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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 javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos, egyéb helyes megoldás is 
elfogadható a négyszögben található ponthatáron belül, a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. 
 
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). 
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1. Nevezze meg a felsorolt tudományok magyar megfelelőjét! 
 
 pszichológia   lélektan 

szociálpszichológia  társadalomlélektan 
antropológia   embertan 
geriátria   idősgyógyászat 

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

2. *Egészítse ki a táblázat hiányzó részeit! 
 

A pszichoszociális fejlődés Erikson szerinti stádiumai 

Stádium Pszichoszociális krízis Kedvező kimenet 

csecsemőkor (0-1 év) bizalom vagy bizalmatlanság bizalom és optimizmus 

kisgyermekkor (1-3 év) autonómia vagy kétely önkontroll és megfelelésérzés 

serdülőkor identitás – szerepzavar egységes, önálló énkép 

Helyes válaszonként 2-2 pont, összesen 6 pont adható. 
 

3. *Soroljon fel a magatartászavar alcsoportjába tartozó viselkedések közül négyet! 
- engedetlenség 
- hazudozás 
- csavargás 
- lopás 
- deviáns viselkedés 

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

4. *Mit tanul a bölcsődéskorú kisgyermek kortársaitól a szociális interakciók során? 
Ismertessen fő területei közül ötöt! 

 
- kommunikációt, beszédet 
- érzelem- és viselkedésformákat, szabályokat 
- mozgást 
- másokhoz való alkalmazkodást 
- önellátást, önállóságot 
- autonómiát 
- érdeklődést, kíváncsiságot 
- aktivitást 
- kulturális tradíciókat 

Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 5 pont adható. 
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5. *Írjon a táblázatba egy–egy pszichológiai irányzatot, nézőpontot képviselő tudóst! 
 

Nézőpontok Fő képviselői 
Fiziológiai, neurológiai nézőpont Hippokratész, Galénosz, Darwin, Galton 
Behaviorista nézőpont Watson , Skinner 
Pszichoanalitikus nézőpont Freud, Adler, Jung 
Kognitív nézőpont Kelly, Chomsky, Miller 
Fenomenológiai nézőpont 
Humanisztikus pszichológia Rogers, Maslow 

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

6. *Nevezze meg az alábbi fogalmakat a meghatározások alapján! 
Írja a fogalmat a kipontozott helyre! 
 

Előítélet Egy bennünk kialakult, hiedelemre épülő, új információkat 
kirekesztő, sajátos magatartás egy személlyel, vagy dologgal 
kapcsolatban. 

Szerep Viselkedési mintákból, jogokból és kötelességekből áll. 

Konfliktus Egyének vagy társadalmi csoportok közötti olyan ütközés, 
amely mögött igények, szándékok, vágyak, törekvések, érdekek, 
szükségletek, nézetek, vélemények, értékek szembenállása 
húzódik meg. 

Tanulás Eddig ismeretlen tudás, egy új viselkedési forma elsajátítása 
speciális gyakorlatok útján. 

Akarat Elhatározott döntés és megvalósítására alkalmas képesség, 
igyekezet, szándék egy cél elérésére. 

Kötődés A kisgyermek érzelmi ragaszkodása a számára fontos 
személyhez. 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 6 pont adható. 
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7. *Soroljon fel öt deviáns magatartásformát, amelyek az online térben – kibertérben - 
terjednek! 

 
- szexuális tartalmak szerepeltetése (szexting) 
- pornográf tartalmak szerepeltetése 
- behálózás a kibertérben 
- megfélemlítés  
- zsarolás a kibertérben 
- csalás 
- internetfüggőség 
- károkozó, destruktív cselekvések a kibertérben 
- információs rendszerek megsértése 
- extrémizmus és terrorizmus a kibertérben 

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

8. Oldja meg a feladatot relációanalízissel! 
Írja a pontozott vonalra a megfelelő nagybetűket! 

 

A Mindkét állítás igaz, és van közöttük összefüggés. 
B Mindkét állítás igaz, de nincs közöttük összefüggés. 
C Az állítás igaz, az indoklás hamis. 
D Az állítás hamis, az indoklás igaz. 
E Mindkettő hamis. 

 
- A társadalommal tudományos igénnyel foglakozó tudományokat összefoglaló néven 

filozófiának nevezzük, mert a társadalomtudományos műveltségnek fontos szerepe 
van a mai világban való eligazodáshoz.      D 
 

- A társadalmat alkotó egyének között többé-kevésbé állandó viszony alakul ki, 
ugyanakkor mindenkinek hasznos együttműködés és egyenlőtlenség jellemzi. A 
 

- A struktúra - általános értelemben - valamilyen egésznek szerkezetét jelenti, mert a 
társadalom, amelybe beleszületünk, különbözik a korábbi társadalmak struktúrájától.  

B 
 

- A rétegződés erősen empirikus fogalom, mivel a társadalmi szerkezet vizsgálata a 
szociológiai tudományának nem lényeges kérdése.     C 
 

Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 4 pont adható. 
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9. *Határozza meg a „helikopter szülő” fogalmát és írja le főbb jellemzőit!  
 

 „Helikopter szülőnek tekintjük azokat a szülőket, akik gyermekük életkori szükségleteit 
meghaladó módon és mértékben veszik őt körül gondoskodással” – fogalmaz Mag Judit 
gyermekpszichológus. 
A helikopter szülő a gyermek életének minden egyes pillanata fölött igyekszik átvenni 
a hatalmat. Túlfélti, valamint túl keveset is vár el tőle, nem igazán törekszik arra, hogy 
önállóságra nevelje a gyermekét, inkább megcsinál helyette mindent, és nem engedi, 
hogy olyan élethelyzetekbe kerüljön, amelyeket esetleg nem tud – a szülő szerint – jól 
megoldani. 

A kulcsfogalmak megléte esetén 1-1 pont, maximum 3 pont adható. 
 

10. *Ismertessen a tartós stressz fennállása esetén bekövetkező élettani hatások közül 
négyet! 

 
- gyengül az immunrendszer 
- emelkedik a vérnyomás 
- gyomor- és bélrendszeri problémák jelentkezhetnek 
- alvászavar lép fel 
- fejfájás 
- fáradtság 

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

11. *Határozza meg a szocializációt az alábbi felosztás szerint! 
 

- Elsődleges (primer) szocializáció: 
a szülők a gyermek biológiai gondozásán keresztül biztosítják a szükségleteinek 
kielégítését (kb. egy éves korig tart). 

- Másodlagos (szekunder) szocializáció: 
az elsődlegesre épülő tudatos nevelési, értékátadási folyamat, amely különböző 
intézmények által valósul meg (pl.: bölcsőde, óvoda, iskola, stb.). 

 
Helyes válaszonként 2-2 pont, összesen 4 pont adható. 
 

12. *Egészítse ki a hiányos mondatokat! 
 
Az érzékszervek a ..környezetből.. fizikai, kémiai ingereket fognak fel. 
A különböző ingereket az érző ..idegpályák.. a megfelelő agyi központba szállítják. 
Az érzékelés folyamata során az ingerek felvétele az érzékszervekben, a bőrben, az 
izmokban, az ízületekben található ..receptorok.. segítségével történik. 
Az illúzió a valóság ..helytelen… értelmezésén, vagy önámításon alapuló érzéki 
csalódás. 

Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 4 pont adható. 
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13. * Írjon két-két jellemző magatartásformát a kommunikáció szociálpszichológiai 
funkciói mellé! 

 
Kifejezhet: szolidaritást (a partner státusát emeli, segít, jutalmaz) 

feszültségcsökkentést (tréfálkozik, elégedettséget fejez ki, nevet) 
egyetértést (megért, aláveti magát valaminek, elfogad) 

Szolgálhat: javaslattal (a másik autonómiájának elismerésével irányít) 
véleménnyel (értékel, elemez, belső tartalmakat fejez ki) 
útmutatással (informál, ismétel, megvilágít) 

Kérhet: útmutatást 
véleményt 
javaslatot (a cselekvés lehetséges irányának kijelölését) 

Jelezhet: véleménykülönbséget (nem segít, passzívan elutasít) 
feszültséget (egyezséget kér, kerüli a vitát) 
ellenséges érzelmeket (gyengíti a másik státusát, erősíti a sajátját) 

 
Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 8 pont adható. 

 
14. Húzza alá a válaszlehetőségek közül a helyeset! 

 
Mi az erkölcs szó eredete? 

- görög: ethosz 
- latin: morál 
- az érdek szó 

Mi a szokás? 
- tekintélyre hivatkozó erkölcsi szabály 
- etikett 
- a gyakorlat során kialakult, és valamely közösségben általánosan 

követett cselekvési mód 
Melyik kultúrában szokás a meghajlás köszönésformája? 

- európai 
- japán 
- eszkimó 

Milyen szankciói lehetnek a mozgássérültek autója számára fenntartott 
parkolóhelyre való beállásnak?  

- erkölcsi elítélés 
- sértődés 
- jogi következmény 

Mi a konvenció? 
- előírás 
- a gyakorlatot megkönnyítő megegyezések, pl. viselkedésformák 
- jogi norma 
 

Helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 5 pont adható. 
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15. *Határozza meg az életmód összetevőit az életmódot meghatározó tényezők példái 
alapján! Írja a megfelelő fogalmat a pontozott vonalra!  

 
Feltételek, lehetőségek: iskolázottság, foglalkozás, lakóhely, normák, divat stb. 
Szükségletek, indítékok: érdekek, életelvek, célok, tervek stb. 
Életvitel vagy életstílus: szabadidő felhasználása, napirend, szórakozás, sport stb. 

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

16. *Írjon kiégésre utaló öt testi és pszichés tünetet! 
- alvászavar 
- testsúlyváltozás 
- kipihenhetetlen fáradságérzés 
- gyakori megbetegedés 
- szorongás 
- szakmai érdeklődés csökkenése 
- beszűkülés 
- érzelmi távolságtartás 
- ingerlékenység 
- öngyilkossági gondolatok 
- állandósuló fejfájás 
- hasfájás, hasi panaszok 

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

17. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, a nemzetiségek alapján, 
Magyarországon 13 elismert nemzetiség él. 
Húzza alá - a felsoroltak közül – a törvényben elismert nemzetiségeket! 

 
németek 
oroszok 
spanyolok 
cigányok 
görögök 
lengyelek 
csehek 
osztrákok 

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

18. Nevezze meg a szerepkonfliktusok típusait az alábbi jelenségek alapján! 
 

3 gyermekes, családos tanárnő az iskolában lévő sok túlórája, és a dolgozatok javítása 
miatt otthon elhanyagolja a házimunkákat.  szerepek közötti konfliktus 

 
Szorongó, gátlásos, nehezen kommunikáló személyiség nem képes igazán megfelelni 
a pedagóguspálya követelményeinek.  személy – szerep konfliktus 
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Fiatal szülők modern pedagógiai elvek alapján nevelik gyermeküket, elvetik az állandó 
korlátozást, fenyítést. Ugyanakkor a környezetük elvárja tőlük a szigorúbb nevelést.
       szerepen belüli konfliktus 

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

19. Csoportosítsa a felsorolt tüneteket a táblázat megfelelő rovatába!  
 

 
A terhesség korai tünetei 

 
A szívinfarktus tünetei 

 
- fáradékonyság 
- a legtöbb nő érzékennyé válik 
- kimarad a menstruáció 
- hányinger vagy hányás 
- illatokra való érzékenység 

- nyomásérzés a mellkasban 
- fájdalom kisugárzása a hátba 
- légszomj és erős izzadás 
- bal kar zsibbadása 
- ájulás 

 
Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont, összesen 5 pont adható. 
 

20. *Röviden értelmezze az értelmi fogyatékosság definícióinak kritériumait! 
 

általános értelmi képességre vonatkozó kritérium: IQ átlagtól való elmaradása 
szociális kritérium:   önálló életvezetés akadályozottsága 
életkori kritérium: az első életévektől kezdve elmaradás 

tapasztalható a gyermek fejlődésében 
 

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

21. * Írjon még egy–egy családpolitikai elemet a felsoroltakhoz, a táblázat kipontozott 
soraiba! 

 
A családpolitika rendszere (vázlat) 

 
A családpolitika pillérei Az egyes pillérek funkciója, tartalma 

Családtámogató rendszerek • gondozó, ellátó funkció 
• részleges anyagi tehermentesítés 

Családi élet és a munkaerő-piaci jelenlét 
összeegyeztetését segítő programok 

• gyermekek napközbeni ellátása  
• munkajogi és munkahelyi védelem 
• munkahelyi visszailleszkedés elősegítése 
• családbarát munkaerőpiac, családbarát 
munkahely 
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Szociomedikális rendszerek • család- és gyermekorvosi hálózat 
• családvédelmi szolgálat 
• védőnői szolgálat 
• krízisintervenció és tanácsadás 
• mediáció 

Gyermekjóléti szolgáltatások • jelzőfunkciók  
• családgondozás 

Családok önsegítő és közösségi 
szerveződései 

• mentális prevenció, közösségi védelem 
• önsegítő csoportok 
• generációk közötti kapcsolatok erősítése 

Otthonteremtő programok, lakáshoz jutást és 
lakásban maradást, valamint az önálló 
élettér fenntartását, intimitásának 
megőrzését segítő programok 

• lakásvásárlási és felújítási támogatások 
hitelek, „szocpol” és egyéb vissza nem 
térítendő támogatások 

• szociális lakásállomány 
• „helyi támogatás” 
• lakásfenntartási támogatás, 
adósságkezelési szolgáltatás 

Családbarát környezet, elfogadó, támogató 
és összetartó társadalom 

• pozitív közbeszéd 
• fizikai és szellemi akadálymentesítés 
• segítő, elfogadó attitűdök 

forrás: file:///C:/Users/user/Downloads/farkas-peter--letezik-e-onallo-csaladpolitika.pdf 
 

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

22. * Hasonlítsa össze a képek alapján a 100 évvel ezelőtti balatoni nyaralás jellemzőit a 
maival! Tegyen hat megállapítást az életvitel változására vonatkoztatva! 

 

 
Forrás:  https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/most-megnezheted-hogy-milyen-volt-a-lakohelyed-

100-evvel-ezelott/ 
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forrás: https://csodalatosbalaton.hu/hirek/balaton/2017 

 
- Az életmód, életvitel változása látható a két fotó különbsége alapján. 
- Minkét fotón a szabadidő eltöltésének egy formája, a fürdőzés látható. 
- Szabadidő mindazon foglalatosságok összessége, amelyekben az egyén önként vesz 

részt, akár azért, hogy kipihenje magát, vagy szórakozzék, vagy társadalmi kapcsolatait 
ápolja. 

- A 100 évvel ezelőtti felvételen a fürdőzök döntően saját utcai ruhájukban voltak. 
- Ezzel szemben: napjainkban mindenki fürdőruhában van. 
- Egy férfi kalapban - aki a part nagy terméskövéhez támaszkodik és a középen áll - viselt 

csupán a kornak megfelelő fürdődresszt. 
-  Egyszerű fa csónakban 3 teljesen felöltöztetett gyerek mellett felnőttek ülnek, állnak a 

part mellett. Mindegyik gyermek fehér ruhában van – így védték őket a napsugaraktól.  
- A balatoni nyaralás jelenlegi képén megjelennek a fogyasztói társadalom, a 

tömegtermelés árui. A gyorsan változó divat fogyasztásra, újabb és újabb eszközök 
vásárlásra ösztökélő. 

- Az emberek megvásárolják a kor divatjának megfelelő, fürdéshez szükségesnek tartott 
kellékeket.  

- A 2017-es képen fürdőzők mind fürdőruhát viselnek. 
-  A parton strandoláshoz nagyméretű törölközők, gumimatracok, gumicsónak láthatók, 

ugyanígy a vízben is. 
- Egy nő felemelt karral valószínű most keni be magát UV sugarakkal szembeni naptejjel. 
- A strandolás divatjának megfelelően teljesen átalakult a Balaton partvonala. 
- Kiépített, gondozott strandok jönnek létre. 

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

 


