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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
(az értékelő tanárok részére) 

 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok adhatók. A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre 
külön utalás van. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 

A pontszámot a matematika szabályai szerint egész számra kerekítve kell beírni (pl.: 23,33 
pont kerekítve 23 pont, 23,5 pont vagy 23,66 pont kerekítve 24 pont, egész szám esetén 
nincs teendő). 

 
Tévedés esetén helyes megoldásnak csak egyértelmű javítás fogadható el. 

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos, egyéb helyes megoldás is 
elfogadható a négyszögben található ponthatáron belül a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. 
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1. feladat  6 pont 

 
Töltse ki az alábbi táblázatot! Állapítsa meg, hogy a leírások melyik pszichológus 
munkásságához kapcsolódnak! Írja a sorszámot a táblázat megfelelő helyére! 
 
1.) A pszichológia a tudományos kísérleti módszer bevezetésével vált „egyenrangúvá” a többi 

fejlődő természettudománnyal. 
2.) Magyar pszichológus, pedagógus, hálózatkutató, aki hazánkban ismertté tette és 

továbbfejlesztette a szociometria módszerét. 
3.) Magyar származású, osztrák-amerikai gyermekorvos, aki pszichoanalitikus 

megközelítésben írta le, hogy minden hospitalizációs ártalom, testi-lelki károsodás 
kimutatható a hosszabb ideig intézeti körülmények között élő gyermekek és felnőttek 
esetében egyaránt. 

4.) A humanisztikus pszichológiai irányzat egyénisége, akinek neve a köztudatban szinte 
összeforrt az emberi szükségletek hierarchiáját ábrázoló motivációs piramissal. 

5.) A humanisztikus elmélet kidolgozójaként meghatározta a személyközpontú terápia alapját. 
6.) Személyiségelmélete alapján a személyiség szerkezetének három területét különítette el: 

tudatos; személyes tudattalan; kollektív tudattalan. 
 

Pszichológus Sorszám 
René Spitz 3 
Carl Rogers 5 
Carl Gusztav Jung 6 
Wilhelm Wundt 1 
Mérei Ferenc 2 
Abraham Maslow 4 

 
     Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 6 pont adható. 
 

2. feladat  3 pont 

*Egészítse ki a mondatot a hiányzó fogalmakkal! 
Írja a helyes választ a kipontozott vonalra! 
 

A személyiség alapjellegét a jellem (karakter) határozza meg. 
A jellem magvát az akarati és az erkölcsi tulajdonságok képezik.  
A jellem a külvilághoz, más emberekhez, a munkához, önmagunkhoz stb. való 
viszonyban és magatartásban, azon túl cselekvéseiben nyilvánul meg. 
 
    Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 3 pont adható. 
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3. feladat  4 pont 

*Töltse ki az alábbi táblázatot! A jellemvonások – pszichológiában alkalmazott – 
csoportosítása kapcsán a konkrét jellemvonásokhoz írjon két-két példát! 
 

A jellemvonások 
csoportosítása Jellemzője Konkrét jellemvonások 

(példák) 

ÁLTALÁNOS minden cselekedetben 
egyformán nyilvánul meg 

becsületesség 
következetesség 
igazságszeretet 

MÁSOKHOZ 
VALÓ VISZONY 

másokkal szemben tanúsított 
magatartás 

udvariasság 
figyelmetlenség 

nyitottság 

ÖNMAGUNKHOZ 
VALÓ VISZONY 

önmagával, saját érdekeivel, 
szükségleteivel és értékeivel 

szembeni magatartás 

önzés 
szerénység 

elbizakodottság 

MUNKÁHOZ 
VALÓ VISZONY 

a munkavégzés, a tanulás során 
megnyilvánuló jellemvonások 

lelkiismeretesség 
lustaság 

kezdeményezőkészség 
 
     A táblázat példáira 0,5-0,5 pont, összesen 4 pont adható. 
 

4. feladat  4 pont 

*A magyarországi terminológia szerint az életmód a szükségletek kielégítése érdekében 
végzett tevékenységek rendszere. Soroljon fel négy konkrét ismérvet az életmódra 
vonatkoztatva! 
- Milyen tevékenységeket végeznek? 
- Hol végzik? 
- Átlagban mennyi időt fordítanak rá? 
- Kik vesznek részt benne? 
- Miért végzik? 
- Mit jelentenek számukra ezek a tevékenységek? 

 
     Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 4 pont adható. 
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5. feladat  4 pont 

*Írjon két-két jellemző tényt a felsorolt családtípusokhoz! 
1. Befelé nyílt, kifelé zárt család: 

Belső nyitottságot, barátságos légkört jelent, ahol a családtagok figyelnek egymásra, 
 tiszteletben tartják egymás érzéseit, bíznak egymásban, felelősséget vállalnak egymás 
 iránt. 

A kifelé zárt jellegéből következően nem, vagy csak szűk körben tart kapcsolatot 
 másokkal, így a gyermek mintaválasztási köre és lehetősége csekély mértékű. Ilyen 
 helyzetben a gyermek könnyen elszigetelődhet, a családhoz való túlzott kötődése 
 káros hatású lehet. 

A gyermek serdülőkorában a szülőktől való leválásában zavar keletkezhet. 
 
2. Befelé zárt, kifelé nyitott család: 

A befelé irányuló zártság a család kapcsolati légkörének elégtelenségét mutatja. A
 családtagok nem, vagy csak alig tartanak kapcsolatot egymással. Nem igénylik a 
 családi intimitást, kommunikációs zavar keletkezik, érzelmeik inkább ridegek, 
 elutasítóak. 

Az ilyen családokban gyakori az elhanyagoló szülői nevelés. 
 A család kifelé nyitottsága miatt a gyermek kapaszkodókat keres, kifelé orientálódik, 
 mert befelé nincs kihez és hová fordulnia. 
 
     Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 4 pont adható. 
 

6. feladat  6 pont 

*A szerepkonfliktusok három változatához írja le, mit értünk alatta! 
Írjon hozzá egy-egy példát is! 
 

a) Személy – szerep konfliktus:  
Ha az adott szerep jellegénél fogva nem illik az azt megvalósító egyén 
személyiségéhez, akkor a személynek valamely értékét, hitét, belső meggyőződését 
kell feláldoznia a szerep teljesítésekor, elvtelen kompromisszumra kényszerül. Pl. 
vezető szerepben lévő csendes, visszahúzódó, magányt kedvelő személy. 
 

b) Szerepek közötti konfliktus: 
Amikor a sokféle szerepelvárásnak, szerepkövetelménynek az egyén egyidejűleg nem 
tud maradéktalanul eleget tenni; pl.: nagy leterheltséget jelentő, vezető pozíciót betöltő 
családanya. 
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c) Szerepen belüli konfliktus:  
Ugyanazon szereppel kapcsolatosan ellentétek állnak fenn, amelyek 
összeegyeztethetetlenek a környezeti elvárásokkal; pl. amikor a szülő a serdülő 
gyermektől következetlenül kisgyermeki engedelmességet és ugyanakkor felnőttes 
önállóságot kíván meg. 
 

  Helyes válaszonként és elfogadható példákért 1-1 pont, összesen 6 pont adható. 
 

7. feladat  3 pont 

*Válaszolja meg a következő kérdéseket! 
Mit jelent a személyes adat? 
- Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel 

kapcsolatba hozható adat. Az adatból valamilyen következtetés vonható le az érintettre 
vonatkozóan. 
 

Mit jelent a különleges vagy szenzitív adat? 
- A faji eredetre, a nemzeti és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti 
szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a káros szenvedélyre, a szexuális életre 
vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat. 
 

Mit nevezünk közérdekű adatnak? 
- Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott 

egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a 
tevékenységére vonatkozó személyes adat. 
 

     Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 3 pont adható. 
 

8. feladat  6 pont 

*Ismertessen a mozgásos tevékenységek pozitív hatásai közül hatot, amelyek a bölcsődés 
korú kisgyermekek fejlődésében szerepet játszanak! 
− Ismereteket gyarapít, bővíti a gyermekek szókincsét: 

    megtanulják a testrészek nevét. 
− Serkenthetően hat a szem-láb koordináció és térérzékelés fejlődésére. 
− Fejleszti a tér átlátását. 
− Elősegíti a helyzetfelismerés fejlődését. 
− Lehetővé teszi az irányok gyakorlását, rögzítését: 

   „lépj előrébb, tedd a hátad mögé” stb. 
− Társas kapcsolatokat fejleszt. 

 
    Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 6 pont adható. 
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9. feladat  5 pont 

Relációanalízissel oldja meg a feladatot! 
A megfelelő nagybetűket írja a pontozott vonalra! 

A) Az állítás és az indoklás igaz, közöttük kapcsolat van. 
B) Az állítás és az indoklás igaz, közöttük kapcsolat nincs. 
C) Az állítás igaz, az indoklás hamis. 
D) Az állítás hamis, az indoklás önmagában igaz. 
E) Az állítás és az indoklás is hamis. 
 

A mélyszegénység, abszolút szegénység vagy extrém szegénység kifejezések tartalmukban 
nem különböznek egymástól, ugyanakkor számos más elnevezés is  érvényben van a 
szegénységgel kapcsolatosan a szakirodalomban.     ..A.. 
 
Magyarországon több, mint egymillió az elsődleges munkaerőpiac peremén lévő személyek 
száma, mert a társadalmi egyenlőtlenségek és a szegénység a kapitalizmus lényege. 
            ..C.. 
 
A szegénység egyes megjelenési formái néha olyan elviselhetetlenek, hogy a közfigyelmet is 
sikerül ideig-óráig felkelteniük, a szegregáció - típusát tekintve - nem párosul mindig 
mélyszegénységgel.         ..B.. 
 
A szegénység megjelenésében a területi egyenlőtlenségek nem jellemzőek, továbbá a szegénység 
kifejezés hallatán sokan sokfélére gondolhatunk a szegénység formáját és mértékét illetően. 
            ..D.. 
 
A szegények gyakran elkülönülve, egy adott lakónegyedben vagy övezetben, régióban 
koncentráltan élnek, hazánkban a polarizálódó társadalmon belül már a szegények és a 
mélyszegélységben élők között is egyre nagyobb a szakadék.   ..B.. 

 
     Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 5 pont adható. 
 

10. feladat  5 pont 

*Ismertessen az időskori foglalkoztatás mentálhigiénés jellemzői közül ötöt! 
- Segíti a társas kapcsolatok megőrzését, kialakítását. 
- Erősíti a sikerélményt - az eredmény: önbizalmat ad. 
- Az idő strukturálása, az objektív valóság észlelése. 
- Gondolatterelés, gondolatirányítás. 
- A hasznosságtudat érzése, unalom elűzése. 
- Szellemi hanyatlás megelőzése, depresszió oldása. 
- Segíti az ünnepek megünneplését, az emlékek felidézését, jó hangulatot teremt. 
- Szórakoztat. 
     Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 5 pont adható. 
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11. feladat  16 pont 

*Válaszolja meg a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos kérdéseket! 
a) Nevezzen meg négy okot, amelyek miatt a mai fiatalok a drogokhoz nyúlnak! 

 
Valamit meg akarnak változtatni az életükben: 

- hogy beilleszkedjenek a társadalomba, a kortárs közösségbe; 
- relaxációként, menekülésként használják; 
- hogy lazítsanak, mámorító hatásról hallottak; 
- unatkoznak; 
- kíváncsiság; 
- a felnőttség látszata; 
- lázadni akarnak; 
- kilátástalanság a jövőjükkel kapcsolatban. 

 
    Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 4 pont adható. 
 

b) Fogalmazza meg, mit jelent a drogtól való fizikai (testi), illetve pszichikai (lelki) 
függőség!  
A fizikai függőséget okozó kábítószerek esetén a szervezet hozzászokik a folyamatosan 
fogyasztott anyaghoz. Hiánya esetén ún. „megvonásos” állapot alakul ki, bizonyos 
sejtek, hormonok, vegyületek, szervek a megszokotthoz képest más mértékben és 
minőségben látják el funkciójukat. Pl.: boldogságérzet, hangulat, a fájdalomérzet 
gátlása, az ébrenlét. A folyamatos morfinbevitel feleslegessé teszi az endorfin 
kibocsátását. Elvonás alatt viszont a lecsökkent endorfin nem elegendő a 
boldogságérzethez, jó hangulathoz, ezért depresszióba, apátiába esik a fogyasztó. Ez a 
jelenség nagyon erősen kihat a pszichés függőség alakulására is. 
 
Pszichés függőség a drog által generálódott élmények újbóli kívánalmából ered. A 
drogos élményei nagy részét a droghoz fűződő élmények teszik ki és ezeket gyakran 
nagyobb élményként éli meg. A drogok képesek az érzéseket oly mértékben 
felnagyítani, hogy a legkisebb élmény is frenetikus magasságba emelkedhet. A 
pszichikai függőséget nehéz kimutatni és nagyon összetett, sok befolyásoló tényezője 
van. A figyelem beszűkül a drogra és annak megszerzésére. A drog hatása, a drogos 
szubkultúra, a drogos álmok, a szleng, a környezet mind befolyásolják a psziché 
alakulását. 
    Helyes válaszonként 2-2 pont, összesen 4 pont adható. 
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c) Soroljon fel négy családi tényezőt, amelyek befolyásolják a fiatalok 
szerfogyasztásának valószínűségét! 
 
-  a szülők deviáns magatartásmintái; 
-  a testvérek deviáns magatartásformái; 
- a szülőkkel való konfliktusos viszony; 
-  a rendezetlen családi háttér; 
- egyszülős család; 
- mozaikcsalád; 
- diszfunkciós család 

    Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 4 pont adható. 
 

d) Soroljon fel négy, egyéb deviáns magatartásformát, amelyek kialakulhatnak 
kábítószer-fogyasztás következtében! 
- bűnözés 
- alkoholizmus 
- mentális zavarok 
- öngyilkosság 

    Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 4 pont adható. 
 

12. feladat  6 pont 

Egészítse ki a cigányság helyzetét bemutató szöveget a megfelelő kifejezések beírásával! A 
felsoroltak közül válasszon! 
 
 hagyományaik, lakáskörülményeik, előítéletessége, munkanélküliség, 
 iskolai lemaradása, válságos, várható élettartamuk,  képzetlenségük, 
 nyomorban, egészségügyi helyzetük, polgári önszerveződésük, rövidebb 
 
A cigányság helyzete több vonatkozásban is ..válságos.. Tömegeik élnek ..nyomorban .., 
..képzetlenségük.. miatt az átlagosnál nagyobb körükben a ..munkanélküliség ..és  
lakáskörülményeik.. rendkívül rosszak, ..várható élettartalmuk ..átlagosan tíz évvel.. 
rövidebb.., mint a többségi társadalom tagjaié. A gyerekek ..iskolai lemaradása.. egyre 
nagyobb. Kulturális ..polgári önszerveződésük.. eltűnőben, tradicionális belső 
önszerveződésük felbomlott, modern ..hagyományaik.. pedig még csak a kezdeteknél tartanak. 
Mindezeken kívül a többségi társadalom ..előítéletessége.. is sújtja őket.  
 
Forrás: Radó Péter Jelentés a magyarországi cigány tanulók oktatásáról című munkája nyomán 
 
    Helyes válaszonként 0,5 - 0,5 pont, összesen 6 pont adható. 
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13. feladat  5 pont 

A feladat a szociálpolitikai korszakok jellemzőire vonatkozik. 
Az első táblázatban az öt szociálpolitikai korszakban egy-egy rossz jellemző is szerepel. 
Válassza ki a nem megfelelő helyen szereplő jellegzetességet és írja a 2. táblázatba a 
megfelelő helyre. 
 
1. táblázat 

 
Szociálpolitikai korszak A korszak jellemzői 

egyházi szegénygondozás 

- alamizsna 
- érdemtelen szegények 
- caritas 

marginális korszak 

- zárt szegénygondozás 
- első szegénytörvények 
- szerzetesek által végzett 

szegénygondozás 

korrektív korszak 

- nyílt szegénygondozás 
- társadalombiztosítás 
- garantált minimális jövedelem 

jóléti állam válsága 

- szociális jogok 
- kisegítőlegesség (szubszidiaritás) 
- civil és nonprofit szektor 

felértékelődése 

jóléti állam reformja 

- új szociálpolitika 
- jóléti pluralizmus 
- családpolitika átalakítása 

 
2. táblázat 

 

Szociálpolitikai korszak A rossz helyen szereplő jellemző, 
és ahová valójában tartozik 

egyházi szegénygondozás szerzetesek által végzett szegénygondozás 
marginális korszak érdemtelen szegények 
korrektív korszak kisegítőlegesség (szubszidiaritás) 

jóléti állam válsága jóléti pluralizmus 
jóléti állam reformja garantált minimális jövedelem 

 
     Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 5 pont adható 
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14. feladat  4 pont 

* Az élethosszig tartó tanulás feltétele a különböző kompetenciák megléte. 
Soroljon fel négyet a szükséges kulcskompetenciákból! 
- anyanyelvi kommunikáció; 
- idegen nyelvi kommunikáció; 
- az információs és kommunikációs eszközökkel való bánni tudás; 
- önálló tanulás képessége; 
- megfelelő szövegértés; 
- szociális kompetenciák; 
- vállalkozó szellem; 
- kulturális kompetencia 

Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 4 pont adható. 
 

15. feladat  4 pont 

Az aktív öregedés az Európai Bizottság, az Egészségügyi Világszervezet által nemrég 
bevezetett fogalom, amelyet az emberi erőforrás-gazdálkodás is használ. Az aktív öregedés 
azt jelenti, hogy az embereknek meg kell őrizniük a saját életüket, egészségüket és 
amennyiben lehetséges, hozzá kell járulniuk a gazdasági és társadalmi fejlődéshez. 
*Fogalmazzon meg négy javaslatot az idősödő emberek egészséges öregedésének 
elősegítésére! 
- Maradjon aktív. 
- Sokat mozogjon, sétáljon, tartózkodjon a friss levegőn. 
- Egészségesen táplálkozzon. 
- Éljen társas életet családjával, rokonaival, barátival, kortársaival. 
- Legyen nyitott az új dolgok felé. 
- Egész életen át tartó tanulás. 
- Az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése.  
- A szolidaritás erősítése a generációk között. 
- Keressen magának valamilyen hobbit, vagy régen űzött hobbiját elevenítse fel. 

Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 4 pont adható. 
 

16. feladat  4 pont 

*Miről tájékoztat beszélgetés során a másik személy metakommunikációja? 
Írjon négy jellemzőt! 
- Beszédpartnerek tulajdonságairól, személyiségjegyeiről, pl. az öltözködés, a 

testtartás, a mozgás intenzitása. 
- Pillanatnyi lelkiállapotáról, pl. a mozdulatok hevessége vagy enerváltsága, az 

arckifejezés, a hanghordozás. 
- Beszédpartneréhez való viszonyról pl. alá- vagy fölérendeltségi viszony, együttérzés, 

rokonszenv, ellenszenv. 
- Szituációról, pl. helyfoglalás, távolságtartás. 
     Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 4 pont adható. 
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17. feladat  5 pont 

Állapítsa meg, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz és melyik hamis állítás! 
Tegyen I jelet az igaz, H jelet a hamis állítások mellé! 

Állítás Igaz 
Hamis 

A terhességi teszt vizeletből kimutatja azt a hormont, ami csak 
várandósság esetén van jelen a női szervezetben. I 

A terhességi tesztek mindegyikét csak orvos írhatja fel, mert OGYI 
számmal ellátottak. H 

Teljesen lényegtelen a tesztelés időpontja az adott napszakban, akkor 
végezhetjük el, amikor épp ráérünk. Javasolt azonban a reggeli 
időszak, mert akkor koncentráltabb a hormon jelenléte a vizeletben. 

I 

A terhességi tesztek csaknem 100%-ban megbízhatóak, ugyanakkor 
érdemes még egy tesztet csinálni a biztonság kedvéért. I 

A terhességi tesztek mindegyike már 1 napos terhességet is kimutat a 
fogantatást követően. H 

     Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 5 pont adható. 
 

18. feladat  3 pont 

*Soroljon fel a népesség elöregedését eredményező folyamatok társadalmi-gazdasági 
hatásaiból hármat! 
- A gazdaságilag aktív korú népesség száma csökken, ezért terhei jelentősen 

növekedhetnek. 
- A foglalkoztatáspolitika folyamatosan korrekcióra szorul. 
- Az ellátórendszerek terhei növekednek (egészségügyi ágazat, szociális szféra, 

nyugdíjrendszer). 
     Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 3 pont adható. 
 

19. feladat  2 pont 

*Határozza meg a járvány fogalmát! 
 
Valamely fertőző betegség viszonylag rövid időn belüli, nagyobb számosságú, tömeges 
előfordulása. A járványos betegség több országot, a világ nagy részét érintő megjelenését 
pandémiának nevezik. 
 
A fertőző betegség szakkifejezés 1 pont. További, legalább 1 kritérium megnevezése is 
1 pont, megoldástól eltérő, de tartalmában azonos, egyéb helyes megfogalmazás is 
elfogadható.  

1 vagy maximum 2 pont adható. 
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20. feladat  5 pont 

*Értelmezze a magyar társadalom digitális felkészültségére vonatkozó táblázatot, és írjon öt 
megállapítást! 

 
Az interneten való mozgás közbeni hozzáférés mobil eszközök segítségével, korcsoportos és 

iskolai végzettség szerinti bontásban Magyarország vs. Európai Unió átlag,  
2019-ben (százalék) 

Korcsoportok Magyarország Európai Unió 
átlag 

16–24 éves 94 95 
24-25 éves 85 84 
55-74 éves 41 52 
16-74 éves 72 75 
Iskolai végzettség 
Legfeljebb általános iskola 47 59 
Középszintű iskola 74 75 
Felsőfokú iskola 89 90 

 
Forrás: https://www.tarki.hu/sites/default/files/2020-10/244_262_Cseh_web.pdf 
Az adatok forrása (a tábla online adatkódja: TIN00083): 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tin00083/default/table?lang=en Magyarország 

 

- A legtöbb korcsoport esetében az uniós és a hazai eredmény között nincs jelentős 
(szignifikáns) különbség. 
- Két problémás terület azonosítható: 

a) az egyik, hogy a magyar 55–74 éves korosztály mobil internetezése jócskán 
lemarad az uniós átlagtól, 

b) a másik, hogy a maximum általános iskolai végzettségű egyének csoportja is nagy 
hátránnyal küzd e téren. 

- Az idősebb korosztály tagjai a digitális kompetenciák vonatkozásában és a digitális 
eszközhasználat terén sokkal gyengébbek, mint például a 16–24 éves korosztály, akik 
kisgyermekkoruktól kezdve okoseszközök között nevelkednek. Őket „digitális 
bennszülöttek”-nek nevezzük. 
- Az alacsony képzettségű egyének esetében kiemelt probléma a digitális analfabétizmus. 
- Aki még az alapfokú oktatási rendszeren sem, vagy csak nehezen tudja átküzdeni magát, 
annak a digitális világban való létezés, a problémamegoldás még hatványozottabb 
problémát okoz. 
- Az eszközök teljes életünket behálózzák, bizonyos digitális eszközök nélkül az élet 
szinte elképzelhetetlen. „Analfabétának” mondhatjuk azokat, akik nem tudják használni 
ezeket az eszközöket. 

Helyes megállapításonként 1-1 pont, összesen 5 pont adható. 
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