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MEGOLDÁSI ÚTMUTATÓ 
 

az értékelő tanár részére 
 
 

- Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmű javítása fogadható el. 

- A dolgozatban előforduló esetleges hibákat, tévedéseket kérjük, feltűnően jelölje! 

- A feladatlap egységes értékelése miatt a javítási-értékelési útmutatótól nem lehet 
eltérni. A csillaggal (*) jelölt kérdéseknél a megoldástól eltérő, de tartalmában azonos 
egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül. 

- Minden feladat esetén írja be az elért pontszámot a maximálisan adható pontszám 
melletti négyzetbe! 

A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pont-
számok adhatók.  
 
 
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás 
van. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 
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1. Egészítse ki a következő mondatokat! Írja a helyes választ a kipontozott vonalra! 
 

3 
Törekvések, érdekek harca a … b) … 

a) veszekedés. 
b) konfliktus. 
c) féltékenység. 
d) verseny. 

 
Amikor társunk viselkedését figyelve könnyebben tanulunk, azt nevezzük … b) … 

a) belátásos tanulásnak. 
b) utánzásnak. 
c) explorációnak. 
d) verbális tanulásnak. 

 
A társadalomban található anyagi javak, normák és értékek együttesét nevezzük … c) … 

a) társadalmi osztálynak. 
b) társadalmi rétegződésnek. 
c) társadalmi kultúrának. 
d) társadalmi státusznak. 

 
(Helyes válaszonként 1 pont adható.) 

 
2. Húzza alá a helytelen választ az alábbi állításokban! 

3 
Az emlékezés szakaszai közé tartoznak a(z): 

a) észlelés, 
b) bevésés, 
c) megőrzés, 
d) felidézés. 

 
A Maslow-i szükségletpiramis szerint a fiziológiás szükségletek közé soroljuk a következő 
szükségleteket: 

a) ivás,  
b) megfelelő testhőmérséklet, 
c) biztonság, 
d) alvás. 

 
A következő társadalmi kategóriákat osztálynak tekintjük: 

a) munkások, 
b) vállalkozók, 
c) vállalattulajdonosok, 
d) érettségizettek. 

 
(Helyes válaszonként 1 pont adható.) 
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3. Relációanalízissel oldja meg a következő feladatot! A megfelelő betűjelet írja a kipontozott  
vonalra! 

3 
 

A) Az állítás és az indoklás igaz, közöttük kapcsolat van. 

B) Az állítás és az indoklás igaz, közöttük kapcsolat nincs. 

C) Az állítás igaz, az indoklás hamis. 

D) Az állítás hamis, az indoklás igaz. 

E) Az állítás is és az indoklás is hamis. 

 
Az érzelem a külső vagy belső történéseknek a szervezettel kapcsolatos pozitív vagy negatív 
jelentőségét közvetlen élmény formájában jelzi, mert alapvető motiváló tényezőnek 
tekinthető. …B… 
 
Az intelligencia a tudás megszerzésének és felhasználásának képessége azért, mert egyszerre 
több szellemi tevékenység eredménye. …B… 
 
A szegénységi küszöb alatt élőket szegényeknek nevezzük, mert létminimum alatt ma már 
nem élnek emberek. …C… 
 

(Helyes válaszonként 1 pont adható.) 
 
 
4. Határozza meg, hogy a következő állítások igazak-e vagy hamisak! Az állítások melletti 

négyzetbe írjon egy I betűt, ha igaznak találja, egy H betűt, ha hamisnak! 
3 

 
A heurisztikus gondolkodás lényege, hogy a gondolkodási folyamat 
lépésről lépésre halad. H 

A kreativitás lehetővé teszi, hogy elszigetelt tapasztalataink között 
kapcsolatokat hozzunk létre. I 

Az éntudat kialakulásánál az a döntő pillanat, amikor a gyermek képes lesz 
azonosulni a másikkal. H 

Jóléti államnak nevezzük azoknak a jóléti programoknak az együttesét, 
amelyeken keresztül az állam gondoskodik polgárai jólétéről. I 

Az egyén szabadságának a korlátja a másik egyén hasonló mértékű 
szabadsága. I 

Az univerzális támogatási formában a szelekció érvényesül. H 
 

(1 helyes válaszért 0 pont, 2-3 helyes válaszért 1 pont,  
4-5 helyes válaszért 2 pont, 6 helyes válaszért 3 pont adható.) 
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5. Egészítse ki a következő, pszichológiával kapcsolatos állítást!  
1 

 
Az érési és tanulási folyamatok együttese a fejlődés, amely a pszichikus működés jellemzője, 

és egy felfelé mutató spirállal ábrázolható. 
(A helyes válaszért 1 pont adható.) 

 
*6. Soroljon fel a vokális kommunikáció jelei közül négyet, amelyek a beszéd nem verbális 

elemeihez tartoznak! 
2 

 
Hangnem, hanghordozás, dialektus, hangerő, hangszín, a beszéd tagoltsága, 

hangmagasság, a beszéd gyorsasága, a beszélő eltéríthetősége stb. 

 
(1 helyes válaszért 0 pont, 2-3 helyes válaszért 1 pont,  

4 helyes válaszért 2 pont adható.) 
 
7. Húzza alá azokat a képességeket, amelyek a csecsemőkorban alakulnak ki normális 

fejlődés esetén!  
3 

 
Feltételes reflexek, a látás és a hallás koordinációja, szerepjáték, a látás és a mozgás 

koordinációja, tőmondatos beszéd, dacos magatartás, manipulációs tevékenység, éntudat, 

önálló tisztálkodás, számfogalom, utánzás, alapérzelmek. 
 

 (1 helyes válaszért 0 pont, 2-3 helyes válaszért 1 pont,  
4-5 helyes válaszért 2 pont, 6 helyes válaszért 3 pont adható. 

Helytelen válasz esetén pontlevonás jár! A feladatokra negatív pontszámot adni nem lehet.) 
 
 
8. Határozza meg a különbséget az érzékelés és az észlelés között! Helyezze el a táblázat 

megfelelő helyére a felsorolt jellemzőket! 
3 

 
tanult, az érzékszervek aktivitására épül,  magasabb, veleszületett, a közvetítő 

folyamatok működésére épül, alacsonyabb 

ÉRZÉKELÉS JELLEMZŐK ÉSZLELÉS 

veleszületett kialakulása tanult 

az érzékszervek aktivitására 
épül alapja a közvetítő folyamatok 

működésére épül 

alacsonyabb az információfelvétel szintje magasabb 

 
(1 helyes válaszért 0 pont, 2-3 helyes válaszért 1 pont,  

4-5 helyes válaszért 2 pont, 6 helyes válaszért 3 pont adható.) 
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9. Határozza meg egy szóval a diszkrimináció fogalmát! 

5 
 megkülönböztetés 

 
 Nevezze meg és jellemezze a diszkrimináció két nagy típusát! 
 
 pozitív diszkrimináció: előnyt nyújt valamilyen hátrány kompenzálására 
 
 negatív diszkrimináció: hátrányos megkülönböztetés 
 

(Helyes válaszonként 1 pont adható.) 
 
 
10. Határozza meg és magyarázza meg röviden a Rogers-féle humanisztikus 

személyiségelmélet alapvető elemeit!  
3 

1.  Empátia: beleérző képesség a másik helyzetébe. 

2.  Pozitív elfogadás: előítélettől mentesen elfogadni a másik embert. 

3. Kongruencia: hitelesség a kommunikációban. 

(Egy-egy elem és annak magyarázatáért 1 pont adható.) 
 
 
*11. Értelmezze az alábbi összetett mondat részeit, és írja a pontozott vonalra megállapításait!  
 

3 
A motiváció és az érzelem pszichológiai értelemben összekapcsolódik, mivel mindkettő 
jelentősen befolyásolja az ember viselkedését. 
 
Az érzelmek nagy szerepet játszanak a viselkedés irányításában. Érzelmi motívumoknak 
nevezzük például a szeretetet, a félelmet, az agressziót. A szeretet arra motivál minket, hogy 
úgy cselekedjünk, hogy kivívjuk a másik kölcsönös szeretetét. A félelem olyan viselkedést 
vált ki belőlünk, amelynek eredményeképpen megszűnik a kellemetlen állapot. 
 

(Helyes megállapításonként 1 pont adható.) 
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*12. Olvassa el előbb figyelmesen a feladatokat, majd oldja meg az a), b) és c) feladatrészt!  
 
a) Határozzon meg az ifjúkorban előforduló szerepekből négyet!  

2 
Szerepek például: testvér, tanuló, barát, gyermekszerep stb. 

 
(1 helyes válaszért 0 pont, 2-3 helyes válaszért 1 pont,  

4 helyes válaszért 2 pont adható.) 
 
b) Definiálja a szerepkonfliktus fogalmát! 

3 
 
A szerepkonfliktus definíciója: annak következtében lép fel, hogy a különböző szerepekhez 
kapcsolódó társak ellentétes igényekkel fordulnak a szerep betöltőjéhez. Ugyancsak 
szerepkonfliktus forrása, ha az egyén egyes szerepei ütköznek egymással, illetve a személy 
számára a szóban forgó szerep teljesítése valamilyen okból nehézzé válik. A szerepek közötti 
konfliktus az egyénben állandó feszültséget, frusztrációt okoz. 

 
(Helyes kulcsfogalmanként 1-1 pont adható.) 

 
c) Magyarázza meg, hogy az a) pontban Ön által felsorolt szerepek esetén hogyan jöhet létre 

szerepkonfliktus az ifjú szerepei között! 
4 

 
A szerepkonfliktus létrejötte: a fiatal minél több időt szeretne tölteni barátaival, de a tanulás 
miatt nem tud. Az iskolában emiatt nem teljesít tökéletesen, mert közben barátaira gondol. 
Miközben barátaival van, a szülei szeretnék, ha otthon lenne, és segítene a ház körül. 
Testvére nyaggatja, hogy játsszon vele, miközben tanulnia kell. Ez feszültséget okoz az 
ifjúban, és egyik szerepének sem tud esetleg tökéletesen megfelelni. 
 

(Helyes megállapításonként 1 pont adható.) 
 
13. Csoportosítsa az alább felsorolt társadalmi mobilitás lehetőségeit! Írja a táblázat megfelelő 

helyére a mondatok betűjelét! 
3 

 
Vertikális mobilitás a), b), e) 

Horizontális mobilitás c), d), f) 
 

a) Munkásszülők gyermekéből orvos lesz. 

b) Az eddig tanyán élő család falura költözik. 

c) Egerből Miskolcra költözik a család. 

d) A tanítónő anya lánya óvónőnek tanul. 

e) A család szoba-konyhás lakásban él, majd komfortos lakásba költözik. 

f) A gépkocsiszerelő foglalkozást változtat, és gépkocsivezető lesz. 
(1 helyes válaszért 0 pont, 2-3 helyes válaszért 1 pont,  

4-5 helyes válaszért 2 pont, 6 helyes válaszért 3 pont adható.) 
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*14. Keressen a mozgáskorlátozott emberekkel szemben használt sztereotípiákat bíráló 

válaszokat!  
4 

 

Sztereotípiák Sztereotípiákat bíráló válaszok 

 Nem alkalmasak semmilyen munkára. 

 Ápolatlanok.  

 Szellemileg nem teljes értékűek. 

 Maguknak való emberek. 

 Pl. megfelelő oktatással segíthetünk 
megtalálniuk a számukra alkalmas 
munkát. 

 Ha nincsen hozzátartozójuk, aki 
segíti őket, pl. a tisztálkodásban, a segítő 
hálónak feladata megtanítani őket a 
mindennapi élet szabályaira. 

 Egyes veleszületett idegrendszeri 
betegségek mozgáskorlátozottsággal 
járnak, ami szellemi fogyatékosságnak 
tűnhet, de az esetek többségében ez nem 
így van. 

 Gyakran magukra hagyják őket, és 
ezért magányosok. 

 
(Helyes válaszonként 1 pont adható.) 

 
*15. Nevezzen meg két-két szakembert, akik a szociális ellátás következő területein 

tevékenykedhetnek!  
3 

 

Gyermekotthon 
- szociális munkás 
- csecsemő- és kisgyermekgondozó 
- pszichológus 

Fogyatékos személyek napközi otthona 
- gyógypedagógus 
- szociális gondozó és szervező 
- szociális munkás 

Házi segítségnyújtás 
- szociális gondozó, ápoló 
- gyógytornász 
- ápoló 

 
(1 helyes válaszért 0 pont, 2-3 helyes válaszért 1 pont,  

4-5 helyes válaszért 2 pont, 6 helyes válaszért 3 pont adható.) 
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16. Válassza ki a felsorolásból az egyén természetes szociális védőhálójának részét képező 
csoportokat! Húzza alá a helyes válaszokat! 

3 
 

védőnő, szociális munkás, testvérek, barátok, rendőr, munkatársak, pszichológus, 

szomszédok, osztálytársak, csecsemő- és kisgyermekgondozó, ápoló, szülők 
(1 helyes válaszért 0 pont, 2-3 helyes válaszért 1 pont,  

4-5 helyes válaszért 2 pont, 6 helyes válaszért 3 pont adható. 
   Hibás válasz esetén pontlevonás jár! A feladatra negatív pontszámot adni nem lehet.) 
 
 
*17. Határozza meg a társas kapcsolatokat elősegítő őszinteség fogalmát, jellemzőit! 

4 
 
Őszinte az a személy, aki érzéseit, gondolatait nyíltan, kertelés nélkül is híven közli 

másokkal. Az őszinteség igazán átérzett, nem tettetett érzelem, megnyilatkozás. 

 
(A helyes kulcsszavakért 1 pont adható.) 

 
*18. Soroljon fel a magyarországi hajléktalanság kialakulásának okaiból hatot! 

6 
 
Kilakoltatás, válás, munkásszállók megszűnése, választott életforma, szenvedélybetegségek, 

családi kapcsolatok megromlása, természeti katasztrófa (pl. árvíz), elszegényedés, közüzemi 

díjak emelkedése stb. 
(Helyes válaszonként 1 pont adható.) 

 
*19. Soroljon fel az időskorra jellemző változások közül három pozitív és három negatív 

változást! 
 

6 
 

Negatív változások Pozitív változások 

− Fizikai gyengeség 

− Érzékszervek romlása 

− Lassabb gondolkodás 

− Belső szervek működésének 

gyengülése 

− (stb.) 

− Sok szabadidő 

− Életbölcsesség, -tapasztalat 

− Unokákkal való foglalkozás 

− Olyan célok megvalósítása, amire 

eddig nem volt idő  

− (stb.) 

 
(Helyes válaszonként 1 pont adható.) 
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*20. Értelmezze az alábbi táblázatot! Írjon le öt alapvető megállapítást! 
5 

 
A Népesedés kutató Intézet a munka és a családi élet összeegyeztetésének főbb 
problémaköreit vizsgálta 1998-ban. A kérdőíves, reprezentatív vizsgálat a 
gyermekvállalásban, gyermeknevelésben és a szerepváltozásokban leginkább érintett 
18–40 év közötti férfi és női korosztály helyzetét, aggodalmait, tapasztalatait elemezte a 
megváltozott gazdasági körülmények, a piacgazdaság viszonyai között. A táblázat 
százalékosan mutatja, hogy az egyes kérdésekben mennyire érintettek a válaszadók. 
 
 

 Nem aggódik Aggódik 

A gyermekesek nehezebben találnak munkát. 22,6 48,2 

40 éves korban nehéz elhelyezkedni. 21,6 47,9 
A gyermek betegsége miatti hiányzás rontja az 
állás biztonságát. 21,2 45,4 

Gyes után bizonytalan a munkahely. 20,9 43,7 
A munkahelyek könnyebben szabadulnak meg a 
gyermeket szülő nőktől. 23,8 39,1 

Nehezebb megoldani a gyermek felügyeletét. 25,2 38,0 
A gyesen töltött idő nehezíti a munkahelyi 
előmenetelt. 28,0 34,4 

Forrás: Pongrácz Tiborné NKI, 1998 
 
A megkérdezett nőknek közel fele állította, hogy nehéz a keresőtevékenység és az otthoni 
feladatok összeegyeztetése. A munkahelyi előmenetel és anyaság összeegyeztetését a 
megkérdezettek 34,4%-a tartotta problematikusabbnak, és csak 28%-a állítja, hogy e kérdés 
számára nem okoz gondot. Ha valaki sokáig maradt otthon gyermekeivel már 40 év felett 
nehezebben helyezkedik el a válaszadók 47,9%-a szerint. Bár a gyesen eltöltött idő miatt nem 
aggódnak a legtöbben, mégis a válaszadók 34,4%-a problematikusnak találja ezt a kérdést. 

 
(Helyes megállapításonként 1 pont adható.) 

 
21. Oldja meg az alábbi feladatokat! 
 
a) Nevezze meg a történetben felismerhető társas kapcsolatot zavaró jelenséget!  

„Dóri és Niki barátnők, kilencedikes koruk óta egy osztályba járnak. Niki sokat betegeskedik, 
így barátnőjére szorul, hogy a leckéről, az iskoláról tájékozódjon hiányzása alatt. Dóri sokat 
tanul, és elfoglaltságára hivatkozva nem mindig viszi el a leckét Nikinek. Gyakran henceg 
barátnőjének, hogy mennyivel jobban tanul, mint ő. Dóri nemrég azzal állt elő, hogy most 
már sokkal több a barátja is, mint Nikinek.” 

 
A társas kapcsolatot zavaró jelenség megnevezése: versengés 

 
(A helyes válaszért 1 pont adható.) 

1 
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*b) Magyarázza meg, hogy az előző példában tapasztalt kommunikáció miért zavarja a társas 
kapcsolatot!  

3 
 

- A versengés olyan vetélkedés, küzdelem, amelyben a résztvevők le akarják győzni 
egymást. Ez a sportban, tanulmányi versenyben elfogadott viselkedés. 

- Valamely cél, teljesítmény elérésében másokat akarnak legyőzni. 
- Romboló hatása lehet a mindennapi emberi kapcsolatokban, mint a barátság és a 

szerelem. 
(Helyes válaszonként 1 pont adható.) 

 
22. Készítse el a következő leírás alapján a család genogramját!  

6 
A három lánytestvér közül a középső, Éva ment csak férjhez. 
Született három gyermekük, a legidősebbik fiú. 
Férjének, Jánosnak egy öccse van. A két férfi szülei élnek. 
Éva szülei közül az édesapa elhunyt. 
Éva és János elváltak. 

 

 
 
 

(A jelek használatára 2 pont adható, 
 a kapcsolatok helyes használatára 2 pont adható, 
 az ábra átláthatóságára 2 pont adható.) 
 
*23. Ismertessen a szociálpolitikára ható értékek közül ötöt!  

5 
-  Szabadság 

-  Egyenlőség 

-  Szolidaritás 

-  Tolerancia 

-  Igazságosság 
(Helyes válaszonként 1 pont adható.) 



Szociális alapismeretek — középszint  Javítási-értékelési útmutató  

írásbeli vizsga 0921 12 / 12 2010. május 14. 

*24.Olvassa el figyelmesen a következő történetet! Ábrázolja a történetben szereplő Vera 
kapcsolatainak minőségét ecomap segítségével! Használja következetesen a kapcsolatok 
ábrázolására alkalmazott jelzéseket!  

10 
 
Vera nagyszüleinél él, akikkel nagyon jól megértik egymást. Azért lakik náluk, mert szüleivel 
annyira megromlott a kapcsolata, hogy nem tudott már otthon tanulni sem a veszekedések 
miatt. A rossz tanulmányi eredménye rányomta bélyegét az osztályfőnökkel való viszonyára 
is. Nem hitte el Verának, hogy nem pusztán a lustasága miatt nem tanul. Osztálytársaival nem 
rossz a kapcsolata.  
Mostanában délutánonként a barátaival találkozik, akikkel szinte minden szabadidejét együtt 
tölti. Emiatt barátnője neheztel is Verára, mert így a tanulást és őt is hanyagolja. Gyakran 
veszekednek telefonon, ami barátságukat veszélyezteti. 
 
 

 
 

 

(A jelek használatára 2 pont adható, 
 a kapcsolatok helyes használatára 6 pont adható, 
 az ábra átláthatóságára 2 pont adható.) 
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