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Fontos tudnivalók 
 

Az érettségi feladatsor két részből áll. 
 

• Az A rész a mindenki által megoldandó feladatokat tartalmazza a társadalom és 
jelenismeret témaköréből.  

• A B rész két feladatsort tartalmaz:   
I. gazdasági alapismeretek 
II. pszichológiai alapismeretek 

 
Kérjük, aláhúzással jelölje (fentebb) a vizsgázó, hogy a II. rész két feladatsorából melyiket 
választja. (Csak az egyik feladatsor megoldásáért kaphat pontot.)  
 
Az írásbeli dolgozat végső pontszámát (max. 75 pont) az I. rész (max. 55 pont) és II. rész 
(max. 20 pont) pontszámának összege adja meg.  
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A rész 
 

Társadalomismeret 
 
A.1. Az alábbiakban két téma címét találja. Válasszon a megadott témákból egyet! Foglalja 
össze 15-20 soros esszé formájában a témáról a gondolatait! 
  
(Csak az egyik téma kidolgozásáért jár pont.) 
 

A. A társadalmi igazságosság és a jóléti állam 
 
    vagy 
 
B. A helyi társadalom fogalma és fő jellemzői 
 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

 

 

15 pont  
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A.2. Az alábbi táblázat és történet a regionális különbségek témáját veti föl. Mutassa be a 
témát 8-12 sorban a megadott kérdések és szemelvények alapján!  
 
Miért eltérőek az életesélyek hazánk különböző régióiban?  
 
Jobb-e az élet a nagyvárosokban?  
 

 
Születés, halál, belső vándorlás Magyarországon 2003-ban 

KSH adatok alapján 
* ezer lakosra jutó 

 
Hol érdemes lakni? 
 
Kovácsék Budapesten a Keleti pályaudvar közelében laktak. A zárt udvarra néző lakás 
ablakait télen a ködös esti időszakban szinte ki sem lehetett nyitni a beáramló kipufogógáz, és 
más égéstermékek szaga miatt. A kiteregetett frissen mosott ágynemű nemegyszer hamu-
szürkévé vált. Mind a három gyerek gyakran szedett gyógyszert különböző légúti meg-
betegedéseik miatt. Gyuri 15 éves, egyik este moziból jött hazafelé, amikor megtámadták, 
elvették táskáját és bőrkabátját. Ekkor a család elhatározta, hogy kiköltözik vidékre, elkezdtek 
lakás után nézni. Kati hallani sem akart a költözésről, fontosabbak voltak neki a barátai az 
iskolában és a lépcsőházban. Nórát, az ötéves kislányt csak az érdekelte, ott majd tarthat-e 
kutyát. Az édesanyát viszont az foglalkoztatta, hová  fogja tudni elvinni Nórát az óvodába. 
Kovács úr több műszakban dolgozott, számára a legfontosabb az volt, beér-e pontosan hét 
órára jelenlegi munkahelyére. 

 
.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

Régió Élve születések 
száma* 

Halálozások 
száma* 

Természetes 
fogyás* 

Belső 
vándorlási 
különbözet* 

Nyugat-Dunántúl   8,5 13,0 4,5 +1,4 
Közép-Dunántúl   8,9 12,5 3,6 +0,7 
Dél-Dunántúl   8,9 13,9 5,0 -1,2 
Közép-
Magyarország 

  9,3 13,1 3,8 +2,9 

Észak- 
Magyarország 

  9,7 14,1 4,4 -3,1 

Észak-Alföld 10,2 12,9 2,7 -2,9 
Dél-Alföld   8,8 14,2 5,4 -0,6 
Budapest   8,5 13,9 5,4 -6,0 
Magyarország   9,3 13,4 4,1   - 
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.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

  

  

15 pont  
 
A.3. Az alábbiakban egy család történetét olvashatja. Elemezze az esetet 8-12 mondatban a 
megadott szempontok alapján!  
 
K. Zs. idén lesz 49 éves, végzettsége szakmunkás. 23 évesen nősült, született két gyerekük. 
Házassága 10 év után megromlott, a válóperben a bíróság a feleségének ítélte a gyerekeket, és 
így ők maradtak a lakásban is. K. Zs. munkásszállóra költözött, és szűkösen éldegélt a 
gyerektartás kifizetése után megmaradt jövedelméből. Gyerekeit nem vihette be a szállóra, 
akik végül el is hidegültek tőle. Bánatában egyre többször tartott esténként barátaival a 
kocsmába, ahol egyre többet ivott.  
A rendszerváltás után bezárt az őt alkalmazó gyár, és K. Zs. elvesztette állását, ezért a 
munkásszállót is el kellett hagynia. Állandó lakcím híján sehol nem foglalkoztak vele 
komolyan, és kora miatt is egyre jobban kiszorult a munkaerő piacról.  Átmeneti szállásokon 
és más alkalmi helyeken húzta meg magát. K. Zs. egyre lejjebb csúszott, már leginkább csak 
aluljárókban húzza meg magát. Ingyen konyhákon étkezik, és ami pár forintot összekéreget, 
azt leginkább italra költi. 

 
.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

 
  

5 pont  
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A.4. Az alábbiakban különböző fogalmakat soroltunk föl. Töltse ki az alábbi táblázatot az 
egymáshoz tartozó fogalmak összepárosításával! 
 

A. Fogalmak:  
 
jótékony 
közös kötelesség- és segítségvállalás  
önrendelkezés 
IMF 
autonómia 
karitatív  
szolidaritás 
Nemzetközi Valutaalap 

 
 

1.   
2.   
3.   
4.   

 
 

B. Fogalmak:  
 
individualizmus 
deviancia 
etikett 
etnikum 
a társadalmi normától való eltérés 
illem 
nemzeti kisebbség 
énközpontúság 

 
 

1.   
2.   
3.   
4.   

 
 

4 pont  
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A.5. Az alábbiakban fogalom meghatározásokat olvashat. Írja a hiányzó fogalmakat a 
kipontozott vonalra! 
 
A/ Az………………………... választott törvényhozói testület, hazánk legfőbb állami szerve. 
 
 
 
B/ A ……………………………… azt állítja, hogy egyetlen kultúrának sem lehet előjoga 
      a többivel szemben, sőt a sokféleség, a heterogenitás bátorítandó is. 
 
C/ A XIX. század végén indult  ……………………mozgalmak  a nők egyenjogúságáért 
küzdöttek. 
 

3 pont  
 
 
A.6. Válassza ki és húzza alá az alábbi meghatározások közül azt az egyet, amely a keretben 
lévő meghatározáshoz tartozik! 
 
 

A. Mit jelent a pacifizmus? 
  
 ─ az igazságos háborút nem ellenző irányzat 
 ─ Csendes-óceánról származó népszokás 

─ mindenfajta háborút ellenző nézet 
 ─ az igazságtalan békét elítélő irányzat 
 ─ fiatal lovak túlterheléséből eredő betegség 
 

B. Mit jelent a szubkultúra? 
 
 ─ őskőkori leletegyüttes 
 ─ elkülönült csoport életmódja, szokásrendje 
 ─ etnikai ellentét 
 ─ elitkultúra divatja 
 ─ szupravezetők elterjedése  
 
 

Mit jelent a metakommunikáció? 
 
─ együttérzés, szimpátia 
─ csetelés a világhálón 
─ testbeszéd 
─ elhúzódó beszélgetés 

   ─ más naprendszerbe közlések eljuttatása 
 
 

3 pont  
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A.7. Az alábbi kifejezések az Európai Unióval kapcsolatosak. Magyarázza meg a fogalmakat! 
 
Tőke szabad áramlása azt jelenti, hogy...............................................................................  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

Agrártámogatási rendszer azt jelenti, hogy .........................................................................  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

 

4 pont  
 
A.8. Életünket behálózzák a szabályok, vannak írott és íratlan szabályaink. Írjon két-két 
példát a táblázat megfelelő helyére! 

 
 

ÍRATLAN SZABÁLYOK ÍROTT SZABÁLYOK 
 
 
 
 

 

  

 
2 pont  

 
A.9. Az alábbi megállapítások az önkormányzatok működésére vonatkoznak. Válassza ki a 
felsorolásból azokat az eseteket, amelyek nem egyeztethetők össze az önkormányzati 
törvénnyel! A kiválasztottakat húzza alá, majd indokolja választását!  
 

1. Az ÁNTSZ vizsgálata szerint özv. Kovács Jánosné kútjának vize emberi fogyasztásra 
alkalmatlan. Vezetékes vízellátás a faluban nem működik. Özv. Kovács Jánosné kérte 
az önkormányzatot, hogy segítsenek neki a probléma megoldásában, de az 
önkormányzat elutasította a kérést mondván, hogy nem feladata a település lakóinak 
vízellátásában közreműködni. 

 
            Indoklás: ..................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
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2. A falu az önkormányzati képviselőket közvetlen és titkos választással választotta meg. 
 

            Indoklás: ..................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

  

 
3. Zerta faluban nem működik óvoda, ezért a szomszédos településre szállítják naponta 

busszal az óvodás korú gyermekeket. 
 

            Indoklás: ..................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

  

 

4. Remeteborzas lakossága köszöntötte az 5 évre megválasztott új önkormányzati 
képviselőit és a képviselőtestület által megválasztott polgármestert.  

 
            Indoklás: ..................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

  

 
 

4 pont  
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B rész 
 

Ismételten felhívjuk figyelmét, hogy a B rész két feladatsorából csak az egyiket kell 
megoldania! 

 
 

B.I. 
Gazdasági alapismeretek 

 
B.I.1.  Válassza ki és húzza alá azt az egy meghatározást, amely a számokhoz tartozó 
fogalmat jelenti! 
 
1. A részvénytársaság tulajdonosai 
 
a) részvényesek 
b) igazgatóság és a felügyelő bizottság 
c) felügyelő bizottság és a közgyűlés 
d) igazgatóság és a közgyűlés 
 
2. A bt. kültagja 
 
a) korlátlan felelősségű 
b) korlátolt felelősségű 
c) egyetemleges felelősségű 
d) jogi személy 
 
3. Mi a szakszervezet? 
 
a) a munkaadók érdekeit képviselő szervezet 
b) ágazati érdekeket képviselő szervezet 
c) a munkavállalók érdekeit védő szervezet 
d) szakmai érdekeket képviselő szervezet 
 
4. Mi az IMF jelentése? 
 
a) Világbank 
b) Világ Pénzügyi Szervezete 
c) Nemzetközi Pénzügyi Rendszer 
d) Nemzetközi Valutaalap 
 
5. Ki a vállalkozó? 
 
a) új termékeket talál ki 
b) nagyvállalatot irányít 
c) pénzt ad kölcsön 
d) üzleti tevékenységet folytat, elsősorban saját pénzét kockáztatva  
 

5 pont  
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B.I.2.  Döntse el, igaz vagy hamis egy-egy állítás. Húzza alá a megfelelőt! 
 
a.) A munkaszerződést mindig írásba kell foglalni. 

Igaz - Hamis  
 
b.) Az export: javak és szolgáltatások azok, amelyeket más országokból vásárol egy ország. 

Igaz - Hamis 
 
c.) Kkt. és a bt. között az a különbség, hogy a bt.-nek van legalább egy kültagja. 

Igaz - Hamis 
 
d.) Inflációs időszakban azok járnak jól, akiknek hiteltartozásuk van az infláció mértékénél 
alacsonyabb kamat mellett. 

Igaz – Hamis 
 

2 pont  
 
 
B I.3. Hasonlítsa össze a különböző gazdasági ciklusokat a megadott szempontok alapján! 
 

 munkanélküliek 
száma 

beruházások 
(kapacitások) mértéke 

fogyasztás 

fellendülés 
(konjunktúra) 

   

recesszió 
 

   

válság (pangás) 
 

   

 
3 pont  

 
 
B.I.4.  5-10 sorban elemezze és értelmezze az alábbi megállapítást! 
 
 A munkaviszonyban állók a magas adók miatt rendszerint a vállalkozókat hibáztatják, 
mivel szerintük a vállalkozók nem fizetnek rendesen adót, és helyettük kell nekik is fizetni. A 
feketegazdaság nagysága Magyarországon a becslések szerint a GDP 20 százaléka körül 
alakul. 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  



 

írásbeli vizsga 0512 12 / 16 2006. február 23. 

Azonosító jel:           Társadalomismeret — emelt szint 

 

 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

 

5 pont  
 
B.I.5. 10-15 sorban mutassa be az alábbi példa alapján a tőzsde és a gazdaság közötti 
összefüggéseket! 
 
"Képzeljenek el egy férfit, aki a kutyájával sétál az utcán! A férfi egyenletesen sétál: ez a 
gazdaság. A kutya előreszalad, ide-oda ugrál, visszaszalad a gazdájához, újból elszalad, majd 
ismét visszajön: a kutya útja az értékpapírok mozgását testesíti meg. Mindketten 
előrehaladnak, a kutya is, a férfi is. Végül el is érik sétájuk közös célját. Amíg a férfi egy 
kilométert ment, a kutya ugyanazon az úton háromszor, négyszer is visszaszaladt. Ugyanez a 
helyzet a tőzsde mozgásával is: miközben hol előre szalad, majd ismét vissza, kíséri a 
gazdasági növekedést." 
 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

  

5 pont  
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B.II. 
Pszichológiai alapismeretek 

 
B.II.1. Írjon esszét 15-20 sorban a megadott két feladat egyikéről!  

 
• Egy ismert felosztás szerint négyféle nevelési stílus létezik: meleg-engedékeny, 

hideg-engedékeny, meleg-korlátozó és hideg-korlátozó szülői magatartásról 
beszélünk. Véleménye szerint melyik szolgálja legjobban a gyermek érdekeit, 
mitől fejlődik harmonikusabban? Véleményét indokolja meg! 

 
     vagy 

 
• Fejtse ki 10-15 sorban hogyan válnak belsővé a gyermekben a felnőtt világ 

normái? Írja le a szociális tanulás módjait, folyamatát!  
 
.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

  

10 pont  
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B.II.2. Értelmezze és elemezze az alábbi esetet 8-12 sorban! Véleménye szerint milyen lelki 
működések vezettek ahhoz, hogy a fiú még kevésbé igyekezett megfelelni az iskolai 
normáknak? Fejtse ki saját véleményét is avval kapcsolatban, hogy hogyan lehetne javítani a 
helyzeten és növelni Misi motivációját? 
 
Misi elég hanyag volt és rosszul tanult, ezért tanítónője külön ültette a „szamárpadba”. 
Reményei szerint ettől majd össze fogja szedni magát és szorgalmasabb lesz. Ehelyett az 
történt, hogy Misi megmakacsolta magát, és még kevésbé igyekezett, mint azelőtt. 
 
 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

  

 

5 pont  
 
 
 
 
B. II. 3.  Írja le 5-10 sorban, milyen tanulási folyamat játszódik le a kutyában, amitől örülni 
kezd a sétának már akkor, amikor gazdája megérinti a pórázt? Írjon más példákat a jelenség 
illusztrálására! 

 
 

Mikor a gazda azt mondja az előszobában a kutyájának, hogy „Megyünk sétálni”, a kutya 
örömében ugrálni kezd, és a farkát csóválja. Minél idősebb a kutya, annál kisebb jelzésekből 
is megérti, hogy séta következik, pl. elég, ha a szokásos sétaidőben a gazdi kimegy az 
előszobába, vagy azt mondja, „Megyünk”. 
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.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

 

5 pont  
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A. rész pontszámai feladattípusonként Maximális 
pontszám 

Elért 
pontszám 

A.1. Esszé 15   
A.2. Elemzés 15   
A.3. Elemzés 5   
A.4. Párosítás 4   
A.5. Felismerés 3   
A.6. Választás 3   
A.7. Fogalom-meghatározás 4   
A.8. Besorolás 2   
A.9. Felismerés 4   
A rész összesen 55   
B rész pontszámai feladattípusonként

Gazdasági alapismeretek 

Maximális 
pontszám  

Elért 
pontszám 

B.I.1. Választás 5   
B.I.2. Igaz-hamis 2   
B.I.3. Összehasonlítás 3   
B.I.4. Elemzés 5   
B.I.5. Elemzés 5   
VAGY 
Pszichológiai alapismeretek 

    

B.II.1. Esszé 10   
B.II.2. Elemzés 5   
B.II.3. Elemzés 5   
B rész összesen 20   
Írásbeli összesen 75   

__________________________________________________________________________  
 

   

elért 
pontszám

programba 
bevitt 

pontszám   

Feladatsor     
  

       
       
       
       
            

javító tanár   jegyző  
 


