
        Tanulmányok alatti vizsga felépítése 

 

I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNY 

 

Tankönyv: Lányi András-Jakab György: Etika (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest,2014) 

1. Erkölcs, etika fogalma, meghatározása. ( Tk. 5-7.o.) Illemszabályok, erkölcsi rendszerek, polgári 

erkölcs, paraszti erkölcs hagyományai. Valláserkölcs. 

2. Erkölcsi döntés, választás szabadsága. 

3. Házasság, családi élet.   Szűkebb környezet, család. Családi adottságok, tulajdonságok, mi az, 

amin változatni kíván, mi az, amit továbbvisz. (Tk. 57-59.) 

4. Hazaszeretet a társadalmi önazonosság felépülése és torzulásai.  Többség és kisebbség: a nemzeti 

fejlődés traumái. Hely, ahová születtünk, közös földrajzi, szellemi környezet, testi, lelki 

adottságok, haza. (Tk. 94-100.o.) 

5. Önmegvalósítás, önkorlátozás, önismeret, önértékelés. Ki vagyok én? Mit gondolok magamról, 

milyennek látnak mások? Hogyan közelítek másokhoz? Sztereotípiák, előítéletek. (Tk. 43.o.) 

6. Utat választok, életcél, hivatás, párválasztás, barátok. Értékrend, saját erkölcsi rendszer. Mi célja 

az életnek? Élet megőrzése, szellemi, anyagi folytonosság fenntartása, egyéni, közösségi fejlődés, 

teremtés, munka. Önállóság, példakövetés. Magánérdek és közjó. 

7. Milyen erényeket tartok fontosnak, és miért? Hűség, bátorság, becsület, ártatlanság. stb. Napjaink 

hétköznapi értékei. Média, kortársak által közvetített értékek. Mi az értékes, mi nem, és miért? 

8. A kapcsolatok etikája. Otthonteremtés, családi szerepek, szülők és gyermekek. Szerelem, 

udvarlás, szexualitás. (Tk. 53-57.o.) Barátságok. Megtartó erők. Közösségek alakítása. Együtt 

vagy egyedül? Közösségi lét törvényei.  

9. Törvény és lelkiismeret: felelősségünk magunkért és a világért.  

10. Médiaetika. Közösségi média. Igaz barátság és a népszerűség, közösségi média nyelvezete, 

szabályai, médiaerőszak, védekezés. 

11. A tudományos- technikai haladás etikai kérdései: a tudósok felelőssége. Bioetika: mesterséges 

megtermékenyítés, béranyaság, terhesség megszakítás. Genetikailag módosított élőlények. 

Tudományos, technikai fejlődés, és ökológiai válság. Energia felhasználás, energiaproblémák. 

Alternatív lehetőségek. Tk. 127-133.o. 

12. Egészségvédelem és etika. Szembenézés a halállal, eutanázia 

13. A felelősség új dimenziói a globalizáció korában: világszegénység-a szegények világa. Globális 

egyenlőtlenség a javak elosztásában. Megoldási lehetőségek. Társadalmi igazságosság. 

Mértékletesség, követendő példák. 

14. Ökoetika: az élet tisztelete. Az etika emberközpontúságának értelmezése. Az ember felelőssége. 

 

 

 

 

 

 



 

II. A VIZSGA LEÍRÁSA  

 

1. A vizsga részei  

Írásbeli vizsga       

Előre megírt esszé a fentiekben felsorolt témakörökből választva. (Terjedelem: egy- két A4-es oldal kb. 

800 szó) 15 pont   

Szóbeli vizsga 

A felsorolt témakörök egyikének kifejtése húzott tétel alapján. 15 pont 

      

2. A vizsgán használható segédeszközök 

Nem használható. 

3. A vizsga leírása, általános szabályok 

Írásbeli vizsga: Az írásbeli vizsgán a beadandó esszé kerül elbírálásra tartalmi és formai szempontból. 

Formai szempont a választékos nyelvezet, egységes stílus, megfelelő tagolás. Tartalmi szempontok a 

téma alapos ismerete, a tankönyvön kívül más forrás szabályoknak megfelelő használata, tartalmas 

érvelés, eredeti gondolatok. 

Szóbeli vizsga: A szóbeli vizsgán a téma több forrásból való ismerete, a vizsgázó véleményének szabatos 

kifejtése, önálló meggyőződésének, főbb összefüggéseknek az ismertetése alapján történik a pontozás. 

 

4. Értékelés 

Szóbeli vizsgára az a vizsgázó bocsátható, aki az írásbeli vizsgán eléri a min. 40%-ot. A vizsga 

eredményességének a feltétele a szóbeli vizsgán is a 40% elérése. 


