
A szóbeli meghallgatás tematikája 

 

Iskolánk a szóbeli felvételi alatt a diákok magyar nyelv és irodalomban, továbbá a 

hittanban való jártasságát komplex módon vizsgálja. 

A felmérés alapját a Szent Ferenc életéhez kapcsolódó szövegrészletek (Celanói Tamás 

Szent Ferenc-életrajzából, Assisi Szent Ferenc Perugiai legendájából, a Fiorettiből – ezek mind 

megtalálhatók a forrasok.ferences.eu oldalon) és az azokhoz tartozó kérdések, képek alkotják. 

Hangsúlyozni szeretnénk azonban, hogy nem kívánjuk ezen források szövegszerű ismeretét, 

mivel nem áll szándékunkban Szent Ferenc életének aprólékos kikérdezése, a részletek inkább 

apropóját adják bizonyos képességek felmérésének. Éppen ezért nem szükséges ennek a három 

műnek a végigolvasása, de nem is tilos a forrásokba való belelapozgatás. 

A felvételi során felmért készségek, ismeretek a következők (mindennek érzékeltetésére 

az alábbiakban egy mintatételt is közlünk): 

 hangos, értő olvasás 

 szóbeli kifejezőkészség 

 grammatikai ismeretek (ezeknek köre nem haladja meg a felső tagozaton 

elvárható tudásszintet) 

 kreativitás, eredetiség 

 személyes istenkapcsolat megléte 

 asszociációs készség (a szövegrészletek, képek bibliai párhuzamainak 

felismerése révén) 

 morális érzék (a szövegrészletekben felmerülő morális problémák megítélése 

révén) 

 közösséghez való hozzáállás, közösségi gondolkodás megléte 

A szóbeli felvételi időtartama: kb. 15 perc 

Résztvevők: az adott diákon kívül egy hittan- és egy magyartanár, ez kiegészülhet a 

leendő osztályfőnökkel, illetve a diákönkormányzat egy képviselőjével, akik azonban csak 

megfigyelőként vannak jelen. Ugyanígy lehetőség van arra is, hogy szülő(k) is ott legyen(ek) 

az elbeszélgetésen. 

Pontozás: az egyes szempontok súlyozott értékelése alapján maximálisan 50 pont 

szerezhető. 

 

 

Sok sikert kívánunk minden felvételizőnek! 

 

 



SZÓBELI TÉTEL – MINTA 

„Az arezzói egyházmegyében egy asszony már hét esztendeje némaságban szenvedett. 

Közben állandó kéréssel ostromolta Istent, hogy kegyeskedjék megoldani nyelvét. És íme, 

egyszer álmában két vörös ruhába öltözött testvér jelent meg előtte, és nyájas szavakkal 

buzdította őt, hogy ajánlja magát Szent Ferenc oltalmába. Ő menten eleget tett buzdításuknak, 

és mivel beszélni nem tudott, szíve mélyéből a szentnek ajánlotta magát. És mire felébredt, a 

napfénnyel együtt beszélőképességét is visszanyerte.” 

 

 
 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

1. Olvasd fel hangosan a történetet! 

2. Szerinted miről szól ez a szöveg? Milyen összefüggést látsz a kép és a történet között? 

3. Elemezd az első mondatot, és rajzold meg az ágrajzát is! 

 

Az arezzói egyházmegyében egy asszony már hét esztendeje némaságban szenvedett. 

 

 

4. a, Te vagy az, akivel a csoda történt. Meséld el az eseményeket a gyermekeidnek! 

b, Te vagy a riporter, én az az ember, akivel a csoda történt. Ha interjút készíthetnél 

velem, miket kérdeznél tőlem? 

 

 



HITTAN 

 

1. Te hogyan szoktál imádkozni? Hol tudsz találkozni Istennel? 

2. Néha úgy gondoljuk, hogy Isten olyan, mint egy automata: elmondom a kérésemet, 

aztán „bedobom” a felajánlásomat, és Isten automatikusan „kidobja” a „megrendelt 

terméket”. Te hogyan vélekedsz erről? 

3. Szoktad azt gondolni, hogy Isten nem hallgatja meg a kérésedet? Ha igen, erre általában 

hogyan reagálsz? 

4. Jársz valamilyen ifjúsági közösségbe? Milyen élményeket ad ez neked? 

 


