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I. 
A) Informatikai alkalmazások használata  10 pont 
 
1. Mi igaz a proxyra? 

a) A böngészőben a proxy beállítás egy proxy szerverhez való kapcsolódást jelenti. 
b) A proxy szerver használata gyorsabbá teheti az internet használatát. 
c) A proxy szervert tűzfalak üzemeltetésére szokták használni. 

d) A proxy csak a web használatához kapcsolódik. 
3 

 
2. Mi igaz az internetes hírcsoportokra? 

a) A hírcsoportok különböző témában szervezett hierarchikus üzenetlisták. 
b) A hírcsoport-szerverek speciális internet protokollon keresztül tartják egymással a 

kapcsolatot. 
c) Ha egy hírcsoportba üzenetet írok, akkor az azonnal megjelenik valamennyi hírcsoport-

szolgáltatónál. 
d) Böngészővel nem lehet a hírcsoportokat olvasni és a hírcsoportokba üzenetet írni. 

 
2 

 
3. Megoldható-e, hogy az iskola home page-éről elérhető bizonyos oldalak csak azonosítás 
után legyenek megnyithatók? 

a) Igen. 
b) Nem, mivel a weben csak nyilvános oldalak létezhetnek. 
c) Nem, mivel a webszerkesztők ilyen funkciót nem támogatnak. 
d) Nem, mivel ehhez az iskolának saját webszerverre lenne szüksége. 

1 
4. Mi a „spamming”? 

a) Amikor egy e-mail listára küldött üzenetre válaszul ingerült, szitkokat tartalmazó 
válaszfolyam alakul ki. 

b) Amikor egy üzenet azért jön vissza a feladóhoz, mert a levél címzettje visszautasította. 
c) Kérés nélkül egyszerre több száz helyre elküldött üzenet. 
d) Olyan SMTP szerveren keresztül küldött üzenet, amely a hibás beállítása miatt bárkitől 

elfogad továbbküldésre e-mailt. 
 

1 
5. Milyen érvek szólnak amellett, hogy egy már működő irodát számítógépesítsen? 

a) Egészségesebb munkakörülményeket teremt az alkalmazottak számára. 
b) Gyorsítja, egyszerűsíti az adminisztrációs, nyilvántartási feladatokat. 
c) Segítséget ad egy termék vagy szolgáltatás látványos, áttekinthető bemutatásához. 
d) Emeli az iroda levelezésének színvonalát, hatékonyságát. 

 
2 

6. Melyik programmal lehet megnyitni HTML dokumentumokat? 
a) World Wide Web 
b) Windows 95 
c) Netscape Navigator 
d) Java 
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B) Pszichológiai, szociálpszichológiai, társadalomismeret, életmód alapfogalmak 20 pont 

1. Többszörös választásos feladatok. A helyes válasz betűjelét írja a kipontozott vonalra! 
A az 1.,2., és 3. válasz igaz 
B az 1. és 3. válasz igaz 
C a 2. és 4. válasz igaz 
D csak a 4. válasz igaz 
E mind a négy válasz igaz 

 
a. A belső kontrollos személyiség:  

1. ritkán kezdeményez 
2. kreatív 
3. környezetét nem képes átalakítani   ……C…….. 
4. kitartó, erőfeszítésekre is képes 

 
b. Az érzelmek fokozódásával:  

1. a pupilla összeszűkül  
2. a nem verbális jelzések száma csökken 
3. a paraszimpatikus működés fokozódik   ……D…….. 
4. a pupilla kitágul 

 
c. A belső elválasztású mirigyek:  

1. anyagukat a vérrendszernek adják 
2. csöves szerkezetűek 
3. hormonokat termelnek      ……B…….. 
4. működésük független az idegrendszertől 

 
d. A nehezen nevelhető gyermek:  

1. ép értelmű 
2. teljesítménye eltér az adott életkor szintjétől  ……E…….. 
3. differenciált bánásmódot igényel 
4. magatartása kifogásolható 

 
e. az „intimitás–egyensúly” elmélet szerint:  

1. a szemkontaktus és a személyközi távolság ellentétesen változik 
2. az intimitást csak a társas tér szabályozza 
3. az intimitás akkor van egyensúlyban, ha a szemkontaktus 

megszűnik       ……D…….. 
4. a szemkontaktus és a személyközi távolság között nem 

mutatható ki összefüggés 
 

 5×2 =  10 
 

2. Egészítse ki az alábbi mondatokat!  
A A szerepnek a társadalom által elfogadott értékét státusznak nevezzük. 
B Azt a csoportot, amelynek értékrendjéhez, normáihoz igazodunk, akikhez 

viszonyítva ítéljük meg önmagunkat vonatkozási csoportnak nevezzük. 
 

 2 
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3.  Asszociációs feladatokat kell megoldania. A megfelelő válasz betűjelét írja a 
kipontozott vonalra! 

A: Érzékelés 
B: Észlelés 
C: Mindkettő 
D: Egyik sem 

 
…D…. Mindig valósághű 
…B…. Körébe sorolható a konstancia 
…C…. A környezetből való ismeretszerzés eszközei 
…A…. Ingerküszöb 
…B…. Befolyásolja a tapasztalat 
…D…. Nincs veleszületett komponense 

 6 
4. A következő feladatot relációanalízissel kell megoldania. A megfelelő betűjelt írja a 

kipontozott vonalra! 
                 ∩ 

A    ++;    Az állítás és indoklás igaz, közöttük kapcsolat van 
B    ++;    Az állítás és indoklás igaz, közöttük kapcsolat nincs 
C    +-;    Az állítás igaz, indoklás hamis 
D    -+;    Az állítás hamis, indoklás igaz 
E    --;    Az állítás, indoklás hamis 
 

a. Azok a csoportok, melyek különösen bizonytalanok saját státuszukat 
illetően, gyakran vesznek fel zsargonszavakat, MERT a zsargonszavak saját 
státuszukat erősítik.      ………A………… 

b. A divergens gondolkodás a problémamegoldás kezdeti szakaszában 
hatékony, MERT a divergens gondolkodásmódot mérik az intelligencia 
tesztek.       ……….C………… 

 2 
C) Szöveges feladatok 
 
1. Mutassa be példákon keresztül, hogy mit értünk a személyészlelés pontosságán, és mi 

befolyásolja ezt! 
15 pont 

Kulcsszavak: 
 

1. A személyészlelés pontossága összetett kérdés 
A. Viszonylag egyszerű a pillanatnyi érzelmek megítélése (Darwin elmélete), az 

alapérzelmek megítélése kultúrától független. A pontosságot növeli még a 
kontextus, vagyis a valószerű helyzetek kiegészítő információja. 

 
B. A tartós személyiségvonások megítélése nehezebb kérdés. A pontos 

személyészlelés több egymástól független készségből tevődik össze. A 
vizsgálatok azt igazolják, hogy akkor pontosabb a személyészlelés, ha a 
célszemély csoportjának általános és tipikus jellegzetességeit azonosítjuk 
helyesen, és kevésbé fordítunk figyelmet az egyéni tulajdonságaira.  

C. Befolyásolja még a személyészlelést 
– aktuális hatások, hangulat 
– objektív tényezők (idő, megfigyelhetőség, értékelő skála) 
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– szubjektív tényezők (foglalkozás, életkor, nem ellenszenv, tekintély, 
empátia) 

D. Összegezve: A pontos személyészlelés nem egyedi készség, hanem összetett 
folyamat, amely függ a kontextustól, a célszemély tulajdonságaitól és a 
megfigyelő tartós, illetve aktuális jellemzőitől és prekoncepcióitól. 

 
2. Mutassa be példákon keresztül, hogy mit nevezünk agressziónak, milyen kiváltó okai 

lehetnek az agresszív viselkedésnek gyermek és serdülőkorban! 
15 pont 

Kulcsszavak: 
Az agresszió során a cél valakinek kárt, fájdalmat okozni. 
 
Kiváltó okai lehetnek az agresszív viselkedésnek:  
– büntetés, tilalom, sérelem, megszégyenítés 
– helytelen szülői nevelés 
– figyelemfelhívás 

 
Értékelési szempontok mindkét szöveges feladatnál: 

1. Mennyire képes logikus, koherens szövegalkotásra? 
2. Mennyire képes a megadott témához (problémához) a témától függően pszichológiai, 

szociálpszichológiai stb. fogalmakat kapcsolni? 
3. Mennyire képes a témát (problémát) az életből vett példákkal megjeleníteni? 
4. Mennyire képes rendszerezésre, lényegkiemelésre? 
5. Mennyire képes önálló kérdésfelvetésre, véleményalkotásra, állítása mellett érvelésre? 
6. Mennyire tájékozott a témakörben? 
7. Milyenek a tárgyi ismeretei? 
8. Milyen mértékű a probléma-érzékenysége? 
9. Milyen mértékű a kreativitása? 

10. Mennyire képes az eset komplex (elsősorban pszichológiai, szociálpszichológiai) 
megközelítésére, vagyis a tárgy keretében tanultak gyakorlati alkalmazására? 

11. Mennyire képes etikai vonatkozású kérdésekben a történeti, szociológiai, kulturális és 
lélektani szempontok érvényesítésére? 

12. Mennyire képes elkerülni a vulgarizáló redukciókat: a közhelyes, lapos 
pszichologizálást, szociologizálást, a közhelyeket, valamint az erkölcsi ítélkezést és a 
lapos moralizálást? 

13. Mennyire képes különböző erkölcsi felfogások felismerésére és értelmezésére? 
A teljesítés szintjétől függően adható 

pontszám Értékelési 
szempontok minimális átlagos átlagon felüli 

 1  0,5 1 
 2  0,5 1 
 3 0,5 1  
 4  0,5 1 
 5 0,5 1  
 6  0,5 1 
 7  0,5 1 
 8 0,5 1  
 9 0,5 1  
 10 0,5 1 1,5 
 11 0,5 1 1,5 
 12 0,5 1 1,5 
 13  1 1,5 
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II. 
Az értékelés a beadott lemez alapján történik. A szaktanár feladata a lemezről a fájlok 
kinyomtatása, ennek időtartama nem számít bele a vizsga időtartamába. 
A pontozást a kinyomtatott papírra kell feltüntetni. A lemez a vizsgadokumentáció része. 
           20 pont 
10 perces másolás 
A tervezés az előzetes vezetői döntésekkel kiválasztott végrehajtási változat részleteinek 93 
kimunkálása. Célja az egész szervezet, valamint a rendelkezésre álló anyagi-tárgyi 177  
eszközök tevékenységének, illetve mozgásának összehangolása a szervezeti cél 254 
érdekében. A művelet eredménye a terv, amely tulajdonképpen prognózis. Egyrészt 336 
a szervezet és környezet állapotváltozásainak előrelátása egészen a kitűzött cél 417  
eléréséig, másrészt a szervezeti tevékenység meghatározott programja. 487 

A tervezés és a terv minőségének értékét nem a részfeladatok egyikének-másikának 571 
teljesítésén mérhetjük le. Sokkal inkább azon, hogy általa milyen mértékben közelíti 657 
meg a szervezet saját célját, s bekövetkeznek-e a valószínűnek tartott állapotok. A 742 
megvalósulás lehetősége függ többek között a rendelkezésre álló időtől.   814 

Minél összetettebb a környezet hatása a szervezetre, minél bonyolultabb feladatot kell 904 
megoldani, annál kevésbé képes a vezetés pontosan meghatározni a bekövetkező  981 
eseményeket. Minél távolibb a tervezett esemény, annál kisebb a valószínűsége, hogy 1066 
az eredetileg elképzelt módon következik be. Ezért tervez a vezető rövidebb időszakra 1153 
részletesebben, mint a távlatiakra. 1189 

A tervezés során számolni kell a zavaró tényezőkkel, az előre nem látható 1266  
problémákkal. Ezekre az esetekre meg kell teremteni a kiküszöbölés feltételeit. A 1349 
tervezés, a tervek készítése az előretekintő munkának csak egyik eszköze. A terv 1431 
annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. Ha öncélúvá válik, akkor az ember 1509 
felesleges tehernek érzi, kellemetlen adminisztrációs kötelezettségnek tekinti. 1589 

A tervszerűség lényege a tudatosság. A tudatosság viszont a gondolkodás sajátossága. 1678  
Helyes gondolkodás nélkül elképzelhetetlen a helyes tervezés. Nem a leírt tervet, 1762 
hanem – egy nevelési intézményt példaként állítva – a pedagógiai logika 1834 
következményeinek megfelelő gondolkodást tartjuk a tervezés eredményének. A 1911  
tartalom és forma egységében történő tervezés az egyik alapvető norma. A feladat 1993 
kiválasztása viszonylag egyszerű dolog. 2033 

 
Értékelés: 
A követelményben megadott leütésszámnak megfelelő másolandó szöveg helyett hosszabb 
szöveg azért került kitűzésre, hogy a jobb képességű tanulók megkülönböztethetők legyenek. 
A gépírásban szokásos újrakezdés a másolási lehetőség miatt nem megengedhető. 
 
A feladatban megadott beállításokkal a megoldásnak megfelelő írásképet kap a vizsgázó. A 
bekezdés vége billentyű használata könnyen ellenőrizhető, valamint az is megállapítható, 
hogy a „kemény enter” („bekezdés vége”) helyett nem használt-e „lágy entert” (shift+enter). 
„Lágy enterek” használatakor esetenként 2 pont levonás jár.  
 
A megoldásban a soronként megadott leütések számának megállapítása során magyar 
billentyűkiosztást vettünk figyelembe. 
Azon karakterek, amelyek leütéséhez két billentyű egyidejű leütése szükséges, kettővel 
növelik a leütött karakterek számát. (Nagybetű, kettőspont, idézőjel stb.) Értelemszerűen a 
szóköz és a „bekezdés vége” is 1-1 karakternek számít. 
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Ha a vizsgázó nem magyar billentyűzetet használ, a megoldásban megadott karakterértékek 
növelhetők a fenti elvnek megfelelően (ahány billentyű egyidejű leütése szükséges, a 
leütésszám annyival növekszik). 

Tiltott művelet: 
Szóköz ismételt leütésével végzett igazítás. A „bekezdés vége” billentyű indokolatlan 
használata. Ebben az esetben a feladat 0 pontos! 

Hibaszámtól függő elérhető pontszám Leütésszám 
20 15 10 5 0 

500 - - 0-1 2 3- 
600 - - 0-1 2 4- 
630 - - 0-2 3 4- 
650 - - 0-2 3-4 5- 
670 - 0-1 2-3 4 5- 
700 0-1 2 3 4 5- 
730 0-1 2 3 4 5- 
750 0-1 2 3 4 5- 
770 0-1 2-3 4 - 5- 
800 0-1 2-3 4 - 5- 
830 0-1 2-3 4 5 6- 
1000 0-2 3-4 5 5 6- 
1170 0-2 3-4 5 6-7 8- 
1200 0-2 3-4 5-6 7 8- 
1250 0-2 3-5 6 7 8- 
1330 0-2 3-5 6 7-8 9- 
1400 0-2 3-5 6-7 8 9- 
1500 0-3 4-6 7 8-9 10- 
1600 0-3 4-6 7-8 9 10- 
1700 0-3 4-6 7-8 9-10 11- 
1750 0-3 4-7 8 9-10 11- 
1800 0-3 4-7 8-9 10 11- 
1830 0-3 4-7 8-9 10-11 12-  
2000 0-4 5-8 9-10 11-12 13- 

Összetett feladat értékelése  20 pont 
A) 

a)  Hozza létre a táblázatot a megadott helyre! 1 pont 
b)  Formázások: 1 pont 
c)  Függvényhasználat  

− összesen 1 pont 
− max 1 pont 
− min 1 pont 
− legtöbb, legkevesebb kiíratás 

A legtöbb ügyszámú szabálysértési ügyfajta: INDEX($B$3:$B$25;HOL.VAN(I27;I3:I25;0)) 
A legkevesebb ügyszámú szabálysértési ügyfajta: INDEX($B$3:$B$25;HOL.VAN(I28;I3:I25;0)) 

 4 pont 
d)  Diagramkészítés 4 pont 
e)  Mentse el a dokumentumot < azonosító_jel_ statisztika > néven a lemezre! 1 pont 

 
 
B)  

Feljegyzés felépítése: szöveg, zárórész (dátum, aláírás) 4 pont 
diagram beágyazása 1 pont 
Fájl mentése megadott néven 1 pont 


