
Református hittan 

1. évfolyam 

A hit- és erkölcstan tantárgy alapvető feladata a hitéleti nevelés. A református hit- és erkölcstan 

komplex személyiségfejlesztésre törekszik, ahol a kognitív ismeretátadás mellett fontos 

szerepet kap az affektív és a pragmatikus nevelés is. A hitéleti nevelés szerves része a 

keresztyéni lét alapjaiba való bevezetés. 

Fő célja: Isten szeretetének, Jézus Krisztus tanítványi hívogatásának közvetítése a gyermekek 

számára (tanítvánnyá tétel), és a tanítványi lét megélésének a segítése (Jézus Krisztus missziói 

parancsa, Mt 28,18-20 alapján). 

Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a hit a Szentháromság Isten ajándéka az ember 

számára. Iskolánk célja, hogy a hit- és erkölcstan órák formálják a személyiséget, hitet 

ébresszenek és a hit megélésének pozitív és vonzó élményét adják a tanulók számára. 

A református hittan vizsga szóban történik. A tanuló tudását egy beszélgetés keretében, a 

megadott témakörökből kérdezgetve mérjük fel. 

Az értékelés formája szöveges értékelés. 

1. félév: 

Ismerje a református köszönést és templomaink ismertetőjegyeit: a kakast és a csillagot. 

Saját szavaival tudja elmondani a következő történeteket:  

● A világ teremtése (1Mózes 1-2) 

● Az ember teremtése (1Mózes 1,26 – 2,24) 

● A bűnbeesés (1Mózes 3) 

● Noé története (1Mózes 6-9) 

Ismerje az alábbi aranymondásokat:  

● Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk. (Zsoltárok 68,20) 

● Nem jó az embernek egyedül lenni. (1Mózes 2,18) 

● Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne 

vesszen, hanem örök élete legyen. (János 3,16) 

A karácsonyi ünnepkörhöz tartozó történetek: 



● Az angyal látogatása Máriánál (Lukács 1,26-38) 

● Jézus születése (Lukács 2,1-20) 

Egy választott ének eléneklése (a hitoktatóval történő egyeztetés alapján)  

 

2. félév 

Saját szavaival tudja elmondani a következő történeteket:  

● A tizenkét éves Jézus a templomban (Lukács 2,41-52) 

● A kánai menyegző (János 2,1-12) 

● Jézus megáldja a gyermekeket (Márk 10,13-16) 

● Jézus lecsendesíti a tengert (Máté 8,23-27) 

● Az ötezer ember megvendégelése (János 6,1-15) 

● Az elveszett juh (Lukács 15,1-7 

A húsvéti ünnepkörhöz tartozó történetek: 

● Angyalok hirdetik Jézus feltámadását (Lukács 24,1-12) 

Pünkösdi történet: Apostolok cselekedetei 2,1-41 

Ismerje az alábbi aranymondásokat:  

● Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké 

az Isten országa. (Márk 10,14b) 

● Ne félj, mert én veled vagyok! (Ézsaiás 43,5) 

Egy választott ének eléneklése (a hitoktatóval történő egyeztetés alapján)  

Református hittan 

2. évfolyam 

A hit- és erkölcstan tantárgy alapvető feladata a hitéleti nevelés. A református hit- és 

erkölcstan komplex személyiségfejlesztésre törekszik, ahol a kognitív ismeretátadás mellett 

fontos szerepet kap az affektív és a pragmatikus nevelés is. A hitéleti nevelés szerves része a 

keresztyéni lét alapjaiba való bevezetés. 



Fő célja: Isten szeretetének, Jézus Krisztus tanítványi hívogatásának közvetítése a gyermekek 

számára (tanítvánnyá tétel), és a tanítványi lét megélésének a segítése (Jézus Krisztus missziói 

parancsa, Mt 28,18-20 alapján). 

Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a hit a Szentháromság Isten ajándéka az ember 

számára. A hit- és erkölcstan órán hitet nem adhat sem az iskola, sem a hitoktató, viszont 

támogathatja és segítheti annak kialakulását és fejlődését. Iskolánk célja, hogy a hit- és 

erkölcstan órák formálják a személyiséget, hitet ébresszenek és a hit megélésének pozitív és 

vonzó élményét adják a tanulók számára.  

 

Szóbeli vizsgát tartunk hittan tantárgyból, amiben írásbeli feladatok is lehetnek. 

Értékelés módja:  1. félévben szöveges értékelés, 2. félévben érdemjeggyel 

Első félév  

Ismerje az alábbi történeteket: 

● Ábrahám elhívása (I.Mózes 12; 1-9 és 15; 1-5) Tk.: 24-31) 

● Ábrahám és Lót különválnak egymástól (I.Mózes 13; 1-18) Tk.: 34-35.o. 

● Ábrahám fiút kap Istentől (I.Mózes 18; 1-15) Tk.: 38-43.o.) 

● A szolga útja (I.Mózes 24) Tk.: 44-47.o) 

● Ézsau és Jákób története (I.Mózes 25; 19-34) Tk.: 48-51.o. 

● A nagy csalás (I.Mózes 27; 1-45) Tk.: 52-53.o 

● Jákób bujdosása (I:Mózes 28) Tk.: 56-57.o) 

● Ézsau és Jákób kibékülése (I.Mózes 32-33) Tk.: 60-61.o 

Ismerje fejből az alábbi aranymondásokat: 

● „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” 

Máté 18; 20 

● „Boldogok, akik békét teremtenek.” Máté 5; 9 

● „Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges.” Lukács 18; 27 

● „Az Úr vezérelt engem ezen az úton.” I.Mózes 24; 27 

● „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” I.Korintus 16; 14 

● „Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy.” I.Mózes 28; 15 

● „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!”        Zsoltár 

133; 1 



Ünnepeinkhez kapcsolódva ismerje az alábbi történeteket: 

● Mária és József útja Betlehembe (Lukács 2; 1-20) Tk.: 132-135.o 

● A napkeleti bölcsek útja (Máté 2; 1-12) Tk.: 136-139.o 

 

Második félév: 

Ismerje az alábbi történeteket: 

● József, az álomlátó (I. Mózes 37; 1-11) Tk.: 70 – 71.o. 

● József Egyiptomban: Potifár házában és a börtönben (I. Mózes 39-40.) Tk.: 78-79.o. 

● Isten megszabadítja Józsefet: A fáraó álmai (I. Mózes 41-45.) Tk.: 82-83.o. 

● Isten megszabadítja Józsefet: Jákób fiai Egyiptomban (I: Mózes 41-45.) Tk.: 86-87.o. 

● József megbocsát testvéreinek (I. Mózes 44; 14 – 45;28) 

● Jézus tanítvánnyá hív (Lukács 5; 1-11 és 6; 12-16) Tk.: 96-97.o. 

● Jézus imádkozni tanít: az Úri imádság (Máté 6; 5-14) Tk.: 100-103.o. 

● Jézus csodát tesz: Bartimeus meggyógyítása (Márk 10; 46 - 52) 106-109.o. 

● A kérő imádság   Tk.: 110 – 113.o. 

● Jézus csodát tesz: a naini ifjú feltámasztása (Lukács 7; 11-17) Tk.: 114 – 115.o. 

● Jézus tanít: az irgalmas samaritánus története (Lukács 10, 25-37) Tk:. 118-121.o. 

Ismerje fejből az alábbi aranymondásokat: 

● „Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad!” Ézsaiás 49; 15 

● „…megáldja majd Istened, az Úr kezed  minden munkáját.” V. Mózes 24; 19 

● „…bizalommal szólhatunk Isten előtt…”  I. János 3; 21 

● „Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.” Zsoltár 34; 

19 

● „Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!” Lukács 6; 36 

Ünnepeinkhez kapcsolódva ismerje az alábbi történeteket: 

● Jézus útja a kereszttel (Lukács 23; 26-49) Tk.: 140 – 141.o 

● Az emmausi tanítványok útja (Lukács 24; 13 – 35) Tk.: 144 – 145.o. 

● Az etióp főember útja (Ap. Csel. 8; 26-40) Tk.: 148 – 150.o 

Református hittan 



3. évfolyam 

A hit- és erkölcstan tantárgy alapvető feladata a hitéleti nevelés. A református hit- és 

erkölcstan komplex személyiségfejlesztésre törekszik, ahol a kognitív ismeretátadás mellett 

fontos szerepet kap az affektív és a pragmatikus nevelés is. A hitéleti nevelés szerves része a 

keresztyéni lét alapjaiba való bevezetés. 

Fő célja: Isten szeretetének, Jézus Krisztus tanítványi hívogatásának közvetítése a gyermekek 

számára (tanítvánnyá tétel), és a tanítványi lét megélésének a segítése (Jézus Krisztus missziói 

parancsa, Mt 28,18-20 alapján). 

Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a hit a Szentháromság Isten ajándéka az ember 

számára. Iskolánk célja, hogy a hit- és erkölcstan órák formálják a személyiséget, hitet 

ébresszenek és a hit megélésének pozitív és vonzó élményét adják a tanulók számára. 

A református hittan vizsga szóban történik. A tanuló tudását egy beszélgetés keretében, a 

megadott témakörökből kérdezgetve mérjük fel. 

A hittan vizsga értékelése 1-5 érdemjeggyel történik. 

 1.félév: Isten megszabadít 

Saját szavaival tudja elmondani a Mózesről tanult történeteket. 

-  Mózes születése (1 Mózes 47,12; 2Mózes 1,1-2,10) Tk.14.o 

- Mózes vétke és menekülése (2 Mózes 2,11-25)  Tk,16.o 

- Isten bemutatkozik Mózesnek ( 2 Mózes 3,1-15)  Tk.20.o 

- Mózes küldetése (2 Mózes 4-5.)  Tk 22.o 

- Isten megszabadítja népét (2 Mózes 13,34-42; 13,17-14,29)  Tk.24.o 

A Tízparancsolat rövidített változatának memoriter szintű ismerete (2 Mózes 19,1-20,17.) 

Tk.32o 

Advent: Ismerje Keresztelő János születésének történetét. (Lukács 1,5-25; 1,57-66)  Tk.54.o 

 Szabadon választott ének. a már tanultak közül: 

- Várj ember szíve készen..Tk. 77.o, Ref.énekeskönyv: 312. dicséret 

- Szabadításod öröme.. Tk.69.o 

- Jézus nyájas és szelíd..Tk.64.o, Ref. énekeskönyv:469. dicséret 

2. félév:  Jézus Krisztus megszabadít 

Tudja saját szavaival elmondani a történetet. 



- A kapernaumi béna meggyógyítása  (Márk 2,1-12) TK.38.o 

- Jairus lányának feltámasztása (Lk 8,40-56)  Tk.41.o 

- Zákeus története (Lukács 19,1-10.) Tk. 42.o 

- Péter megtagadja Jézust. (Mk 14,26-31. 66-72) Tk.58.o 

- Péter találkozik a feltámadt Jézussal. (János 25. 15-19) Tk .60.o 

Tudja azt , hogy mit ünneplünk Pünkösdkor. (Ap.Csel. 3,1-10.) Tk.62.o 

 A Mt 7,12 memoriter szintű ismerete:  „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek 

cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük,” 

Egy ének szabadon választható a tanult énekek közül: 

- Isten szívén megpihenve, Tk.69.o;  RÉ:395.dicséret 

- Hol az Úr Jézus jár, Tk.70.o 

- Szentelj meg Úr Isten..Tk.71.o 

Református hittan 

4. évfolyam 

 A hit- és erkölcstan tantárgy alapvető feladata a hitéleti nevelés. A református hit- és 

erkölcstan komplex személyiségfejlesztésre törekszik, ahol a kognitív ismeretátadás mellett 

fontos szerepet kap az affektív és a pragmatikus nevelés is. A hitéleti nevelés szerves része a 

keresztyéni lét alapjaiba való bevezetés. 

Fő célja: Isten szeretetének, Jézus Krisztus tanítványi hívogatásának közvetítése a gyermekek 

számára (tanítvánnyá tétel), és a tanítványi lét megélésének a segítése (Jézus Krisztus missziói 

parancsa, Mt 28,18-20 alapján). 

Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a hit a Szentháromság Isten ajándéka az ember 

számára. Iskolánk célja, hogy a hit- és erkölcstan órák formálják a személyiséget, hitet 

ébresszenek és a hit megélésének pozitív és vonzó élményét adják a tanulók számára. 

A református hittan vizsga szóban történik. A tanuló tudását egy beszélgetés keretében, a 

megadott témakörökből kérdezgetve mérjük fel. 

A tanuló tudását egy beszélgetés keretében, a megadott témakörökből kérdezgetve mérjük fel. 

Értékelés 1-5 érdemjeggyel történik. 

 1. Félév: Isten népe az új hazában 

A következő bibliai történeteket tudja saját szavaival elmondani:  

- Gedeon története (Bírák könyve 6-7) Tk. 16.o 

- Ruth története ( Ruth könyve 1-4)  Tk.18.o 

- Saul az első király (1 Sámuel 8,1-10,8) 

- Dávid királlyá választása (1 Sámuel 16) Tk. 24.o 

- Dávid és Góliát (1 Sámuel 17,26-58.)  Tk. 26.o. 



- Salamon bölcsességet kér Istentől. (1 Királyok3,5-15.) Tk. 34.o 

Karácsony-Menekülés Egyiptomba (Máté 2,13-15) Tk.64.o 

 Ismerje a következő aranymondásokat: 

 „Én nem uralkodom rajtatok. Az Úr uralkodjék rajtatok!” ( Bírák 8,23) Tk.17.o 

„ Az ember azt nézi,  ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi ami a szívben van.” 

(1 Sámuel 16.7b ) Tk. 24.o 

Szabadon választható ének a tanultak közül.  

Tudja elénekelni az éneket, vagy a szövegét elmondani. 

- Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Tk.75.o  Ref. énekeskönyv 264. dicséret 

- Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Tk.79.o  Ref. énekeskönyv 225. dicséret 

- Páncélba bújt a pogány Góliát. Tk.77.o 

2. Félév:  Jézus a mi Királyunk 

 Tudjon beszélni saját szavaival a következő bibliai történetekről: 

- Jézus csodát tesz: Lázár feltámasztása (János 11,1-44.) Tk.44.o 

- A mustármag példázata ( Máté 13,31-32)  Tk.46.o 

- Az özvegyasszony két fillérje (Márk 12,41-44) Tk.52.o 

- Jézus vagy Barabbás? (Márk 27,15-26) Tk.70.o 

- Jézus Mennybemenetele (Apostolok cselekedetei 1,4-14) Tk.73.o 

 Memoriterek 

 Ismerje a következő aranymondásokat: 

 „ Jöjjetek énhozzám, mindnyájan akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én 

megnyugvást adok nektek.” Máté11,28. 

„Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” (Lukács 23,34) 

„Úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.” (Apostolok cselekedetei1,11) 

 Szabadon választott ének a tanultak közül. 

 Tudja elénekelni az éneket, vagy a szövegét elmondani. 

- Fel barátim drága Jézus zászlaja alatt. Tk.87.o  Ref.énekeskönyv: 471. dicséret 

- Hárfa húron hála dallam pendül. Tk.86.o 

- Isten élő lelke jöjj. Tk.84.o   Ref: énekeskönyv 463. dicséret 

  



KATOLIKUS HITTAN  

1. évfolyam 

Keresztény alapismeretek 

1. félév 

Tananyag félévi vizsgához: A mennyei Atya szeret minket c. tankönyv, katekizmus, 

Gyermekbiblia 

A vizsga formája szóbeli 

A tananyag részletezése: 

Katekizmus - kérdések: 17. 21. 22. 24. 25 - 27. 33. 34. 36-38. 39. 41-44. 53-56. 59. 61-64. 71-

75. 77.  

Alapvető imádságok ismerete: Miatyánk, Üdvözlégy, 

Jézus életének főbb mozzanatai. 

Szóbeli vizsga menete: a szóbeli kifejezőkészség és tudás vizsgálata. Beszélgetés a 

vizsgáztatóval Jézus életének mozzanatairól, a katekizmus - kérdésekről és az alapvető imákról. 

Pontozási szempontok: érti-e a diák a feltett kérdést, képes-e a tanár számára érthetően 

válaszolni rá, milyen szókincset használ, képes-e a fogalmakat kifejteni és alkalmazni a 

hétköznapi életre. 

Keresztény alapismeretek 

Év vége 

 

Tananyag félévi vizsgához: A mennyei Atya szeret minket c. tankönyv, katekizmus, 

Gyermekbiblia 

A vizsga formája szóbeli  

 

A tananyag részletezése: 

Katekizmus - kérdések:17. 21. 22. 24. 25 - 27. 33. 34. 36-38. 39. 41-44. 53-56. 59. 61-64. 71-

75. 77. 116-125. 174-176. 300-301. 323-327. 366. 372-375. 377. 

Alapvető imádságok ismerete: Miatyánk, Üdvözlégy, Őrangyal ima, szentmise válaszai. 

Jézus életének főbb mozzanatai. 

Szóbeli vizsga menete: a szóbeli kifejezőkészség és tudás vizsgálata. Beszélgetés a 

vizsgáztatóval Jézus életének mozzanatairól, a katekizmus - kérdésekről és az alapvető imákról. 

Pontozási szempontok: érti-e a diák a feltett kérdést, képes-e a tanár számára érthetően 

válaszolni rá, milyen szókincset használ, képes-e a fogalmakat kifejteni és alkalmazni a 

hétköznapi életre. 

 



2. évfolyam 

Elsőáldozási alapismeretek 

1. félév 

Tananyag félévi vizsgához: Rédly Elemér: Elsőáldozók könyve 1. c. tankönyv,  

A vizsga formája: -szóbeli  

A tananyag részletezése: 

Tankönyv 1- 56. oldalig a bibliai történetek ismerete. 

Katekizmus – kérdések (a tankönyvben benne van az összefoglalások után): 2. 5. 7. 13. 17. 19 

- 23. 26. 29 - 31. 51. 53. 57.-60. 64. 66. 70-71. 74 – 75. 78-79. 103.105-107. 110. 122. 130. 

143. 158. 186-187. 195-196. 198. 234. 240. 242. 244. 247. 256.-257. 267-269. 302. 315 

Alapvető imádságok ismerete: Miatyánk, Üdvözlégy, Őrangyal ima, szentmise válaszai. 

(Tankönyv végén található.) 

Szóbeli vizsga menete: a szóbeli kifejező készség és tudás vizsgálata. Beszélgetés a 

vizsgáztatóval a bibliai történetekről, a katekizmus - kérdésekről és az alapvető imákról. 

Pontozási szempontok:  

Szóbeli vizsgánál: érti-e a diák a feltett kérdést, képes-e a tanár számára érthetően válaszolni, 

milyen szókincset használ, képes-e a fogalmakat kifejteni és alkalmazni a hétköznapi életre. 

 

Elsőáldozási alapismeretek 

Év vége 

Tananyag félévi vizsgához: Rédly Elemér: Elsőáldozók könyve 1. c. tankönyv,  

A vizsga formája: -szóbeli  

A tananyag részletezése: 

Tankönyv 1- 98. oldalig a bibliai történetek ismerete. 

Katekizmus – kérdések (a tankönyvben benne van az összefoglalások után): 2. 5. 7. 13. 17. 19 

- 23. 26. 29 - 31. 51. 53. 57.-60. 64. 66. 70-71. 74. 75. 78-79. 81. 82. 88. 100.103.105-107. 108. 

110. 118-120. 122. 123. 130. 143. 154. 157. 158. 160. 162. 165. 174. 175. 186-188. 195-196. 

198. 234. 240. 242. 244. 247. 253. 254. 256.-257. 263.264. 267-269. 302. 311. 315. 377. 

Alapvető imádságok ismerete: Miatyánk, Üdvözlégy, 10 parancs, Őrangyal ima, Reggeli ima, 

Esti ima, szentmise válaszai. 

(Tankönyv végén található.) 

Szóbeli vizsga menete: a szóbeli kifejező készség és tudás vizsgálata. Beszélgetés a 

vizsgáztatóval a bibliai történetekről, a katekizmus - kérdésekről és az alapvető imákról. 

 

Pontozási szempontok:  



Szóbeli vizsgánál: érti-e a diák a feltett kérdést, képes-e a tanár számára érthetően válaszolni, 

milyen szókincset használ, képes-e a fogalmakat kifejteni és alkalmazni a hétköznapi életre. 

 

HITTAN 3. évfolyam 

Elsőáldozási alapismeretek 

1. félév 

 

Tananyag félévi vizsgához: Rédly Elemér: Elsőáldozók könyve 2.  tankönyv,  

A vizsga formája: -szóbeli  

A tananyag részletezése: 

Tankönyv 1- 56. oldalig a bibliai történetek ismerete. 

Katekizmus – kérdések (a tankönyvben benne van az összefoglalások után): 2. 5. 7. 10. 13. 14. 

17. 19-23. 24-26. 28-31. 33. 37. 38. 51. 53. 56.-60. 62-64. 66. 70-71. 74–75. 78-79. 84. 85.  

103.105-107. 110. 122. 130. 143. 158. 174.175. 186-187. 195-196. 198. 234. 240. 242. 244. 

247. 256.-257. 267-269. 280. 282. 286. 287. 300-303. 305. 313-315. 319. 320. 324.  329-332. 

334. 335. 341. 342. 344. 345. 348. 354. 355. 357. 360-363. 365. 366. 372. 374.  

Alapvető imádságok ismerete: Miatyánk, Üdvözlégy, 10 parancs, Őrangyal ima, szentmise 

válaszai. 

(Tankönyv végén található.) 

Szóbeli vizsga menete: a szóbeli kifejező készség és tudás vizsgálata. Beszélgetés a 

vizsgáztatóval a bibliai történetekről, a katekizmus - kérdésekről és az alapvető imákról. 

 

Pontozási szempontok:  

Szóbeli vizsgánál: érti-e a diák a feltett kérdést, képes-e a tanár számára érthetően válaszolni, 

milyen szókincset használ, képes-e a fogalmakat kifejteni és alkalmazni a hétköznapi életre. 

 

3. évfolyam 

Év vége 

Tananyag félévi vizsgához: Rédly Elemér: Elsőáldozók könyve 2.  tankönyv,  

A vizsga formája: 

 -szóbeli (20p) 

A tananyag részletezése: 

Tankönyv 1- 128. oldalig a bibliai történetek ismerete. 

Katekizmus – kérdések (a tankönyvben benne van az összefoglalások után): 2. 5. 7. 10. 13. 14. 

17. 19-23. 24-26. 28-31. 33. 37. 38. 51. 53. 56.-64. 66. 70-75. 78-79. 81-85. 88. 94. 100. 102-



107. 110. 116-120. 122-125. 130. 143. 154-162. 165-168. 171-175. 180. 183-196. 198. 200. 

201. 211. 212. 234. 240. 242. 244. 247. 253-258. 263. 264. 265. 267-269. 280. 282. 286. 287. 

300-303. 305. 313-315. 319. 320. 324.  329-332. 334. 335. 341. 342. 344. 345. 348. 354. 355. 

357. 360-363. 365. 366. 372. 374.  

Alapvető imádságok ismerete: Miatyánk, Üdvözlégy, 10 parancs, Reggeli ima, Esti ima, 

Őrangyal ima, Szentmise válaszai, Gyónás módja, 

(Tankönyv végén található.) 

Szóbeli vizsga menete: a szóbeli kifejező készség és tudás vizsgálata. Beszélgetés a 

vizsgáztatóval a bibliai történetekről, a katekizmus - kérdésekről és az alapvető imákról. 

Pontozási szempontok:  

Szóbeli vizsgánál: érti-e a diák a feltett kérdést, képes-e a tanár számára érthetően válaszolni, 

milyen szókincset használ, képes-e a fogalmakat kifejteni és alkalmazni a hétköznapi életre. 

 

4. évfolyam 

A BIBLIAISMERET ALAPJAI 

1. félév 

Tananyag félévi vizsgához: Fülöpné Erdő Mária - ISTEN SZAVA tankönyv  

                                             A BIBLIAISMERET ALAPJAI 

A vizsga formája: szóbeli  

A tananyag részletezése: 

Tankönyv 1- 86. oldalig a bibliai történetek ismerete. 

Kérdések:  

Mit jelent eredetileg a „Biblia” szó?  Hogy nevezzük más szóval a Bibliát? Miben különbözik 

minden más könyvtől? Miért szentek a hívők számára a Szentírás könyvei? Milyen két fő 

részből áll a Szentírás? Meddig tartalmazzák az Ószövetség könyvei Isten üzenetét? Hogyan 

lesz Isten szava „élő szó” a hívők életében? Ki teremtette a világot? Miért teremtette Isten a 

világot? Hány „nap” alatt történt a teremtés? Melyik teremtményt alkotta Isten a saját képére 

és hasonlatosságára? Kire bízta Isten a földet? Mit tett Isten a hetedik napon? Kik voltak az első 

emberek? Hogy nevezték azt a helyet, ahol éltek? Mit tiltott meg nekik Isten? Ki vezette félre 

őket? Mit nevezünk ősbűnnek? Milyen büntetést kaptak Istentől? Hogy hívták Ádám és Éva 

első két fiát? Mi volt a foglalkozása Káinnak? Ábelnek? Miért haragudott meg Káin Ábelre? 

Mit tett irigységében, haragjában Káin? Milyen büntetést kapott Istentől? Miért akarta Isten 

elpusztítani az embereket? Mit parancsolt Isten Noénak? Mennyi ideig esett az eső? Kik élték 

túl a vízözönt? Mit jelent a szivárvány az égbolton? Mi történt a vízözön után?  Mit határoztak 

el az emberek? Mit tett Isten? Miért nem épült fel a torony Bábelben? Hogy mondjuk más 

szóval az „ősatya” kifejezést? Kik a zsidó nép ősatyái? Sorold fel a nevüket!  Milyen volt 

Ábrahám? Ki volt Ábrahám fia? Kik voltak Izsák fiai? Milyen nevet kapott Jákob? Kiket 

nevezünk izraelitáknak? Kinek a fia volt József? Miért haragudtak rá a testvérei? Mit tettek a 

testvérei Józseffel? Hová került József? Mit mondtak apjuknak, Jákobnak József testvérei? Mi 

történt Józseffel Egyiptomban? Miért mentek testvérei Egyiptomba? Miért nem fedte fel József 



azonnal kilétét testvérei előtt? Miért telepedett le Jákob és családja Egyiptomban? Hogyan 

fogadták őket az egyiptomiak? Miért félt Egyiptom uralkodója az izraelitáktól? Mit tett velük? 

Miért kellett menekülnie? Milyen parancsot adott?  Hogy került Mózes a nád közé? Ki talált 

rá? Mit tett vele? Mi történt, amikor Mózes felnőtt? Ki szólt Mózeshez az égő csipkebokorból? 

Milyen megbízást, küldetést adott Isten Mózesnek?  Mit tett a fáraó, amikor meghallotta, hogy 

az izraeliták el akarnak menni? Miért nem engedte el a népet az uralkodó? Mivel büntette meg 

Isten Egyiptomot? Mit parancsolt Isten az izraelitáknak? Miért kerülte el a pusztulás a választott 

nép házait? Mi történt az egyiptomiak elsőszülötteivel?  Mit tett a fáraó?  Miért kellett 

menekülni az izraelitáknak? Mit tett az Úr a tenger vizével? Miért? Hogyan kelt át a választott 

nép a tengeren? Mi történt az egyiptomiakkal? Hol kötött szövetséget Isten az izraelitákkal? 

Mit ígértek a zsidók és mit mondott az Úr? Hány parancsolatot adott Isten a népnek? Melyek 

voltak ezek? Kikre érvényesek ezek a parancsok? Miért akarja Isten, hogy ezeket az emberek 

megtartsák? Hány évig vándoroltak a zsidók a pusztában? Mózes halála után ki vette át a helyét? 

Mit mondott az Úr Józsuénak? Hogy keltek át a zsidók a Jordán folyón? Melyik várost foglalták 

el Isten segítségével? Hogy nevezték azt a helyet, ahol letelepedtek? Miért engedte meg Isten, 

hogy a filiszteusok uralkodjanak a választott népen? Mit mondott az angyal az izraelita 

asszonynak?  Hogy nevezte el gyermekét az asszony? Milyen volt Sámson? Miben volt az 

ereje? Mit tettek vele ellenségei? Hogyan állt bosszút halálában? Hová küldte Isten Sámuel 

prófétát? Ki lett az Isten által kiválasztott király? Mi történt Saullal? Kik voltak a filiszteusok? 

Milyen volt Góliát? Mit ajánlott az izraelitáknak? Ki állt ki Góliát ellen harcolni? Miért tudott 

győzni? Miben lehet a példaképünk Dávid? Ki volt Salamon apja? Mit kért Salamon Istentől a 

maga számára? Miért? Mit kapott az Úrtól? Miben mutatkozott meg bölcsessége? Hogyan 

hozott ítéletet a két asszony ügyében? Ki volt Illés? Miért haragudott Isten az izraelitákra? 

Mivel büntette az Úr az országot? Hogyan tettek próbát, hogy ki az igaz Isten? Melyik áldozat 

gyulladt meg? Melyik Isten segített? Ki igázta le a zsidó népet? Ki volt Dániel? Miért irigyelték 

a perzsa főemberek? Miért dobták az éhes oroszlánok vermébe? Mi történt Dániellel az 

oroszlánok között? Ki mentette meg, ki vigyázott rá? Miért küldte Isten Jónás prófétát 

Ninivébe?  Merre indult Jónás?  Mi történt a tengeren?  Hova került a próféta?  Miért nem 

pusztította el Isten Ninive városát és lakóit?  

 

Szóbeli vizsga menete: a szóbeli kifejező készség és tudás vizsgálata. Beszélgetés a 

vizsgáztatóval a bibliai történetekről, a kérdésekről. 

Pontozási szempontok:  

Szóbeli vizsgán: érti-e a diák a feltett kérdést, képes-e a tanár számára érthetően válaszolni, 

milyen szókincset használ, képes-e a fogalmakat kifejteni és alkalmazni a hétköznapi életre. 

 

Év vége 

Tananyag félévi vizsgához: Fülöpné Erdő Mária - ISTEN SZAVA tankönyv  

                                             A BIBLIAISMERET ALAPJAI 

A vizsga formája: szóbeli (20p) 

Szóbeli vizsga menete: a szóbeli kifejező készség és tudás vizsgálata. Beszélgetés a 

vizsgáztatóval a bibliai történetekről, a kérdésekről. 

Pontozási szempontok:  



Szóbeli vizsgán: érti-e a diák a feltett kérdést, képes-e a tanár számára érthetően válaszolni, 

milyen szókincset használ, képes-e a fogalmakat kifejteni és alkalmazni a hétköznapi életre. 

A tananyag részletezése: 

Tankönyv 1- 180. oldalig a bibliai történetek ismerete. 

 

  



Evangélikus hittan 

1. évfolyam 
 

Az evangélikus hittan oktatásának kettős feladata van: segít a tanulók hitének ébredésében, 

elmélyítésében, az istenszeretet növekedésében, a fiatalok keresztény élet gyakorlatba történő 

bevezetésében, másrészt oda kell eljuttatni a diákokat, hogy felfogják az isteni igazság 

teljességét és az evangélikus hitoktatás folyamán elsajátított a Szentháromság egy Istenről, az 

ő egyházáról, egyházának tanításáról, és küldetéséről a világban. 

 

A vizsga célja nem a személyes hit számonkérése. A tartalmi követelmény végig a tankönyvi 

tananyaggal van összhangban, tehát az van számon kérve, ami megtalálható benne. 

 

A vizsga formája: szóbeli 

 

 

Tartalmi követelmények: 

 

I. félév 

 

Újszövetség: 

1. Gyermekek evangéliuma- Máté elhivása- Zákeus 

2. Keresztelő János születése 

3. Jézus születése 

4. 12 éves Jézus- Mária és Márta 

5. Naini ifjú, Az irgalmas samaritánus 

6. Az elveszett bárány, A tékozló fiú 

7. Jézus szenvedéstörténete virágvasárnaptól 

 

 

 

II. félév 

 

Ószövetség 

8. Teremtéstörténet 

9. Noé bárkája 

10. Mózes- 10 parancsolat 

11. Biblia- Könyvek könyve 

12. Teremtésvédelem a Bibliában 

 

 

Evangélikus hittan 

2. évfolyam 
 

Az evangélikus hittan oktatásának kettős feladata van:segít a tanulók hitének ébredésében, 

elmélyítésében, az istenszeretet növekedésében, a fiatalok keresztény élet gyakorlatba történő 

bevezetésében, másrészt oda kell eljuttatni a diákokat, hogy felfogják az isteni igazság 

teljességét és az evangélikus hitoktatás folyamán elsajátított a Szentháromság egy Istenről, az 

ő egyházáról, egyházának tanításáról, és küldetéséről a világban. 

 



A vizsga célja nem a személyes hit számonkérése. A tartalmi követelmény végig a tankönyvi 

tananyaggal van összhangban, tehát az van számon kérve, ami megtalálható benne. 

 

A vizsga formája: szóbeli 

Tartalmi követelmények: 

I. félév 

 

Ószövetség 

1.Ábrahám elhívásáról, Izsákig 

2. Jákob és Ézsau, Jákob álma 

3. József és testvérei, Potifár házában, börtönben, és a fáraó álmai 

4. József testvérei Egyiptomba, József megbocsát testvéreinek 

 

Újszövetség: 

Karácsonyi Ünnepkör: 

5. Adventi hagyományok, angyali üdvözlet 

6. Jézus születése 

 

 

II. félév 

7. Az elveszett drachma, Jézus a jó pásztor 

8. A vak Bartimeus meggyógyítása, A kapernaumi százados szolgájának meggyógyítása, 

Bethesda tava 

9. Jézus megmossa a tanítványok lábát, Az utolsó vacsora, Jézus elfogatása 

10. Jézus Pilátus előtt, Jézus a Golgotán 

11. Jézus feltámadása, Emmausi tanítványok 

12. Mennybemenetel, Pünkösd 
 

Evangélikus hittan 

3. évfolyam 
 

Az evangélikus hittan oktatásának kettős feladata van: segít a tanulók hitének ébredésében, 

elmélyítésében, az istenszeretet növekedésében, a fiatalok keresztény élet gyakorlatba történő 

bevezetésében, másrészt oda kell eljuttatni a diákokat, hogy felfogják az isteni igazság 

teljességét és az evangélikus hitoktatás folyamán elsajátított a Szentháromság egy Istenről, az 

ő egyházáról, egyházának tanításáról, és küldetéséről a világban. 

 

A vizsga célja nem a személyes hit számonkérése. A tartalmi követelmény végig a tankönyvi 

tananyaggal van összhangban, tehát az van számon kérve, ami megtalálható benne. 

 

A vizsga formája: szóbeli 

 

Tartalmi követelmények: 

 

I. félév 

1. Felelőssség és hálaadás a teremtett világért 

2. Evangélikusok vagyunk- Luther Márton élete 

3. Egyházi esztendő 

4. Jézussal az úton-Jézus születése, Simeon és Anna 



5. Jairus leánya, Az 5000 ember megvendégelése,  

6. A farizeus és vámszedő, Jézus és a verebek 

 

II. félév 

7. Mózes születése, elhivása 

8. Csapások Egyiptomban, A páska éjszakája 

9. Tízparancsolat 

10. Pál apostol 

11. Fülöp és az etióp kincstárnok 

12. István a vértanú 

 

 

Evangélikus hittan 

4. évfolyam 
 

Az evangélikus hittan oktatásának kettős feladata van: segít a tanulók hitének ébredésében, 

elmélyítésében, az istenszeretet növekedésében, a fiatalok keresztény élet gyakorlatba történő 

bevezetésében, másrészt oda kell eljuttatni a diákokat, hogy felfogják az isteni igazság 

teljességét és az evangélikus hitoktatás folyamán elsajátított a Szentháromság egy Istenről, az 

ő egyházáról, egyházának tanításáról, és küldetéséről a világban. 

 

A vizsga célja nem a személyes hit számonkérése. A tartalmi követelmény végig a tankönyvi 

tananyaggal van összhangban, tehát az van számon kérve, ami megtalálható benne. 

 

A vizsga formája: szóbeli 

 

Tartalmi követelmények: 

 

I. félév 

1. Honfoglalás-Jerikó bevétele, Józsué 

2. Gedeon, Sámson 

3. Saul királysága 

4. Dávid 

5. Salamon 

6. Illés és Elizeus 

 

 

II. félév 

7. Ámósz 

8. Ézsaiás és Jeremiás 

9. Jézus születése, és megkeresztelése 

10. Magvető, A legnagyobb kincs 

11. Jézus a tengeren jár, Ti kinek mondtok engem? 

12. Luther 
 

 


