésben, a vizsgázóval közösen elemezzük az
írásbeli munkát.

Írásbeli vizsga:
I.

félév
1. témakör: Mi dolgunk a világban?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy fizikailag és lelkileg egészségesek maradjunk?
Mi biztosíthatja az ember boldogságát?
Mi teszi az embert felnőtté?
Mit jelent az igazi siker? Kit nevezünk híres embernek, sztárnak, celebnek?
Mivel küzdhetjük le a feszültségeinket, stresszhelyzeteket?
Mit jelent a függőség?
Az együttműködésnek, csapatmunkának mik az előnyei, milyen képességek, készségek
szükségesek hozzá?
Mit jelent a médiában a “valósághűség” és a valószerűség” fogalma?
Melyek az információs társadalom előnyei és hátrányai az egyén, ill. a közösségek
számára?

2. témakör: Helyem a világban
•
•
•

Mit jelent a kulturális örökség fogalma? Milyen az “európai ember”?
Miért fontos a nemzeti összetartozás? Milyen nemzetiségek élnek hazánkban? Mit jelent
számodra a magyarságod?
Mit jelent az “ aranyszabály” a kölcsönösség elve? Keress néhány példát rá a hétköznapi
életből!

II. félév:
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•
•

Mit jelent az egyéni, ill. közérdek? Mi tekinthető minden ember közös érdekének?
Mit jelent a normaszegés és a negatív társadalmi szerződés fogalma? Írj példákat!

2. témakör: Hit, világkép, világnézet
•
•
•
•
•
•
•

Miért gondolja az emberiség nagy része, hogy létezik tapasztalaton túli világ?
Milyen hasonlóságokat és milyen különbözőségeket tudsz megnevezni a judaizmus, a
kereszténység, illetve az iszlám Isten-, világ- és emberképében?
Melyek, mai korunk új vallási jelenségei?
Hogyan jelennek meg a legfőbb keresztény értékek a mindennapokban, a törvénykezésben
és az erkölcsi normákban?
Mit tanítanak a különböző vallások az élet értékéről és védelméről?
Mit jelent a lelkiismereti szabadság? Miért fontos a vallások közötti párbeszéd?
Milyen példákat ismersz az egyházak társadalmi szerepvállalására?

Szóbeli vizsga: Az írásbeli dolgozat megbeszélése
Budapest, 2017. 09. 01.
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