
 

Érettségi témakörök  

Középszintű, szóbeli érettségi vizsgához 

 

 

Tantárgy megnevezése: Emberismeret és etika 

Vizsgáztató tanár neve: Fizil Orsolya 

Osztály megnevezése: 12. I 

Tanév: 2019/2020 

 

1. VIZSGAFELADAT: TÉTELEK KIFEJTÉSE - TÉMAKÖRÖK 

I. témakör: Az etika megalapozása 

1. Az erkölcsi személyiség kialakulása: az öntudat fejlődése, az egyén szocializálódása  

2. Az erkölcsi személyiség fejlődése: az önazonosság, és az önmegvalósítás az egyéni életúton 

3. Az erkölcsi személyiség: az önállóság és az egymástól függés, a kiszolgáltatottság az egyén 

életében 

4. Az erkölcsi cselekedet értelmezése: a szabadság és felelősség összefüggései, kapcsolata 

5. Az erkölcsi cselekedet: a lelkiismeret szerepe az egyén döntéseiben 

6. Az erkölcsi cselekedet: az erkölcsösen cselekvő ember, a cselekedet erkölcsi megítélése 

 

II. témakör: Az erények és a jellem 

7.Az erények és a jellem: az alapvető (sarkalatos és teológiai) erkölcsi erények, és azok szerepe 

8.Az erények és a jellem: a jellem és illem összefüggései 

9. Az erények és a jellem: az önismeret, önnevelés és önfegyelem szerepe a jellem fejődésében 

10.Az erények és a jellem: az európai civilizációban általánosan elfogadott alapértékek  

 

  



 

III. témakör: Társas kapcsolatok 

11. Társas kapcsolatok: az embertársi szeretet és szolidaritás megnyilvánulási formái 

12. Társas kapcsolatok: házasság és család, szülő és gyermek kapcsolata 

13. Társas kapcsolatok: az ösztönök, az érzelmek, és az erkölcsi tudatosság a nemi 

párkapcsolatban 

 

IV. témakör: Erkölcs és társadalom 

14. Erkölcs és társadalom: az erkölcs és jog kapcsolata, összefüggései, eltérő illetékessége 

15. Erkölcs és társadalom: erkölcsi értékek és gazdasági érdekek ellentmondásai és lehetséges 

összhangja, a pazarló gazdálkodás következményei 

16. Erkölcs és társadalom: a hazaszeretet erkölcsi megítélése 

 

V. témakör: Vallás és erkölcs 

17. Vallás és erkölcs: az ember felelőssége, megkülönböztetett szerepe az Ó- és Újszövetség 

alapján 

18. Vallás és erkölcs: a szeretet jelentősége az Ó- és Újszövetség alapján 

 

VI. témakör: Korunk erkölcsi kihívásai 

19. Korunk erkölcsi kihívásai: a tudományos-technológiai fejlődéssel kapcsolatos problémák 

20. Korunk erkölcsi kihívásai: az állatok védelme 

 

II. PROJEKTVÉDÉS: Mutassa be, ismertesse röviden projektdolgozatát! 

 

 

 

 

  

 


