
Osztály: 7.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Tantárgy: Etika 

Téma: Válás, szakítás 

Megoldott feladatok elküldési határideje: 05.04. 

For the pupils who don't speak hungarian: 3. feladat Find in the vocabulary and translate 

the following words: válás, szakítás, veszekedés, tisztelet, féltékenység 

 

 

1. feladat: 

Olvassátok fel egyesével a következő (gyakran elhangzó) kijelentéseket! Írd le a 

mondatokat és mellé,hogy egyetértesz - e vele vagy sem! 

Ha a barátom tisztel, megmondhatja, hogyan öltözködjek. 

Egy szerelmes ember azért féltékeny, mert nagyon szeret. 

A múltkor lehülyézett veszekedés közben, de aztán bocsánatot kért, és megígérte, hogy soha 

többé nem csinál ilyet. Hiszek neki, mert szerintem minden kapcsolatban előfordulhat 

ilyesmi. 

Ha a barátom azt mondja, ne találkozzak a volt fiúmmal, megteszem a kedvéért. 

Elfogadható az erőszak, ha a másik kiprovokálja, például megcsalással, hazudozással. 

Ha együtt élsz valakivel, eggyé váltok, és mindent meg kell osztanotok egymással. 

Nem megyek el szórakozni a barátaimmal, ha a barátnőm nem akarja. Amúgy is jobban 

szeretek vele lenni. 

 



 

2. feladat: 

Mikor lépnél ki? 

A következő gyakorlat célja, hogy megtaláld a saját határaidat. 18 rövid történetet olvashatsz 

két fiatal kapcsolatáról. Írd le a történet számát és mellé, hogy benne maradnál e kapcsolatban 

vagy kilépnél belőle az adott szituációban! 

1. Egy barátod bulijában vagy, és meglátsz valakit, aki megtetszik. Az illető is rád néz, 

és többször rád mosolyog. Te visszamosolyogsz. 

2. Két hét múlva véletlenül összetalálkoztok a buszon. Beszélgettek, és azon kapod 

magad, hogy nagyon kedvesnek és szimpatikusnak találod. Megtudod, hogy nemrég 

került be egy barátod osztályába, és hogy párszor már el is ment ide-oda a barátod 

társaságával. 

3. Azt mondja, szeretne újra látni, és elkéri a telefonszámodat. 

4. Másnap kapsz egy sms-t, amiben azt kérdi, lenne-e kedved szombat este bemenni vele 

és a többiekkel a városba. 

5. Nagyszerűen telik az este, remekül érzitek magatokat. Ő elbűvölő, jól néz ki, és úgy 

érzed, mindenki irigykedik rád, amiért így odavan érted. 

6. Elkezdtek találkozgatni, egyre jobban megismeritek egymást, és egyszer csak 

észreveszed, hogy beleszerettél, és ő is szerelmes beléd. Majdnem mindennap 

találkoztok. Iskola után gyakran megvárjátok egymást, és együtt mentek haza. 

7. Gyakran felhív, és ilyenkor tudni szeretné, mit csinálsz éppen, és kivel vagy. 

8. Feltűnik, hogy nem szereti, mikor nélküle töltöd az estét, például mikor nélküle mész 

el valahová. Ilyenkor rossz kedve lesz, és hülye megjegyzéseket tesz a barátaidra, 

barátnőidre. 

9. Emiatt gyakran összevitatkoztok. Egyik nap például el akarsz menni a strandra a 

többiekkel, de ő dühös lesz, és nem akarja, hogy elmenj. A veszekedés után bocsánatot 

kér, és elmagyarázza: azért lett ideges, mert félt, hogy csak a félpucér embereket 

akarod bámulni a strandon. 

10. Ezután egy ideig minden nagyon jó vele. Kedves, figyelmes, te pedig ismét rájössz, 

milyen nagyon szeret téged. Egy nap aztán újra összevesztek: te szeretnél este elmenni 

valahová a többiekkel, ő viszont azt hiszi, megcsalod valakivel, és emiatt szeretnél 

nélküle menni. 

11. Másnap megkérdezi, kikkel találkoztál, és mit csináltál pontosan. Te elmondod az 

igazat, de ő nem hisz neked. 

12. Délután újra bocsánatot kér. Azt mondja, annyira fontos vagy neki, hogy nem bírná 

elviselni a tudatot, hogy másnak is tetszel. 

13. Szidja a barátaidat, és azt mondja, nem akarja, hogy velük lógjál. Szerinte rossz 

hatással vannak rád. Különösen a legjobb barátodat, Gabit utálja, akit „idióta barom-

nak” nevez. Megmondod neki, hogy fejezze be a sértegetést, de a következő napokban 

azért tartasz egy kis távolságot Gabitól, csak hogy ne idegesítsd fel. 

14. Néhány napig úgy viselkedik, mintha mi sem történt volna: kedves, aranyos, még 

ajándékot is vesz neked. Egy ideig nagyon jól érzitek magatokat együtt. Lesi minden 

kívánságodat, és te nagyon boldog vagy. 

15. Nagyon könnyen féltékenykedni kezd: az is elég, ha csak beszélgetsz valakivel az 

iskola előtt, miközben őrá vársz. Egyre gyakrabban sérteget, és egyszer olyan 

hangosan ordít veled, és olyan fenyegetően néz, hogy egészen megijedsz. 



16. Még aznap délután bocsánatot kér. Azt mondja, elveszítette a fejét, mert annyira 

fontos vagy neki, hogy nem bírja elviselni a gondolatot, hogy valaki másnak is tetszel. 

17. Azt mondja, te hozzá tartozol, és emiatt nem kellene nélküle eljárnod. Egyszerűen 

képtelen elviselni, mikor ilyet csinálsz. Azt is mondja, szakítani fog, ha újra nélküle 

mész el szórakozni. 

18. Az iskolai buli végeztével – ahová nélküle mentél el – megvár a házatok előtt, és 

vádaskodni kezd. Kiabál veled, egyre dühösebb lesz, és végül pofon üt. 

19. Másnap kapsz egy sms-t, amiben bocsánatot kér, és megesküszik, hogy ez soha többé 

nem fog előfordulni. 

 

 


