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Tantárgy neve angolul:  Biblical Hebrew 2 Kredit: 4

Jelleg:                            
(Kötelező / Kötelezően 
választható / Szabadon
választható)

Kötelezően választható Félév a 
mintatantervben:  

Tantárgyfelelős: Kiss András Tárgy 
oktatója: Kiss András

Tárgy felvételének 
előzetes követelménye: Bibliai héber nyelv I.

Előfeltétel 
Neptun kódja 
(TO tölti ki)

 

Heti óraszámok: Előadás  Gyakorlat 2  

Félév végi 
számonkérés típusa 
(ai, v, gyj, sz ) :

gyj

Félévközi követelmények

A foglalkozásokon való
részvétel 
követelményei és a 
távolmaradás 
pótlásának lehetőségei:

Az órákon való részvétel kötelező, 4 duplaóráról lehet igazolás nélkül hiányozni. Ha
valaki ennél többet mulasztana, azaz nem teljesítette a félévet az OR-ZSE

Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának 13. § (7) pontja értelmében,
és nem kaphat félév végi aláírást. A kurzus pótlása a következő tanév azonos

szemeszterében történhet, illetve - rendkívüli esetben - zárthelyi dolgozat írásával
történhet, amely során a hallgató bizonyíthatja, hogy mulasztásai ellenére kellő

mértékben elsajátította az előírt tananyagot.
Az igazolás módja a 
foglalkozásokon való 
távollét esetén:

A megengedett 4 duplaóra hiányzást nem szükséges igazolni.

A félévközi 
ellenőrzések 
(beszámolók, zárthelyi 
dolgozatok) száma, 
témaköre és 
időpontjai, pótlásuk és 
javításuk lehetősége:

2 db zárthelyi dolgozat a félév közepén és végén az addig tanult anyagból. Pótlás
(elégtelen esetén javítás) a következő órán. 

A hallgató egyéni 
munkával megoldandó
feladatainak száma, 
típusa:

Az írásbeli házi feladatok megoldása és elküldése az oktatónak. 

Osztályzat 
kialakításának módja:  A zh-k 30-30%-ban, az órai aktivitás 40%-ban számít bele a félévi osztályzatba.

A tárgy rövid leírása, fontosabb témák, témacsoportok:

Előadás, gyakorlatok témakörei:

Témakör

Főnevek és igék névmási személyragjai (birtokos / tárgyi személyragok), a váv consecutivum, nifal és hitpaél 
igetörzsek, gyenge igék (ájin-váv/jod, lámed-hé, pé-jod, lámed-álef, pé-álef, pé-nun, gutturálisok, gemináták), 



magánhangzóváltozások a főnévragozásban, szegoláta főnevek, a szórend alapjai, kantillációs jelek, pauzális 
alakok, hangsúlyvesztés. Olvasmányok és nyelvtani gyakorlatok József bibliai történetéhez kapcsolódóan. 
Bibliai szakasz: Genezis 37, 42–44. fejezetek, Megillat Ruth

Irodalom

Kötelező: 

 Moshe Greenberg: Introduction to Hebrew (Prentice-Hall, 1965)
 

 
 

Ajánlott:
 Szabó Mária: Bevezetés a bibliai héber nyelvbe (SZIT, 2018)
 Egeresi Sándor László: A bibliai héber nyelv tankönyve (KGRE, 2015)
 C.L. Seow: A Grammar for Biblical Hebrew (Abingdon Press, 1995)
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