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HITTAN 

 

 

1. osztály 

Legyen a gyermeknek élményszerű fogalma Istenről mint gondviselő Atyáról, s ezt tudja is 

kifejezésre juttatni a maga értelmi-érzelmi szintjén. Ismerje és tudja elmondani Jézus életének 

főbb eseményeit kisebb segítséggel. Váljék tudatossá a gyermekben, hogy Jézus az Atya 

küldötte. Ismerje a karácsony, húsvét, pünkösd ünnepeinek tartalmát. Ismerje és értse a 

legelemibb vallási jeleket, szimbólumokat. Ismerje és szeresse az egyházat, mint Isten népét, a 

Jézus Krisztusban hívők nagy családját, amelynek látható feje a római pápa. Ismerje a templom 

főbb liturgikus tárgyait, s tudjon a templomban megfelelő módon viselkedni, illetve a közös 

liturgiában részt venni. Tudja az alapvető imádságokat, az egyszerűbb egyházi énekeket.  

 

 

2. osztály 

Ismerje a tanuló Jézus nyilvános működésének főbb eseményeit. Tudjon elmondani egy-egy 

evangéliumi történetet. Ismerje Jézus megváltói szerepét, tevékenységét. Ismerje a keresztség 

szentségét. Ismerje a szentmise fő részeit. 

 

 

3. osztály  

Ismerje a tanuló Jézus életének legfontosabb eseményeit és tanítását. Sajátítsa el a bűnbocsánat 

szentségével és az oltáriszentséggel kapcsolatos tudnivalókat. Tudja fejből a tízparancsolatot. 

Ismerje a négy evangélium szerzőjét, az evangéliumok sorrendjét. Tudjon fejből idézni legalább 

20 evangéliumi részből egy-egy verset. Ismerje Jézus új parancsát. 

 

 

 

4. osztály  

A tanuló tudjon tájékozódni, adott részeket ügyesen megkeresni a Szentírásban. Ismerje az 

egyházi év fogalmát, a szentmise teológiáját alap szinten és liturgiáját, a hét szentség és a 

szentelmények liturgiáját. Tudja, mit, mikor, hogyan és miért ünneplünk az egyházban. Ismerje 

a liturgikus cselekmények, helyek, idők, kellékek, színek jelképrendszerét.  
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5. osztály  

 

Tudják elmesélni a hallott ószövetségi történeteket. Ismerjék az erény és a bűn fogalmát, a 

három isteni erényt, azok jelentőségét az ember életében. Ismerjék meg a legfőbb erényeket az 

ószövetségi történetek kapcsán. Tudják a négy sarkalatos erényt. Ismerjék a főbűnöket, illetve 

az ezekkel ellentétes erényeket. Ismerjék az ószövetség népének Isten által kiválasztott 

kiemelkedő személyeit. Tudják hitünk fő igazságait.  

 

 

6. osztály  

Tudja megkülönböztetni a katolikus egyházara vonatkozó fogalmakat a többi vallás 

fogalmaitól. Ismerje az egyház alapításának körülményeit, az egyház lényegét, célját, szervezeti 

felépítését. Legyen tisztában az egyház üdvösségszerző küldetésével, ismerje, hogyan 

valósította és valósítja meg ezt a történelem különböző korszakaiban és napjainkban. 

 

7. osztály  

Ismerje meg a tanuló az Ószövetség legfontosabb, hitünket meghatározó és érintő részeit, 

tudatosítsa, hogy e könyvekben a választott népnek az az élménye, hogy az üdvösséget ígérő 

Isten nem hagyja magára népét, vallási drámákban, sajátos műfajokban és jelképekben 

fogalmazódik meg. Sajátítsa el a bibliai exegézis alapelemeit, és a mondanivalót tudja saját 

korára, önmagára, Isten közöttünk végbevitt üdvözítő tevékenységére alkalmazni. 

Ismerje meg a tanuló az újszövetségi könyveket: az evangéliumokat, az Apostolok 

Cselekedeteit és a leveleket. Tudatosítsa, hogy a sajátos műfajokban és igehirdetői céllal 

megfogalmazott újszövetségi vallási drámák arról tanúskodnak, hogy Jézus követői 

élményszerűen meggyőződtek arról: mesterük a megígért Messiás, s az ember üdvössége 

érdekében valóban legyőzte a halált, s tanításában, Igéjében, az egyház által közvetített 

tanításában és az eukharisztiában jelen van. 

 

 

8. osztály 

Ismerje meg a tanuló az Ószövetség legfontosabb, hitünket meghatározó és érintő részeit, 

tudatosítsa, hogy e könyvekben a választott népnek az az élménye, hogy az üdvösséget ígérő 

Isten nem hagyja magára népét, vallási drámákban, sajátos műfajokban és jelképekben 

fogalmazódik meg. Sajátítsa el a bibliai exegézis alapelemeit, és a mondanivalót tudja saját 

korára, önmagára, Isten közöttünk végbevitt üdvözítő tevékenységére alkalmazni. 

Ismerje meg a tanuló az újszövetségi könyveket: az evangéliumokat, az Apostolok 

Cselekedeteit és a leveleket. Tudatosítsa, hogy a sajátos műfajokban és igehirdetői céllal 

megfogalmazott újszövetségi vallási drámák arról tanúskodnak, hogy Jézus követői 

élményszerűen meggyőződtek arról: mesterük a megígért Messiás, s az ember üdvössége 

érdekében valóban legyőzte a halált, s tanításában, Igéjében, az egyház által közvetített 

tanításában és az eukharisztiában jelen van. 
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