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KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 
 

ÖSSZESÍTETT TÉTELSOR 
 

1. tétel 

1.A: A világ teremtése a Bibliában 

1.B: A liturgia 

 

2. tétel 

2.A: A zsidó húsvét 

2.B: Gyakori szimbólumok és kifejezések a liturgiában 

 

3. tétel 

3.A: Izajás próféta jövendölése az eljövendő messiási korszakról 

3.B: A szentelmények 

 

4. tétel 

4.A: Isten egyetemes üdvözítő akarata Jónás könyvében 

4.B: A házasság szentsége 

 

5. tétel 

5.A: Jézus születése Szent Lukács evangélista szerint 

5.B: A társadalmi életet szabályozó erkölcsi törvények: a tulajdon joga és a 

tulajdon fajtái 

 

6. tétel 

6.A: Jézus meghívó szeretete: Zakeus, a vámos története (Lk 19,1-10) 

6.B: Az élet tiszteletével kapcsolatos erkölcsi kérdések 

 

7. tétel 

7.A: Isten országának jele: a kenyérszaporítás csodája (Mk 6,34-44) 

7.B: Bűn – bűnbánat – jóvátétel – lelkiismeret-vizsgálat 

 

8. tétel 

8.A: Jézus megváltó szenvedése és halála 

8.B: Egy középkori szerzetesrend bemutatása (ferences) 

 

9. tétel 

9.A: A vértanúk kora (A római államhatalom politikája a kereszténységgel 

szemben Nérótól Konstantinig) 

9.B: A buddhizmus keresztény szemmel 



 

10.tétel 

10.A: Magyarország evangelizációja: Szent István király és az Árpád-házi 

szentek 

10.B: A messiási jövendölések 

 

11.tétel 

11.A: A magyar egyház története a diktatúra korában (1945-56)  

11.B: Az egyház négy ismertető jegye 

 

12.tétel 

12.A: A Trienti Zsinat (1545-63) a megújulás szolgálatában 

12.B: Illés próféta az Úr ügyének magányos harcosa 

 

13. tétel 

13.A: A megtestesülés dogmatikája-a karácsony liturgiája 

13.B: József jellemfejlődése a megpróbáltatások hatására 

 

14. tétel 

14.A: Dogmatikai tanítás a Szentlélekről – a pünkösd liturgiája 

14.B: Salamon király uralkodásának árnyoldalai 

 

15. tétel 

15.A: A kiengesztelődés és a betegek kenete szentségének liturgiája és 

dogmatikája 

15.B: Irodalmi műfajok az Ószövetség Szentírásában 

 

16. tétel 

16.A: A keresztség és a bérmálás (A beavató szentségek liturgiája és 

dogmatikája) 

16.B: A babiloni fogság 

 

17. tétel 

17.A: A Törvény Jézus tanításában 

17.B: A vallás és a vallásosság fogalma 

 

18. tétel 

18.A: Belső iránytűnk: a lelkiismeret 

18.B: Az Újszövetség főbb műfajai: az evangéliumok 

 

19. tétel 

19.A: Jézus történetiségének igazolása zsidó és pogány források alapján 

19.B: Ökumenikus párbeszéd lehetősége és megvalósulása napjainkban 



 

20. tétel 

20.A: Az élet szent voltának semmibe vétele 

20.B: Pál apostol élete, missziói 

 

21. tétel 

21.A: A II. Vatikáni Zsinat a vallásszabadságról 

21.B: Szent Benedek élete és a bencés rend alapítása 

 

22. tétel 

22.A: Az iszlám – katolikus szemmel. A II. Vatikáni Zsinat tanítása a nem 

keresztény vallásokról; Az iszlám megítélése 

22.B: Az egyházi állam fogalma 

 

23. tétel 

23.A: Kinyilatkoztatás és sugalmazás fogalma, módjai és lehetősége 

23.B: Boldog XXIII. János pápa élete és munkássága 

 

24. tétel 

24.A: A katolikus egyház önértelmezése a „Lumen Gentium” kezdetű, zsinati 

konstitúció alapján 

24.B: A XX. század jelentős szentjeinek bemutatása –Kalkuttai Teréz Anya 
 

 


