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Általános tudnivalók a javításhoz 

 
 
Az írásbeli feladatsor megoldására maximálisan 90 pont adható az alábbi táblázat szerint: 
 
 

I. Fogalom II. Kísérlet III. Rövid esszé IV. Hosszú esszé
5 x 5=25 pont 15 pont 15 pont 35 pont 

 
 
Az alábbi javítási-értékelési útmutatóban szereplő elemekért, a tartalmilag helyes válaszokért 
akkor is megadható a megjelölt pontszám, ha a vizsgázó a fogalmat vagy a pszichológiai 
jelenséget nem a megadott szakkifejezésekkel írja le. A szaknyelv helyes használatáért az 
esszékérdések esetén külön pontszám jár. 
 
A javítási-értékelési útmutatóban a zárójelek (…) közt megadott információk nem szükségesek 
a teljes pontszámhoz, ezek a helyes választ kiegészítő elemek vagy egyéb információk a javító 
számára, illetve olyan pontosításai a válasznak, amelyek nélkül is megítélhető az adott 
pontszám. A ferde vonallal – a / jellel – megadott fogalmaknak bármelyike elfogadható, és már 
az egyik megnevezése esetén is jár a maximális pontszám. 
 
Mind a rövid (III.), mind pedig a hosszú esszé (IV.) esetében csak az egyik kérdéskört kell 
kifejteni. A bekarikázással megjelölt esszé kifejtését pontozzuk, ha a vizsgázó esetleg 
mindkettőt kidolgozza, a nem jelöltet figyelmen kívül hagyjuk. Amennyiben a vizsgázó nem 
jelöli a választott esszét, és mindkettőt kidolgozza, továbbá nem jelzi egyértelműen (pl. 
áthúzással vagy egyéb módon), hogy melyik a választott esszé, akkor az elsőként kifejtettet kell 
értékelni. 
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I. FOGALOM (összesen 25 pont) 
 
Határozza meg az alábbi fogalmakat, kiemelve a leglényegesebb sajátosságokat! Hozhat 
jellegzetes példát is. Ha a fogalomnak vannak alcsoportjai, akkor azokat is nevezze meg! 
 
 
a) az általános pszichológia fogalma, területei és módszerei  

A pszichés alapfunkciókkal foglalkozó tudományterület. Ezek a 
területek az aktiváció/tudat/tudatállapotok, az észlelés, a figyelem, 
a tanulás, az emlékezés, a gondolkodás, a motiváció, az érzelmek, 
amelyeknek az általános jellemzőit és az ezekkel kapcsolatos 
nehézségeket kutatja az általános pszichológia mérési és kísérleti 
módszerekkel. 

5 pont 

 

HIÁNYOS VÁLASZ ESETÉN
Pszichés alapfunkciókkal foglalkozó tudományterület 1 pont  
Az akadémikus pszichológia egyik ága 1 pont  
Általános pszichés jellemzők kutatása  1 pont  
(A pszichés alapfunkciókkal kapcsolatos) nehézségeket kutatja. 1 pont  
Mérési módszerek 1 pont  
Kísérleti módszerek 1 pont  
Területei: aktiváció/tudat/tudatállapotok, észlelés, figyelem, 
tanulás, emlékezés, gondolkodás, motiváció, érzelmek (1 vagy 2 
terület 1 pont, 3 vagy 4 terület említése 2 pont, minimum 5 terület 
említése 3 pont) 

max. 
3 pont 

 

Összesen legfeljebb 5 pont 
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b) kísérleti csoport 
A pszichológiai kutatásban a kísérleti csoport a vizsgálati 
személyeknek/egyedeknek az a csoportja, amelyen előre megtervezett módon (a 
független változó befolyásolásával) változásokat hozunk létre, és ezzel a 
független változónak a függő változóra gyakorolt hatását mérjük. A hatást két 
módon mérhetjük: vagy a beavatkozás előtti és utáni mérés összehasonlításával, 
vagy kontrollcsoporttal. A kontrollcsoport nem kap beavatkozást, ezért a 
független változó hatását a kontrollcsoporttal összehasonlítva bizonyítjuk. A 
kísérleti és a kontrollcsoportnak – a vizsgálat szempontjából független változó 
hatását kivéve – minden lényeges paraméterben meg kell egyeznie. 

5 pont 

HIÁNYOS VÁLASZ ESETÉN
A kísérleti csoport a vizsgálati személyeknek/egyedeknek az a 
csoportja, amelyen előre megtervezett módon (a független változó 
befolyásolásával) változásokat hozunk létre. 

1 pont  

A független változó említése/meghatározása 1 pont  
A (független változó által okozott) hatást a beavatkozás előtti és 
utáni mérés összehasonlításával bizonyítják. 

1 pont  

A (független változó által okozott) hatást a kísérleti és 
kontrollcsoport összehasonlításával bizonyítják. 

1 pont  

A kontrollcsoport nem kap beavatkozást. 1 pont  

A kísérleti és kontrollcsoportnak a vizsgálat szempontjából (a 
független változó hatását kivéve) minden lényeges paraméterben 
meg kell egyeznie. 

1 pont  

A kísérleti és kontrollcsoport bemutatása példán keresztül. (Példa 
csak a kísérleti csoportra és a beavatkozás módjára – 1 pont, jó 
példa mind a kísérleti csoportra, mind a beavatkozásra, valamint 
az elő- és utómérésre / kontrollcsoportra – 3 pont, 2 pont nem 
adható.) 

max. 
3 pont 

 

A változást statisztikai módszerekkel bizonyítják / 
szignifikanciaszint említése. 

1 pont  

Összesen legfeljebb 5 pont 
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c) kontextushatás 

A kontextushatás esetében az észlelésben szerepet játszik az a környezet, amelyben az 
észlelés történik. Az ingert körülvevő egyéb ingerek befolyásolják, hogy egy adott 
ingert minek értelmezünk akkor, ha az inger többféleképpen is értelmezhető. Ilyen 
kontextushatás a kétértelmű ábrák eltérő észlelése a korábbi ingerek hatására vagy a 
szimbólumok (szám, betű) észlelésében jelentkező különbség a környező ingerek 
hatására vagy a felidézés teljesítményének a javulása, ha azonos helyzetben idézzük fel.  

5 pont 

HIÁNYOS VÁLASZ ESETÉN
A kontextushatás a dolgok adott módon való észlelését határozza meg. 1 pont  
Az észlelésben felülről lefelé irányuló folyamat  1 pont  
Azt jelenti, hogy a tárgy/ember azonosítása pontosabb lesz, ha a 
tárgy/ember illik a jelenethez / beleillik a képbe. 

1 pont  

A kontextushatás különösen többértelmű/többféleképpen is észlelhető 
ingereknél nagyon fontos. 

1 pont  

Az, hogy mit látunk egy ábrán, attól függ, hogy milyen sorrendben nézzük 
meg a képeket / idői kontextushatás. 

1 pont  

A kontextushatásnak fontos szerepe van a betűk/szavak észlelésében / az 
olvasásban is. 

1 pont  

A nyelvi megértésben / kommunikációban is fontos a kontextushatás. 1 pont  
A felidézés akkor a legjobb, ha a kódolással azonos érzelmi állapotban, 
ugyanolyan kontextusban történik / jobb a visszaemlékezés, ha az 
előhívás és a kódolás kontextusa megegyezik. 

1 pont  

Összesen legfeljebb 5 pont 
 
 
d) drive 
A motiváció belső késztetésekre épülő elmélete szerint a drive vagy belső 
késztetés, hajtóerő a motiváció oka. Az alapvető motívumok esetében 
beszélünk drive-ról. Ez az egyénen kívül történő eseményektől függetlenül is 
létezik. Célja a belső egyensúly / homeosztázis fenntartása. Belső 
késztetéseink, mint az éhség, a szomjúság, a testhőmérséklet fenntartása, a 
fájdalomkerülés, a szexuális késztetés, az utódápolás, alapvető élettani 
szükségleteinket és a fajfenntartás szükségleteit tükrözik. 

5 pont 

HIÁNYOS VÁLASZ ESETÉN
Késztetés/hajtóerő 1 pont 
A késztetésre épülő elméletek a motivációban a belső tényezők 
szerepét hangsúlyozzák / drive a motiváció belső oka. 

1 pont 

Egyénen kívül történő eseményektől független 1 pont 
Élettani szükségleteinket tükrözi. 1 pont 
A fajfenntartást szolgálja. 1 pont 
Célja a belső egyensúly / homeosztázis fenntartása. 1 pont 
Példa: éhség, szomjúság, testhőmérséklet fenntartása, 
fájdalomkerülés, szexuális késztetés, utódápolás stb. 
Példánként 1 pont 

max. 
2 pont 

Összesen legfeljebb 5 pont
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e) a felelősség megoszlása a csoportban 
A csoportban előálló jelenség, amikor az egyén kevésbé lesz hajlamos arra, 
hogy aktívan végrehajtson egy adott viselkedést (pl. segítséget nyújtson, 
vészhelyzetben cselekedjen). Az egyén úgy érzi, hogy mások is képesek az 
adott cselekvés elvégzésére / a probléma megoldására, és ezért kevésbé fog 
ő maga cselekedni. 

5 pont 

HIÁNYOS VÁLASZ ESETÉN
Csoporthelyzetben előálló jelenség 1 pont  
Az egyén úgy érzi, hogy mások is képesek az adott 
viselkedés, cselekvés elvégzésére / az ő cselekvésére nem 
feltétlenül van szükség. 

1 pont  

Kevésbé lesz hajlamos arra, hogy aktívan végrehajtson egy 
adott viselkedést. 

1 pont  

Vészhelyzetben kevésbé lesz hajlamos a 
cselekvésre/problémamegoldásra 

1 pont  

A kívülálló beavatkozását (segítségnyújtást) gátolja. 1 pont  
Példán keresztül a jelenség bemutatása  
Egy példa említése 2 pont, több példa említése 3 pont, 1 
pont nem adható. 

max.  
3 pont 

 

Összesen legfeljebb 5 pont 
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II. Kísérlet (összesen 15 pont) 

 

 
Ismertesse Dartley és Batson sürgetettséggel kapcsolatos „Az irgalmas szamaritánus” 
elnevezésű kísérletét és ennek tanulságait! 
 
Az egyes szempontokért akkor adható meg a pont, ha nem csupán a tartalmi elem mint kifejezés 
szerepel, hanem ezt helyesen is használja a kísérlet bemutatására. 
 
 Részpontok Összesen 
A kísérlet célja 
A kísérlet a segítő viselkedés elmulasztásának az okát vizsgálja. 1 pont 
A sürgetettség szerepét vizsgálja a segítségnyújtásban. 1 pont 
A kísérleti elrendezés leírása: 
Teológushallgatók vettek részt a kísérletben. 

1 pont 

max.  
4 pont 

 

A személyeknek a segítségnyújtásról szóló (bibliai) történetet / 
Az irgalmas szamaritánus c. történetet kellett feldolgozni / 
ebből előadást/beszédet/prédikációt tartani. 

1 pont 

A hallgatók három csoportja abban különbözött, hogy részben 
késve, azaz időben vagy korán indították őket a 
prédikációfelvétel helyére (akkor is megadjuk a pontot, ha csak 
arról ír, hogy volt kontrollcsoport, és a kontroll nem volt 
késésben). 

1 pont 

Útközben egy (segítségre szoruló) ember feküdt az úton. 1 pont 
Azt vizsgálták, hogy megállnak-e segítséget nyújtani a 
teológushallgatók. 1 pont 

Eredmények és értelmezés 
Akik késve indultak, azok közül kevesen álltak meg (10%).  1 pont 

max. 
2 pont 

Akik időben vagy korán indultak, jóval nagyobb arányban 
(min. 50%) álltak meg (segítséget nyújtani). 1 pont 

A sürgetettségnek nagy szerepe van a segítési hajlandóságban. 1 pont 
Az időfaktoron kívüli egyéb tényezők a kísérletben a segítést 
támogatták (akkor is megadjuk a pontot, ha a példákból 
kiderül, hogy ezek a segítő viselkedést támogató tényezők). 

1 pont 
max.  

3 pont A segítő viselkedést támogató tényezők a kísérletben:  
• segítő foglalkozás / teológushallgató  
• előfeszítés / a példabeszéd tartalma  

(egy szempont említése1pont) 

max. 
 2 pont 

A leírás koherenciája (logikus felépítés) max.  
3 pont 

Szaknyelvi megfogalmazás 1 pont 
Összesen legfeljebb 15 pont 
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III. Rövid esszé (összesen 15 pont) 
 
Az alábbi két kérdéskör közül válassza ki az egyiket, és fejtse ki az ezzel kapcsolatos ismereteit! 
A választott rövid esszé sorszáma (karikázza be):  1.  2. 
 

1. Határozza meg a tanult tehetetlenség fogalmát, valamint kísérleti bizonyítékát, és ismertesse, 
hogy milyen okok miatt alakul ki, továbbá milyen következményei vannak a tanult 
tehetetlenségnek az emberek vonatkozásában is! 

 

 Részpontok Összesen 

A tanult tehetetlenség a kivédhetetlen/befolyásolhatatlan 
kellemetlen események / büntetés hatására alakul ki. 

 1 pont 

(A kivédhetetlen/befolyásolhatatlan kellemetlen események) 
fásultsághoz / a küzdelem feladásához / közömbösséghez / 
bénultsághoz / a cselekvés hiányához vezethetnek. 

 1 pont 

KÍSÉRLETI BIZONYÍTÉK 
Közömbösség és a tehetetlenség kísérletileg létrehozott állapota 1 pont 

max.  
4 pont 

Seligman nevének említése az elmélet/kísérlet vonatkozásában 1 pont 
Feladathelyzetben az állat hiába tanulja meg, hogy a helyzet 
büntetéssel jár / az állat a meneküléssel nem tudja elkerülni a 
büntetést. 

1 pont 

Annak következtében alakul ki, hogy az élőlényt elkerülhetetlen 
traumának teszik ki (hideg, meleg, áramütés). 1 pont 

Az új helyzetben is feladja az egyed a próbálkozást / a 
tehetetlenség érzése a további helyzetekre is generalizálódik. 1 pont 

EMBERI VONATKOZÁSOK 
Befolyásolhatatlan események hatására az embernél is kialakulhat tanult 
tehetetlenség. 1 pont 

Depresszió mint következmény említése 1 pont 
Példa említése a tanult tehetetlenségre:  
pl. bántalmazott családtagok, hajléktalanok, munkanélküliek, 
igazságtalanul fogva tartottak, iskolai kudarcokat tartósan átélők  

példánként 
egy-egy 
pont  

max.  
3 pont 

 
Nem mindenkinél jön létre. / Vannak, akik kihívásnak élik meg a 
befolyásolhatatlan eseményeket / kitartóan próbálkoznak. 

 1 pont 

A leírás koherenciája (logikus felépítés) és a szaknyelvi megfogalmazás max.  
3 pont 

Összesen legfeljebb 15 pont 
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2.   Mutassa be az öröklés és a környezet szerepét az emberi fejlődésben példák 

említésével! A mai felfogás kifejtése mellett utaljon a korábbi álláspontokra is az 
öröklés és a környezet viszonyában! 

 Részpontok Összesen 
Korábbi elképzelések az öröklés és környezet viszonyáról 

– Locke: tabula rasa / elménk tiszta lap, a környezeti 
hatások szerepét hangsúlyozza. 

1 pont 

max. 2 pont 

– Darwin: az öröklődés szerepét hangsúlyozza / a 
természetes kiválogatódás során az 
alkalmazkodóképesebb/adaptívabb génállomány kerül 
túlsúlyba. 

1 pont 

– Lamarck: az emberi fejlődés és tulajdonságok 
biológiailag meghatározottak. 

1 pont 

– Behaviorizmus/viselkedés-lélektan szerint az ember 
bármilyenné alakítható, nevelhető (Watson). 1 pont 

Mai felfogás öröklés és környezet viszonyáról 
– Öröklés és környezet folyamatosan egymásra hatva / 
kölcsönhatásban / interakcióban vesz részt a fejlődésben.  
(Interakció említése nélkül a biológiai adottságok és a környezeti 
hatások említése 1 pont) 

max. 2 pont 

– A fejlődés kritikus periódusaiban jól megragadható ez az egymásra 
hatás / interakció. 1 pont 

A kritikus periódus fogalmának kifejtése   
– Az egyén életének a funkciótanulás szempontjából 
döntő/meghatározott időszaka.  1 pont 

max. 4 pont 

– Valamilyen sajátos eseménynek vagy környezeti 
hatásnak kell érvényesülnie ebben az időszakban. 

1 pont 

– A környezeti hatás szükséges a fejlődés normális 
folyamatához / az öröklött jellemzők kibomlásához, 
kibontakozásához. 

1 pont 

– Példák: nyelvelsajátítás, idegen nyelv 
hangzókészletének a megtanulása, kötődés, a látás 
bizonyos elemeinek a megtanulása stb. Példánként 1 
pont 

max. 3 pont 

Példák az interakcióra 
– Mozgásfejlődés: minden gyerek genetikailag meghatározott módon 
ugyanazokon a szakaszokon megy keresztül, de a gyakorlás és egyéb 
feltételek gyorsíthatják a fejlődést. 
– Beszédfejlődés: minden gyerek megtanul beszélni, de olyan 
környezetben, ahol sokat beszélnek a csecsemőhöz, jutalmazzák, ha 
beszédszerű hangokat produkál, korábban kezdhet beszélni. 
– Különböző fizikai és mentális betegségek – az öröklött hajlam 
mellett szükséges valamilyen környezeti kiváltó ok stb. Példánként 
1 pont 

max. 2 pont 

A leírás koherenciája (logikus felépítés) max. 3 pont
Szaknyelvi megfogalmazás 1 pont 

Összesen legfeljebb 15 pont 
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IV. Hosszú esszé (összesen 35 pont) 

 

Az alábbi két kérdéskör közül válassza ki az egyiket, és fejtse ki az ezzel kapcsolatos 
ismereteit! 
A választott hosszú esszé sorszáma (karikázza be):  1.  2. 
 
1. Mutassa be az Atkinson és Shiffrin által kidolgozott emlékezeti tárak elméletét! 

Jellemezze részletesen a rövid és a hosszú távú memóriát (a kódolás, a kapacitás, a 
felejtés okai)! Röviden térjen ki az elméletet bizonyító kísérletre és az elmélet 
kritikájára, alternatíváira is! Ne térjen ki a memória alrendszereire (explicit, 
implicit)! 

 
 Részpontok Összesen 
Rövid távú memória (RTM) 

– Az információk tárolása röviddel a megjelenésüket 
követően 

 1 pont 

– Korlátozott kapacitás jellemzi.  1 pont 

– Memóriaterjedelme: 7 ± 2 tömb   1 pont 
– Időleges / másodpercekig tartó tárolás  1 pont 
– (Főként) akusztikus kódolás mellett téri-vizuális 
kódolás is lehetséges, amely képi/téri kódban tárol.  
1 pontot az akusztikus kódolásra adunk, a téri 
vizuálisra önmagában nem, 2 pontot csak mindkét 
alrendszer említése esetén adunk. 

0-2 pont max. 2 pont 

– Az információ ismételgetés révén kerülhet át a 
hosszú távú memóriába. 

 1 pont 

A felejtés okai 
– Az elhalványulás említése 1 pont 

max. 4 pont 

– Az elhalványulás kifejtése: egy információ 
reprezentációját úgy képzelhetjük el, mint egy olyan 
nyomot, amely egy idő után elhalványul. 

1 pont 

– A kiszorítás említése 1 pont 
– A kiszorítás kifejtése: az RTM-ben tartózkodás 
aktivált állapotot jelent. Meghatározott mennyiségű 
elemet képes aktív állapotban tartani az RTM. 

1 pont 

Példa említése (egy példa említése esetén is 1 pont) 1 pont 
Hosszú távú memória (HTM) 

– Kapacitása korlátlan. 1 pont 

max. 3 pont 
– Az emlékek néhány perces időtartamtól 
élethosszúságú időtartamig őrződnek meg. 

1 pont 

– Kódolása (általában) jelentésen alapszik. 1 pont 

– Az életeseményeket időrendben tároljuk. 1 pont 
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A felejtés okai és az előhívást segítő tényezők 
– Konszolidáció: az információ stabil beépülése a 
HTM-be konszolidációs időszakot igényel. 1 pont 

max. 5 pont 

– A felejtés nem az információ elvesztésének, hanem 
az információ hozzáférhetetlenségének az eredménye. 1 pont 

– Az előhívási támpontok segíthetnek az 
információhoz való hozzáférésben. 1 pont 

– Az interferencia említése 1 pont 
Az interferencia kifejtése:  

– Különböző tételeket azonos támponttal kapcsolunk 
össze. 

1 pont 

– Amikor megkíséreljük a támponttal előhívni az 
egyik információt, előfordulhat, hogy a másik tétel jut 
eszünkbe. 

1 pont 

– Példák az interferenciára: ugyanannak a személynek 
az új telefonszámát kell megjegyeznünk, a 
nyelvtanulásban ilyenek a hasonló alakú szavak más 
jelentéssel, az érzelmek is nehezíthetik az emlékezést, 
pl. vizsgán a szorongás által keltett negatív 
gondolatok interferálhatnak a tananyaggal. 

példánként 
1 pont max. 3 pont 

A kétféle tár létét bizonyító kísérlet 
Szeriális pozíció hatása (említése)  1 pont 
Kifejtése: 

– Egy lista elolvasása után jóval több tételt tudunk 
felidézni a lista elejéről és végéről.  

 1 pont 

– Magyarázat: a lista végén lévő tételek még az 
RTM-ben vannak, az elején lévők pedig már 
átíródtak a HTM-be (csak mindkettő említése esetén 
jár a pont). 

 

1 pont 

Kritika, alternatív elméletek 
– Ez az elmélet leegyszerűsíti az emlékezés komplex 
folyamatát / ezt a kódolás, az információbejutás idői 
és terjedelmi jellemzőire szűkíti le. 

1 pont 

max. 5 pont 

– Alternatív elmélet: a feldolgozási szintek 
elméletének az említése. 

1 pont 

– A feldolgozási szintek elméletének a kifejtése: az 
információ nem egymástól jól elkülöníthető tárakon 
halad keresztül, hanem az információfeldolgozás 
folyamatosan / egyre alaposabban történik. / Annál 
hatékonyabb a felidézés, minél mélyebb szintű 
feldolgozás történik. 

1 pont 

– Az RTM mint munkamemória említése 1 pont 

– Kifejtés: az RTM-et úgy értelmezik, mint 
ideiglenesen megtartott információkat / egy táblát, 
amelyen gondolkodási műveletek zajlanak (1 pont 
nem adható). 

2 pont 

Az esszé koherenciája és a szaknyelv használata max. 5 pont 
Összesen legfeljebb 35 pont 
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2. Ismertesse az evészavar fogalmát és kialakulásának általános okait! Térjen ki az 

evészavarokon belül az anorexia nervosa, a bulimia és a túlsúlyosság betegségének az 
ismertetésére, jellemzőire! Fejtse ki a betegségek kialakulásának lehetséges okait! Ne 
térjen ki a kezelési módokra! 
 

 Részpontok Összesen 
Az evészavar meghatározása 
Az evészavar elsősorban a (homeosztatikus) hiány és 
telítettségjelzések szabályozásának zavara / fiziológiás szinten 
a szervezet energiaszükséglet-biztosításának a zavara. 

1 pont 

max. 4 pont 

A homeosztatikus működéstől való eltérés kóros 
magatartásformákat, betegségeket idézhet elő. 

1 pont 

A stabilizációs pont hipotézisének az említése 1 pont 
A stabilizációs pont azt a testsúlyt jelenti, amelynél az egyén 
szervezete a leghatékonyabban működik. / A szervezet 
igyekszik a test tartalékait / a testsúlyt állandó szinten tartani. 

1 pont 

A testsúly egyrészt genetikai, másrészt tanult szokások 
hatásának az eredménye.  
Csak az egyik szempont említése esetén 0 pont adható. 

1 pont 

Az önreguláció / tanulási folyamat zavart szenvedhet, kóros 
viselkedésmódok alakulnak ki. 

1 pont 

A kövérség okai lehetnek: 
Megnövekedett kalóriabevitel / túlzott evés (a szervezet 
szükségletéhez képest) 

1 pont 

max. 5 pont 

Genetikai adottság 1 pont 
Az anyagcserével kapcsolatos probléma 1 pont 
Helytelen táplálkozási szokások 1 pont 

Pszichológiai okok (önnyugtatás, evés kárpótlásként stb.) 
1 pont 

Szociológiai/környezeti ok 1 pont 
Evolúciós ok / a jólét túlfogyasztáshoz vezet 1 pont 
A túlzott evés és a kövérség következményei 
Az egészséget veszélyeztető tényező / konkrét problémák 
(magas vérnyomás, ízületi problémák) említése 

 1 pont 

Pszichés következményei: önértékelési problémák / 
gúnyolódás / bántalmazás / kirekesztés áldozatai stb.  
Egy példa említése 1 pont, két vagy több példa max. 2 pont 

0–2 pont max.  
2 pont 

Anorexia nervosa 
Önszándékú fogyás jellemzi.  1 pont 
Nőknél, fiatal, fehér, felfelé törekvő családoknál / ahol a 
teljesítmény fontos  
Egy szempont 1 pont, két vagy több szempont 2 pont 

0–2 pont max.  
2 pont  

  



Pszichológia — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1911 írásbeli vizsga 13 / 13 2020. május 20. 

Kognitív tünetek 
Egész életvezetésen át eluralkodó vágy a hízás ellen / 
súlyfóbia 

1 pont 

max.  
3 pont 

Kényszeres viselkedés 1 pont 
Rögeszmés gondolkodás 1 pont 
Torzult testkép / kövérebbnek látják magukat, mint amilyenek 
valójában. 

1 pont 

Egyéb kognitív tünet említése (szín-, szagészlelés változása) 1 pont 
Testi tünetek 
Menstruáció elmaradása/hiánya 1 pont 

max.  
4 pont 

Alultápláltság / kóros soványság 1 pont 
Fertőzésekre való fogékonyság 1 pont 
Nőies testforma hiánya   1 pont 
Szexualitás kerülése / szexuális vágy csökkenése  1 pont 
Szexuális identifikációval kapcsolatos / nemi identifikációval 
kapcsolatos problémák 

1 pont 

Szervi betegségek / halál 1 pont 
Bulimia 
Kóros félelem az elhízástól  1 pont 
Általában normális testsúllyal jár.  1 pont 
Kontrollvesztés érzése 1 pont 

max.  
3 pont 

Falásrohamok 1 pont 
Falásrohamokat követő bűntudat/szorongás 1 pont 
A bevitt tápláléktól való megszabadulás kísérlete 1 pont 
Hashajtózás/önhánytatás 1 pont 
A fogzománc kopása / nyelőcső gyulladása / ionháztartás 
felborulása / szívritmuszavar léphet fel stb.  
Egy tünet említése esetén is 1 pont 

1 pont 

Az anorexia és a bulimia okai lehenek: 
Biológiai okok / hipotalamusz rendellenes működése 1 pont 

max.  
4 pont 

Tökéletességre törekvés / perfekcionizmus 1 pont 
Önértékelési probléma, depresszió 1 pont 
Stresszkeltő családi követelményrendszer / nagyon magas 
családi elvárások 

1 pont 

Társadalmi elvárások 1 pont 
Média által közvetített modellek 1 pont 
Önkontroll gyakorlásának az igénye / a táplálkozás 
ellenőrzésének az igénye 

1 pont 

Az esszé koherenciája, szaknyelvhasználat  max. 
4 pont 

Összesen legfeljebb 35 pont 
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