
Osztály: 8.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Tantárgy: Etika 

Téma: Közösségeim, együttműködés 

Feladatok megoldásának ( visszaküldésének) határideje: 03.30. 

 

Az olvasmányok, párbeszédek alatt feltett kérdésekre írásban kell válaszolni! 

1. feladat:   

Légiutas-kísérő: Mr. Celeb, kérem, kapcsolja be a biztonsági övet! 

Mr. Celeb: Szupermennek nem kell öv. 

Légiutas-kísérő: Szupermennek nem kell repülő se. 

• Milyen közlekedésbiztonsági szabályokat ismersz? 

• Mit gondolsz, van-e olyan ember, akire nem vonatkoznak a szabályok? 

 

2. feladat:   

 

 

• Lehet-e Marcit önzőnek nevezni, mert egyedül akar barlangászni? 

• Ha Marci megsérül a barlangban, kinek a felelőssége megmenteni őt? 

• Ki a felelős, ha valaki megsérül, miközben Marcit próbálja megmenteni? 

• Mit tehet Marci, ha elfogadja Anna érveit? 

• Mit jelent az, hogy valaki nagykorú? 

 



2. feladat:  

 "Az ofő végül megengedte, hogy a barlangban mi – „a bátrabbak” – a nehezebb úton 

menjünk. Az volt csak a feltétele, hogy hallgatnunk kell a tapasztalt barlangi vezetőre. A 

vezető részletesen elmondta a biztonsági szabályokat: maradjunk együtt, ne térjünk le a jelzett 

útról, használjuk a védőfelszerelést, és azt is, hogyan segítsük egymást a nehezebb 

szakaszokon. Aztán egy rémálom lett az egész. Koviék előrerohantak, aztán nem találtuk 

őket. Hosszas keresés után kiderült, hogy egyikük beszorult valahol, letörtek egy csomó 

cseppkövet is… A túravezető visszafordította az egész társaságot. Nem tudtunk végigmenni a 

barlangon, és mindenki nagyon dühös volt." 

• Milyen problémák adódtak abból, hogy néhányan az osztályból nem tartották be a 

barlangászás szabályait? Ki a felelős a történtekért? 

• Hogyan lehetett volna megelőzni ezt a helyzetet? 

 

 3. feladat:  

 A földrajzszakkör fárasztó barlangi túrát tervez. A tanár és egy diák között vita robban 

ki Olivér miatt, aki szeretne velük menni. A probléma abból adódott, hogy Olivér az elmúlt 

évi túrán sok kényelmetlenséget okozott a csapatnak: bár nagyon igyekezett, hamar elfáradt, 

sokat kellett várni rá, így a többiek is csak lassúbb tempóban mehettek, mint ahogy tervezték. 

Tanár: Olivér nagyon számít arra, hogy velünk jön. Ő is a szakkör tagja. 

Emő: Nekem nincs semmi bajom Olivérrel. De egy ilyen gyalogtúra az más! Tönkre fogja 

tenni az egész kirándulást! Szerintem most ne jöjjön velünk! Csak azt nem tudom, hogyan 

mondjuk meg neki. 

Tanár: Én is félek egy kicsit, de nem tilthatom el a terepgyakorlattól csupán azért, mert 

lassúbb, mint a többiek. Nem lenne tisztességes! 

Emő: Szerintem ez meg velünk szemben nem tisztességes. Mi isszuk meg a levét az ő 

lassúságának. 

• Lehet-e Olivért önzőnek nevezni azért, mert el akar menni a kirándulásra? 

• Lehet-e a többieket önzőnek nevezni, mert Olivért otthon akarják hagyni? 

• Szerintetek mi lenne ennek a helyzetnek a legjobb megoldása? Indokoljátok meg 

véleményeteket! 

•  

Házi feladat:  

 Olvasd el és keress példákat a feladat kifejezéseihez! 

Egy társadalom működését az egyének és a különböző társadalmi csoportok versengése és 

együttműködése biztosítja. A versengés mai életünk egyik legfontosabb nélkülözhetetlen 

jellemzője. Igyekszünk egyéni érdekeinket képviselni és érvényesíteni. Mindez sok esetben 

szembe is állít bennünket a többiekkel. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy biztonságunk és 

céljaink eléréséhez szükségünk van mások segítségére is. A társainkkal való összetartozást a 

társadalmi együttműködés és együttérzés [szolidaritás] biztosítja: az, hogy felelősséget tudok 



vállalni másokért, a közös célokért és értékekért. Az, hogy közösséget vállalok egy 

embercsoporttal – például a magyarsággal –, azt jelenti, hogy nemcsak kapni akarok valamit 

ettől a közösségtől, hanem adni is tudok – azaz le tudok mondani egyéni érdekemről –, 

áldozatot is tudok érte hozni.   

 

• Keressetek példákat ezekre a kifejezésekre! Gyűjtsetek példákat arra is, amikor az 

emberek közötti kapcsolatokban ezek hiányoznak, vagy nem valósulnak meg!

 

 


