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Fontos tudnivalók 
 
Az értékelésnél alapelv, hogy a javítási-értékelési útmutatóban megadott válaszelemeket kell 

jó válaszként elfogadni. A pontozás az útmutatóban megadottak szerint történik, csak az ott 

szereplő pontszámok adhatók, ezek a pontszámok tovább nem bonthatók. A megoldásokért az 

előírt maximális pontot meghaladó „jutalompont” nem adható. Hibás vagy hiányzó 

válaszelemek miatt pontot levonni nem szabad! 

 
A dolgozat javításakor részpontok adhatók azoknál a feladatoknál, amelyeknél az útmutató ezt 

jelzi. 

 
Amennyiben a vizsgázó a feleletválasztásos kérdéseknél a lehetséges válaszok mindegyikét 

bejelölte, azt a feladatot nulla ponttal kell értékelni! 

 
Amennyiben az adott feladatnál a megoldás egy definíció, abban az esetben csak a konkrét, az 

útmutatóban megjelölt fogalomért adható pont. 

 
A vizsgapontok kiszámításához a vizsgázó által elért összpontszámot el kell osztani azzal az 

osztószámmal, amelyet a pontozó táblázat a feladatlapokon megjelöl. A programba csak egész 

pontszám írható be, ezért amennyiben az osztás végeredményeként törtszám jelenik meg 

összesített vizsgapontként a feladatsor hátoldalán (elért pontszám), azt a matematika szabályai 

szerint egész számra kell kerekíteni és a programba beírt pontként rögzíteni. 
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I. FELADATSOR 

Magyarország biztonságpolitikai környezete 
 

1. Egészítse ki a mondatot! 3  

 
A NATO olyan kormányközi alapon működő szövetség, amely tagjainak biztonságát politikai  
(1,5 pont) és katonai (1,5 pont) eszközök együttes alkalmazásával igyekszik garantálni. 
 
 

2. Írja be a táblázatba, hogy az adott állítás igaz (I) vagy hamis (H)! 2  

 
 

Állítás Fogalom 

H (0,5 pont) Az Európai Közösségek alatt három önálló integrációs 
szervezetet értünk, mindhármat négy ország alapította. 

I (0,5 pont) Az Európai Gazdasági Közösséget 1957. március 25-én 
hozták létre a római szerződéssel. 

H (0,5 pont) Az Európai Uniónak tagja Norvégia. 

H (0,5 pont) A válságmegelőzés nem tartozik a válságkezelésbe. 

 
 

3. Válaszoljon a kérdésre! Az ENSZ Biztonsági Tanácsának hány nem 
állandó tagja van? 4  

 
 

10 ország (4 pont) 
  
A Magyar Honvédség felépítése, katonai szervezetek 
 

4. Írja le helyesen az alábbi mondatot! 4  

 
 
Több raj egy kötelékben történő alkalmazása eredményezi a szakaszt (2 pont), amely 
rendszerint 3-4, esetenként 5 rajból is állhat, létszáma ennek függvényében 30-50 fő (2 pont) 
is lehet. 
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5. Válaszoljon a kérdésre! Mi a harci erők feladata? 2  

 
Közvetlen harcérintkezésben megvívni harcukat az ellenséggel. (2 pont) 
 
Nem szükséges a szó szerinti válasz, elegendő, ha a válaszban a megoldás lényegi információi 
megtalálhatóak. 
 
 
Modern háborúk jellemzői, különleges egységek  

6. Egészítse ki a mondatot! 3  

 
 
A pilóta nélküli repülőgépek a fedélzetükön tartózkodó személy nélkül (3 pont) képesek az 
általuk hordozott fegyverek hatékony alkalmazására. 
  
 
Térkép- és tereptani alapismeretek 

7. Írja le helyesen az alábbi mondatot! 3  

 
 
 
A gabonaöv határának tengerszint feletti magassága átlagosan 600 (1 pont) méter, az ezt követő 
erdős (1 pont) öv többnyire 1800 méter tengerszint feletti magasságig terjed, míg a lombhullató 
és a fenyves erdők választóvonalát általában 1300 (1 pont) méter magasan találjuk.  
 
A magassági értékek megadásánál 100 méter eltérés még elfogadható. 
 
 

8. Írja be a táblázatba, hogy az adott állítás igaz (I) vagy hamis (H)! 1,5  

 
 

Állítás Fogalom 

I (0,5 pont) Az UTM vetületi rendszerben a függőleges tengelyt jelöljük 
X-szel. 

I (0,5 pont) Az UTM vetületi rendszerben a greenwichi kezdő meridián a 
30. és a 31. zónák határán húzódik. 

H (0,5 pont) Az UTM vetületi rendszerben minden zóna 25 övre van 
felosztva. 
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9. Válaszoljon a kérdésre! Mire utal az EDF 7x40 típusú távcső nevében 
a 40-es szám? 3,5  

 
A távlencse milliméterben kifejezett átmérője (3,5 pont). 

 

10. Helyes vagy helytelen az alábbi állítás? 1  

 
Az állítás helyes (1 pont) 

 
Általános katonai ismeretek  
 

11. Számozással állítsa helyes sorrendbe a lövedék röppályájának elemeit 
a kirepülési ponttól a találkozási pontig! 2  

 

Megnevezés Szám 

becsapódási pont  
4 (0,5 pont) 

leszálló ág  
2 (0,5 pont) 

találati pont  
3 (0,5 pont) 

felszálló ág  
1 (0,5 pont) 

   
  

12. Írja be a táblázatba a hiányzó adatokat! 3  

 
 

Adatok Megnevezés 

 
7,62 mm (1 pont) AK-63F gépkarabély űrmérete 

 
25 m (1 pont) 96M P9RC pisztoly hatásos lőtávolsága 

 
184 gr (1 pont) 96M NF támadó kézigránát tömege 

 
A hatásos lőtávolságnál 5 méter, a kézigránát tömegénél 10 gramm eltérés még elfogadható. 
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13. Írja le helyesen az alábbi szöveget! 4  

 
 
A csillag alakú tűz lényege, hogy a csillag alakban körberakott ágaknak csak a végét (2 pont) 
rakjuk a tűzbe és fokozatosan toljuk egyre beljebb (2 pont), így takarékoskodhatunk a 
tüzelőanyaggal. 
 
 

14. Egészítse ki az alábbi felsorolást! 3  

 
 
A mérgező harcanyagokat az emberi szervezetre gyakorolt hatásuk szerint az alábbiak szerint 
csoportosítjuk: 
• idegbénító hatásúak (1,5 pont) 
• hólyaghúzók 
• ingerlők (1,5 pont) 
• növényzetpusztítók 
• általános hatásúak 
• fojtók 
• pszichotoxikus hatásúak 

 
 
Honvédelem rendszere, honvédelmi kötelezettségek  
 

15. Egészítse ki az alábbi mondatot! 4  

 
 
A Kormány külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése 
esetén a szükségállapot (2 pont) vagy a rendkívüli állapot (2 pont) kihirdetésére vonatkozó 
döntésig a támadással arányos és arra felkészített erőkkel azonnal intézkedni köteles. 
 
 

16. Válaszoljon a kérdésre! 2  

 
Milyen életkorú fiatal vehető fel honvéd tisztjelölti állományba? 
 

18. életévet betöltött de a 25. életévnél nem idősebb fiatal vehető fel 
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Hadijogi alapismeretek 
 

17. Soroljon fel kettőt a hadviselésre vonatkozó egyezmények közül! 3  

 
• Hága, 1899. július 29. Az emberi testben könnyen szétlapuló golyók tilalma. 
• Hága, 1907. október 18. A tenger alatt önműködő aknák elhelyezésének tilalma. 
• Genf, 1925. június 17. A fojtó-és mérges gázok, valamint a bakteriológiai eszközök 

hadviselési célokra történő használatának tilalma. 
• 1971. december 17. ENSZ közgyűlési határozat a bakteorológiai és toxinfegyverek 

kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és megsemmisítéséről. 
• Genf, 1980. október 15. Röntgensugárral ki nem mutatható repeszek, meglepőaknák, 

gyújtófegyverek alkalmazásának betiltása, illetve korlátozása. 
 
Mindegyik jó válasz 1,5-1,5 pont, a tartalmilag helyes de nem szószerinti válasz is 
elfogadható. 
 
 
Szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben 
  

18. Soroljon fel hármat a Magyar Honvédség vezető ügyeleti szolgálatai 
közül! 6  

 
 
• Magyar Honvédség Központi Ügyelet 
• ügyeletes parancsnoki szolgálat 
• hadműveleti ügyeleti szolgálat 
• laktanya-(objektum-) ügyeleti szolgálat 
 
Mindegyik jó válasz 2-2 pont, csak a hibátlan válasz fogadható el. 
  
 
Egészségügyi ismeretek 
 

19. Egészítse ki az mondatokat! 2  

 
 
 
A keringés akkor jó, ha a nyaki ütőéren (1 pont) a mellkas összenyomásakor pulzust észlelünk, 
ha nem várható segítség, akkor az első két (1 pont) percben csak a szív újraélesztését kell 
végrehajtani. Ebben az esetben a vér a szervezet tartalék oxigénjét keringeti. 
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20. Számozással állítsa helyes sorrendbe a harctéri sérüléstől kezdve a 

felsorolt ellátási szakaszokat! 
4 

 

 
 

Megnevezés Szám 

első orvosi segély  
2 (1 pont) 

első tábori kórházi ellátás  
3 (1 pont) 

szaksegély  
1 (1 pont) 

katonai kórház  
4 (1 pont) 
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II. FELADATSOR 
 

A hosszú és a rövid szöveges feladatok értékelésének javasolt menete 
1. Tanulmányozza át a feladatok javítókulcsait! 

2. Tekintse át az értékelési szempontsor mintamegoldásait! 

4. Legalább kétszer olvassa el a tanuló dolgozatát! 

5. A javítókulcs elemei alapján állapítsa meg az egyes szempontok szerint elért pontszámot! 

6. Feladatonként állapítsa meg az összpontszámot, és a feladatok után lévő pontozási 

táblázatokban megadott osztószám segítségével számítsa át vizsgaponttá! Az így kapott 

vizsgapontokat ne kerekítse feladatonként! 
7. Adja össze a két hosszan és a két röviden kifejtendő szöveges feladatban elért 

vizsgapontszámokat! Amennyiben a kapott összpontszám törtszám, akkor a matematika 

szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. 

 

A tájékozódási feladatok értékelésének javasolt menete 
A két tájékozódási feladatnál csak a hibátlan válaszok esetén adható meg az ott feltüntetett 

pontszám. 

 
A táblázatok a feladatok pontozásához a feladatlapban, az egyes feladatok után találhatók 
és töltendők ki. 
 

A feladatok értékelése 
A szöveges feladatok értékelése az útmutató második részében található útmutató segítségével 
történik, amely tartalmazza a konkrét értékelési szempontokat, valamint a hozzájuk tartozó 

tartalmakat. 

 
I. RÉSZ 

Általános értékelési szempontok 
A feladatok értékelésében a következő szempontok a meghatározóak: 

1. feladatmegértés,  

2. a megadott témakörök, szempontok és források figyelembevétele,  

3. a szaknyelv alkalmazása,  

4. megszerkesztettség, nyelvhelyesség. 
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1. A feladatmegértés pontozása 
A feladatmegértésnél a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

➢  A feladat azonosítása: a vizsgázó a megadott problémáról, témáról ír-e? 

➢  A tématartás, a lényeg kiemelése: lényegre törően koncentrál-e a feladatban felvetett 

problémára? 

 
• A hosszú kifejtendő szöveges feladatok  

 

Pontszám Értékelési szempont 

6–9 

Akkor adható: 
➢  ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megérti és helyesen is értelmezi, a 

kifejtés logikus és lényegre törő;  
➢  a téma kifejtése a megadott témaköröket tekintve arányos. 

3–5 
Akkor adható: 
➢  ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megérti, és helyesen is értelmezi, 

de a kifejtés aránytalan vagy nem lényegre törő. 

1–2 
Akkor adható: 
➢  ha a vizsgázó a problémát csak részben érti meg és dolgozza ki; 
➢  a kidolgozás során nem tesz lényegi megállapításokat. 

0 
Akkor adható: 
➢  ha nem érti meg, vagy teljes mértékben félreérti a feladatot; 
➢  megállapításai nem a probléma értelmezésére irányulnak. 

 
 

• A rövid kifejtendő szöveges feladatok  
 

Pontszám Értékelési szempont 

6–8 

Akkor adható: 
➢  ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megérti és helyesen is értelmezi, a 

kifejtés logikus és lényegre törő;  
➢  a kidolgozás során felismeri a feladat és a megadott szöveges források, kép 

közötti lényegi összefüggéseket, és azokból megfelelő következtetéseket, 
megállapításokat fogalmaz meg; 

➢  a téma kifejtése a megadott terjedelmet tekintve arányos. 

3–5 

Akkor adható: 
➢  ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megérti, és helyesen is értelmezi, 

de a kifejtés a megadott terjedelmet tekintve aránytalan vagy nem lényegre 
törő. 
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1–2 
Akkor adható: 
➢  ha a vizsgázó a feladatot csak részben érti meg, dolgozata nem tartalmaz 

összefüggő mondatokat, csak a feladathoz kapcsolható néhány kifejezést. 

0 
Akkor adható: 
➢  ha nem érti meg, vagy teljes mértékben félreérti a feladatot; ebből 

következően a dolgozatban leírtak nem kapcsolódnak a feladathoz. 
 
  

2. A megadott témakörök, szempontok és források figyelembevételének pontozása 
A következő szempontokat kell figyelembe venni: 
➢  A dolgozatban szerepelnek-e a megadott témakörök? 
➢  A vizsgázó megértette-e a szempontok jelentését, képes volt-e összefüggéseket találni  

a feladat és a szempontok között? 
➢  A vizsgázó figyelembe vette-e a kidolgozás során a megadott szempontokat, az azokban 

lévő adatok, tények szerepelnek-e a dolgozatban? 
➢  A vizsgázó tudta-e értelmezni a megadott forrásokat, képes volt-e megtalálni a feladatban 

megfogalmazott összefüggéseket és kapcsolódási pontokat a kidolgozás során? 
➢  Megállapításai és következtetései mennyire összetettek, megfelelnek-e a témának? 
 

• A hosszú kifejtendő szöveges feladatok  
  

Pontszám Értékelési szempont 

14–18 

Akkor adható: 
➢  ha a feladat tartalmazza az összes megadott témakört, valamint  

a kidolgozás során figyelembe vette az összes megadott szempontot; 
➢  ha a témakörök és szempontok felhasználásával lényeges 

következtetéseket, megállapításokat fogalmaz meg; 

9–13 

Akkor adható: 
➢  ha a feladat tartalmazza az összes megadott témakört, de a kifejtés során 

nem mindegyik témakör és szempont értelmezése megfelelő.  
Az egyes témakörök kifejtése aránytalan, vagy hiányos. 

4–8 
Akkor adható: 
➢  ha a feladat nem tartalmazza az összes megadott témakört, valamint  

a dolgozatban nem található utalás mindegyik megadott szempontra. 

1–3 
Akkor adható: 
➢  amennyiben a feladatban legalább egy témakör szerepel, valamint legalább 

egy szempont tartalmára található utalás a dolgozatban. 

0 
Akkor adható: 
➢  amennyiben a dolgozatban nem található meg egyik szempont sem. 
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• A rövid kifejtendő szöveges feladatok 

Pontszám Értékelési szempont 

11–16 

Akkor adható: 
➢  ha a vizsgázó a megadott forrásokat felismeri és megérti, azokat helyesen 

értelmezi, a feladat és a források közti logikai kapcsolatot lényegre törően 
fogalmazza meg. 

5–10 

Akkor adható: 
➢  ha a vizsgázó a megadott forrásokat felismeri és megérti, azokat helyesen 

értelmezi, azonban a feladat és a források közti logikai kapcsolatot nem 
tudja röviden és lényegre törően megfogalmazni. 

1–4 
Akkor adható: 
➢  ha a vizsgázó a megadott forrásokat csak részben ismeri fel és érti meg, a 

feladat és a források közti logikai kapcsolatot nem ismeri fel. 

0 
Akkor adható: 
➢  ha a vizsgázó a forrásokat nem ismeri fel és nem érti meg, a feladat és a 

források közti kapcsolatot sem ismeri fel. 
 
3. A szaknyelv alkalmazása 
A szaknyelv alkalmazásánál a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

➢  A feladat eredményes megírásához szükséges szakszavak és a katonai terminológia helyes 

használata. 

• A hosszú kifejtendő szöveges feladatok  
 

Pontszám Értékelési szempont 

8–12 

Akkor adható: 
➢  ha a vizsgázó a javítási útmutatóban felsorolt szakszavakat szerepelteti a 

feladatban,  
➢  a feladatban szereplő szakszavakat a jelentésüknek megfelelően és  

a megfelelő szövegkörnyezetben alkalmazza. 

3–7 

Akkor adható: 
➢  ha a vizsgázó a javítási útmutatóban felsorolt szakszavaknak csak egy 

részét szerepelteti a feladatban,  
➢  a feladatban szereplő szakszavakat nem minden esetben a jelentésüknek 

megfelelően alkalmazza. 

1–2 
Akkor adható: 
➢  ha a vizsgázó a javítási útmutatóban felsorolt szakszavak közül legalább 

egyet szerepeltet a feladatban. 



Katonai alapismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1911 írásbeli vizsga 13 / 19 2019. október 17. 

0 
Akkor adható: 
➢  ha a vizsgázó a javítási útmutatóban felsorolt szakszavak közül egyet sem 

szerepeltet a feladatban. 
 

• A rövid kifejtendő szöveges feladatok  
 

Pontszám Értékelési szempont 

8–12 

Akkor adható: 
➢  ha a vizsgázó a javítási útmutatóban felsorolt szakszavakat szerepelteti a 

feladatban,  
➢  a feladatban szereplő szakszavakat a jelentésüknek megfelelően és  

a megfelelő szövegkörnyezetben alkalmazza. 

3–7 

Akkor adható: 
➢  ha a vizsgázó a javítási útmutatóban felsorolt szakszavaknak csak egy 

részét szerepelteti a feladatban,  
➢  a feladatban szereplő szakszavakat nem minden esetben a jelentésüknek 

megfelelően alkalmazza. 

1–2 
Akkor adható: 
➢  ha a vizsgázó a javítási útmutatóban felsorolt szakszavak közül legalább 

egyet szerepeltet a feladatban. 

0 
Akkor adható: 
➢  ha a vizsgázó a javítási útmutatóban felsorolt szakszavak közül egyet sem 

szerepeltet a feladatban. 
 
4. Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 
A megszerkesztettség, nyelvhelyesség vizsgálatánál a következő szempontokat kell figyelembe 

venni: 

➢  A szöveg tartalmaz-e bevezetést, tárgyalást és befejezést, továbbá ezek terjedelme arányos-e? 

➢  A szöveg értelmes mondatokból áll-e? 

➢  A szöveg terjedelme megfelel-e a meghatározottaknak?  

➢  Tartalmaz-e a szöveg az alábbiakban felsorolt durva helyesírási hibákat? 

− a mássalhangzók időtartamának hibás jelölése; 

− az összeolvadás, a hasonulás és a kiejtés hibás írásmódja; 

− kis- és nagy kezdőbetű tévesztése (pl. Európai Unió, európai, Magyar Honvédség); 

− igekötős igék hibás egybe-, illetve különírása; 

− tagadószó egybeírása; 

− a ly-j tévesztése; 

− elválasztási hibák. 
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• A hosszú kifejtendő szöveges feladatok esetén 
 

Pontszám Értékelési szempont 

6 

Akkor adható: 
➢  ha a fogalmazás értelmes mondatokból áll, a szöveg szerkesztett (tartalmaz 

bevezetést, tárgyalást és befejezést), felépítése logikus, arányosan igazodik 
a tartalmi kifejtéshez, megállapításai árnyaltak és nem tartalmaznak 
nyelvtani vagy helyesírási hibát, 

➢  a fogalmazás terjedelme eléri a meghatározott sorszámot (35–40 sor). 

3–5 

Akkor adható: 
➢  ha a szöveg értelmes mondatokból áll, de a szerkesztése aránytalan, vagy 

néhány megállapítása leegyszerűsített, egysíkú, kisebb nyelvhelyességi 
hibákat tartalmaz, 

➢  terjedelme kevesebb az előírtnál. 

1–2 

Akkor adható: 
➢  ha a szöveg értelmes mondatokból áll, de a szöveg szerkesztése aránytalan 

vagy hiányos (a bevezetés, tárgyalás, befejezés közül valamelyik hiányzik), 
és terjedelme kevesebb az előírtnál, 

➢  a szöveg megállapításai leegyszerűsítettek és durva helyesírási hibákat 
tartalmaznak. 

0 
Akkor adható: 
➢  ha a szöveg nem értelmes és nem összefüggő mondatokból vagy csak 

szavakból áll. 
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• A rövid kifejtendő szöveges feladatok esetén  

 
Pontszám Értékelési szempont 

4 

Akkor adható: 
➢  ha a fogalmazás értelmes mondatokból álló szerkesztett szöveg, amelyben 

nincsenek durva helyesírási hibák, 
➢  terjedelme eléri a meghatározott sorszámot (9–10 sor). 

1–3 

Akkor adható: 
➢  ha a fogalmazás értelmes mondatokból álló szerkesztett szöveg, de több 

nyelvhelyességi és több durva helyesírási hiba van benne, 
➢  terjedelme kevesebb az előírtnál. 

0 
Akkor adható: 
➢  ha a szöveg nem értelmes és nem összefüggő mondatokból vagy csak 

szavakból áll. 
 
 
 

A szöveges feladatok terjedelme 
 

Fontos követelmény, hogy a vizsgázó a gondolatait az előre meghatározott terjedelem keretei 

között fejtse ki. A hosszan kifejtendő szöveges feladatok esetén ez a terjedelem kb.  
170–180 szó, a röviden kifejtendő szöveges feladatok esetén kb. 60–70 szó. Indokolt esetben a 

kipontozott helyen megkezdett gondolat a lap üres helyein befejezhető, ami a feladatoknál 

+10%-ot jelenthet. 
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II. RÉSZ 

A feladatok megoldásai 
 

HOSSZÚ KIFEJTENDŐ SZÖVEGES FELADATOK 
1. A meghatározó események bemutatásával hasonlítsa össze a NATO tevékenységének 
jellemzőit a megalakulástól 1990-ig és az 1990-től napjainkig terjedő két időszakban! 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 
A vizsgázó megérti, hogy a NATO megalakulásától azért tudott 
fennmaradni napjainkig, mert szervezeti, politikai és katonai fejlődése 
követte a mindenkori nemzetközi helyzet változásait. 

0─9 

Témakörök, 
szempontok és 
források 
figyelembevétele 

Különbséget tesz a hidegháborús időszak (1949-1990) és azóta eltelt 
időszak között. Megemlíti a hidegháborús időszak fontosabb 
jellemzőit, eseményeit, például  a kubai rakétaválságot. Említést tesz 
arról, hogy ebben az időszakban a NATO fő feladata a Szovjetunió és 
Varsói Szerződés "fékentartása" volt. Az 1990 utáni időszaknál 
megemlíti, hogy a NATO maradt az egyedüli katonai szervezet, amely 
képes hatékony beavatkozásra. Példaként szerepelhetnek a 
dolgozatban a délszláv háború lezárása érdekében tett katonai lépések 
(1995-1999). A napjainkban jellemző, a felelősségi körzeten kívüli 
válságkezelő műveletek közül megemlít legalább egyet (kalózok 
elleni fellépés, afganisztáni kiképzési és támogató műveletek, 
beavatkozás Líbiában). 

0─18 

A szaknyelv 
alkalmazása  

A vizsgázó helyesen alkalmazza a feladathoz kapcsolódó szakszavakat 
(hidegháború, kubai rakétaválság, felelősségi körzeten kívüli 
válságkezelő műveletek). 

0─12 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A fogalmazás tartalmaz bevezetést, tárgyalást és befejezést, a 
megfelelően szerkesztett szöveg a tartalom logikus kifejtését szolgálja. 
A szöveg világos és egyértelmű mondatokból áll, nem tartalmaz 
súlyos nyelvhelyességi hibát. 

0─6 
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2. Mutassa be a biológiai és a vegyi harcanyagok alkalmazásának eltérő vonásait! 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 
A vizsgázó megérti a különbséget a biológiai és a vegyi 
harcanyagok hatásmechanizmusa és alkalmazási módjai 
között. 

0─9 

Témakörök, 
szempontok és 
források 
figyelembevétele 

Ismerteti a biológiai és a vegyi harcanyagok alapvető 
jellemzőit és fajtáit. Bemutatja, hogy a jellemzőik alapján 
milyen hatást képesek kifejteni az emberi szervezetre és 
ezáltal hogyan befolyásolhatják a katonai műveletek 
eredményességét. 
A fentiek alapján leírja azokat az alapvető különbségeket, 
amelyek az emberi szervezetre történő hatásban és az 
alkalmazásban jellemzőek. 
Történelmi példákat említ a biológiai és a vegyi 
harcanyagok alkalmazására, és kiemeli, hogy napjaink 
háborús konfliktusaiban is alkalmaztak vegyi fegyvereket. A 
dolgozatban megemlíti a biológiai és vegyi fegyverek  
betiltásával kapcsolatos törekvéseket. 

0─18 

A szaknyelv 
alkalmazása  

A vizsgázó helyesen alkalmazza a feladathoz kapcsolódó 
szakszavakat (biológiai és vegyi harcanyagok, a katonák 
harcképessége, betegségek, fertőzések, mérgezések). 

0─12 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A fogalmazás tartalmaz bevezetést, tárgyalást és befejezést, 
a megfelelően szerkesztett szöveg a tartalom logikus 
kifejtését szolgálja. A szöveg világos és egyértelmű 
mondatokból áll, nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi 
hibát. 

0─6 
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RÖVID KIFEJTENDŐ SZÖVEGES FELADATOK 
1. Jellemezze a dombvidéket katonai szempontól! 
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés A vizsgázó megérti, hogy a dombvidék átmenetet képez a hullámos 
vidék és a hegyvidék között. 0─8 

Témakörök, 
szempontok és 
források 
figyelembevétele 

Leírja, hogy a dombok jellemző, viszonylagos magasság-különbsége 
100 méter, az úthálózat jó, a talaj leginkább agyagos és kavicsos, 
kisebb erdőket találunk. Katonai szempontból kiemeli, hogy a 
magaslatokról jól áttekinthető a terep és a mozgás egész évben 
gyakorlatilag akadálytalan. 

0─16 

A szaknyelv 
alkalmazása  

A vizsgázó helyesen alkalmazza a feladathoz kapcsolódó szakszavakat 
(viszonylagos magasságkülönbség, magaslat, láthatóság). 

0─12 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A szöveg világos és egyértelmű mondatokból áll, ismereteit lényegre 
törően, logikusan felépítve írja le. A szöveg nem tartalmaz súlyos 
nyelvhelyességi hibát. 

0─4 

 
 
2. Írja le és indokolja a különbséget az ájult és a sokkos beteg fektetési módja között! 
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés A vizsgázó megérti a különbséget az ájulás és a sokkos állapot 
között. 0─8 

Témakörök, 
szempontok és források 
figyelembevétele 

Ájult beteg fektetésekor a lábakat magasra kell emelni, hogy 
gyorsan friss vér jusson az agyba. 
Sokk esetén az előzőhöz képest kevésbé kell felemelni a lábakat, 
ebben az esetben az a cél, hogy nagyobb vérveszteség esetén vér 
jusson el a létfontosságú szervekhez. 

0─16 

A szaknyelv 
alkalmazása  

A vizsgázó helyesen alkalmazza a feladathoz kapcsolódó, a fenti 
szövegben részletesen leírt szakszavakat. 

0─12 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség 

A szöveg világos és egyértelmű mondatokból áll, ismereteit 
lényegre törően, logikusan felépítve írja le. A szöveg nem tartalmaz 
súlyos nyelvhelyességi hibát. 

0─4 
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TÁJÉKOZÓDÁSI FELADATOK 
1.  Melyik méretarányú térképet használják a menetek megszervezésére és 
végrehajtására? 

1:100000 
 
2. Az 1:100 000 méretarányú térkép jelölése L-34-133. Összesen hány darab 1:100 000 
méretarányú térképszelvény van? 
 

144 db 
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