
EVANGÉLIKUS HITTAN

II. A VIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga részei 

Középszint
Szóbeli vizsga

15 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök

Középszint
Szóbeli vizsga

A vizsgázó biztosítja NINCS
A vizsgabizottságot működtető intézmény 
biztosítja 

Biblia, bibliai atlasz, 
a Magyarországi Evangélikus Egyház 
Énekeskönyve
és egyháztörténeti kérdéshez 
történelem atlasz

Nyilvánosságra hozandók

Középszint
Szóbeli vizsga

Anyag tételek
Mikor? 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 tételből álló tételsor minden témakörből tartalmaz kérdést. A tételek legalább 30%-át 
évente frissíteni kell. 

A felkészüléshez segédeszközként Bibliát, bibliai atlaszt, a Magyarországi Evangélikus 
Egyház Énekeskönyvét és egyháztörténeti kérdéshez történelem atlaszt használhat. Ezeket a 
segédeszközöket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja. 

Az A feladat átfogóbb, a részletes követelményekben meghatározott témakörökből. A B 
feladat egy-egy kisebb, konkrétabb tudásterületre kérdez rá, gyakorlatiasabb megközelítésű. Itt 
szerepelhetnek a részletes követelményekben 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 témaköröket 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. 


