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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
(az értékelő tanárok részére) 

 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok 
adhatók.  

A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így 
kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 
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Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 

 
1. feladat  3 pont 
 
A megadott válaszlehetőségek közül az egyik nem tartozik a többihez. Írja a megfelelő betűjelet 
a vonalra!  
(Minden szakmailag helyes megoldásért 1-1 pont, összesen: 3 pont) 

 
1/1. Az óvodás gyermek viselkedésére jellemző:    

a. érzelem- és indulatvezérelt    ___c__ 
b. vágyvezérelt 
c. magas frusztrációs tolerancia    
d. gyenge önkontroll   

 
1/2. A vezetési stílusokat vizsgálták: 

a. Kurt Lewin 
b. Erikson      ___b__ 
c. Ungárné Komoly Judit 
d. Mérei Ferenc 

 
1/3. A megismerés módszerei: 

a. szociometria 
b. a megfigyelés     ___c__ 
c. empátia 
d. aktometria 

 

2. feladat  1 pont 
 

Húzza alá a helyes választ! 
(A szakmailag helyes megoldásért 1 pont) 
 

A pedagógia alapelveket, a nevelés folyamatát, módszereit, színtereit feltáró alapterülete: 
− neveléselmélet  
− általános pedagógia 
− gyógypedagógia 
− neveléstörténet 
  



Pedagógiai ismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2121 írásbeli vizsga 4 / 11 2022. május 11. 

3. feladat  5 pont 
 
Nevezze meg és írja a vonalra a meghatározásnak megfelelő szakkifejezést!  
(Minden szakmailag helyes megnevezésért 1-1 pont, összesen: 5 pont) 
 
a) Azt fejezik ki, hogy az adott társadalomban mit tartanak fontosnak, kívánatosnak. 
Választáson alapulnak.  értékek 
b) A módszer lehetőséget nyújt az érzelmi, rokonszenvi választások megismerése mellett 
a közösségi, társadalmi szerepekre való megfelelés mérésére, kiválasztására. szociometria 
c) Attitűd, amely téves vagy nem teljes információkból származó általánosításokon alapul. 
előítélet 
d) A szavak, a tettek, az érzelmek egységét jelenti mind a gondolati, mind a tevékenység 
területén.  hitelesség 
e) A tudatos tevékenység automatizált összetevői. készség 

4. feladat  5 pont 
 
Asszociációs feladat. Írja a megfelelő válasz betűjelét az állítás utáni kipontozott vonalra! 
(Minden szakmailag helyes megoldásért 1-1 pont, összesen: 5 pont) 
 

a) SNI 
b) BTM 
c) mindkettő 
d) egyik sem 

 
1. Kulcsfogalma: nehézség. …b… 
2. Szakértői bizottság szakértői véleménye alapján minősítik. …c… 
3. Ellátó szakember: gyógypedagógus, konduktor. …a…  
4. Ellátó szakember: fejlesztőpedagógus. …b…  
5. Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló. …c…  

 

5. feladat  5 pont 

 
A játék sajátosságai közül nevezzen meg ötöt!  
(Minden szakmailag helyes megoldásért 1-1 pont, összesen: 5 pont) 
 
− feszültségoldó 
− önkéntes, szabadon választott tevékenység 
− örömforrás 
− játéktudat 
− a játék komolysága 
− személyiségfejlesztő hatású 
Szakmailag helyes egyéb megfogalmazás is elfogadható. 
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6. feladat  6 pont 
 
Párosítsa az alábbi kommunikációval kapcsolatos fogalmakat az állításokkal! Írja a sorszámot 
a megfelelő betűjelhez!  
(Minden szakmailag helyes megoldásért 1-1 pont, összesen: 6 pont) 

 
A. Az üzenet célba érkezését követi, a vevőtől érkezik.  
B. Alapja a nyelv, amelynek két formáját használjuk: beszéd és írás.  
C. A térközszabályozás mint kommunikációs csatorna.  
D. Ilyen lehet a levegő, de az internet is.   
E. A verbális és a nonverbális kommunikációs tartalom nem egyezik meg, a közlés hiteltelen. 
F. A zavar okát szakszóval így nevezzük.  
 
1. verbális kommunikáció 
2. inkongruencia 
3. zaj 
4. visszacsatolás 
5. csatorna 
6. proxemika 
 
A - …4. ..,  B- …1. .., C- …6. ..., D- …5. ..., E- …2. ..., F- …3. …..  
 
7. feladat  4 pont 
 
Kozéki Béla a különböző nevelési típusokat 3 tengely mentén helyezi el. Nevezze meg a 
leírásban szereplő családi nevelés típusát és tengelyeinek végleteit!   
(Minden szakmailag helyes megoldásért 1-1 pont, összesen: 4 pont)  
A szülő szeretettel neveli gyermekét, féltő aggodalommal, dédelgetéssel veszi körül, és szinte 
mindent megtesz helyette. A gyermek engedelmes a szülőnek, indulatait elfojtja, kudarckerülő, 
passzív, a szociális készségei hiányosak. 

 
7/1. A nevelési típus megnevezése:  …túlvédő, túlgyámolító (túlféltő) nevelés…  
7/2. Érzelmi légköre:  … meleg… 
7/3. A nevelés rugalmassága:  … zárt… 
7/4. A követelmények határozottsága:  … gyenge… 
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8. feladat  2 pont 
 
Írja a kipontozott vonalra az alábbi állítás befejezésének betűjelét!    
(A szakmailag helyes megoldásért 2 pont)  
A szülő szigorúan, keményen, a gyermek személyiségét figyelmen kívül hagyva nevel, gyakran 
alkalmazza a büntetés és parancs módszerét, ezáltal ………b……….. 
 
a) a gyermek maga küzd a problémáival, gátlástalan, agresszív, gyenge kapcsolatteremtő 
képességű lesz. 
b) a gyermek vágyait elfojtó, szorongó, zárt személyiséggé válik.  
c) a gyermek engedelmes, szorgalmas, kötelességtudó, kreatív, szociábilis személyiséggé válik. 
 
9. feladat  4 pont 
 
Írjon négy példát az óvodában követhető hagyományokra!  
(Minden szakmailag helyes megoldásért 1-1 pont, összesen: 4 pont)  
− ünnepek megünneplése (pl. anyák napja)  
− vallási ünnepek megünneplése (pl. karácsony, húsvét)  
− nemzeti ünnepekről megemlékezések  
− jeles napokról megemlékezések (pl. Föld napja) 
− településhez tartozó hagyományok (pl. farsang) 
− születésnapok megünneplése 
− az óvodai élet napirendjéhez kapcsolódó szokások, hagyományok (pl. mesélés, altatás, 

új gyermek fogadása) 

Szakmailag helyes egyéb válasz és megfogalmazás is elfogadható.) 
 

10. feladat  3 pont 
 
Zénó focizás közben szándékosan osztálytársa lábát rúgja meg. Válassza ki és húzza alá az 
agresszió típusait az eset kapcsán!  
(Minden szakmailag helyes megoldásért 1-1 pont, összesen: 3 pont) 

 
10/1. támadó jellegű VAGY védekező jellegű  

10/2. cél jellegű VAGY eszköz jellegű 

10/3. verbális VAGY fizikai 
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11. feladat  6 pont 
 

Az óvodában Dixi, aki 4 éves gyermek, az egyik nap hányni kezd. Mutassa be, milyen teendői 
vannak a pedagógusnak a gyermek ellátása terén!  
(Minden szakmailag helyes megoldásért 1-1 pont, összesen: 6 pont) 
 
− a beteg gyermek megfigyelése  
− folyamatos jelenlét, a gyermeket nem lehet egyedül hagyni 
− lázmérés 
− a megfigyelések dokumentálása  
− a folyadékháztartás egyensúlyban tartása  
− gondozás, pl. bőrápolás, tiszta ruházat  
− a fertőzések továbbvitelének megakadályozása (elkülönítés, fertőtlenítés) 
−  hozzátartozó értesítése 
− orvos értesítése szükség esetén 

Szakmailag helyes egyéb válasz és megfogalmazás is elfogadható. 
 

12. feladat  4 pont 
 
Nevezzen meg a magatartásra ható módszerek közül négy ösztönző módszert!  
(Minden szakmailag helyes megoldásért 1-1 pont, összesen: 4 pont) 

 
jutalmazás, dicséret, elismerés, helyeslés, biztatás 

Szakmailag helyes egyéb válasz is elfogadható. 
 
13. feladat  6 pont 
 
Olvassa el az alábbi állításokat! Jelölje az igaz állításokat I, a hamis állításokat H betűvel!  
(Minden szakmailag helyes megoldásért 1-1 pont, összesen: 6 pont) 

 
 Igaz vagy 

Hamis (I – H) 
13/1. Az autokratikus vezető döntéseit egyedül hozza, a tanulók 
ellenvetéseit nem veszi figyelembe. I 

13/2. Közléssorompó például a prédikálás, moralizálás. I 

13/3. Kétirányú kommunikációhoz tartozik a tv-nézés, a heti étlap 
elolvasása. H 

13/4. Destruktív tevékenységi szerep a szabályalkotó. H 

13/5. Az adottságok velünk született lehetőségek. I 

13/6. Vokális kommunikációs jelzés a kacsintás. H 
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14. feladat  6 pont 
 
Csoportosítsa a testi és mozgásfejlődés jellemzőit az életkori szakaszoknak megfelelően! Írja a 
megfelelő sorszámot a kipontozott vonalra!  
(Minden szakmailag helyes megoldásért 1-1 pont, összesen: 6 pont) 

 
1. Megtanul és egyre biztonságosabban tud váltott lábbal lépcsőzni, egyensúlyérzéke magas 

szintre fejlődik.   
2. Új mozgások: nyusziugrás, békaugrás, kétkezes alsó dobás különböző irányba.  
3. Az ujjpercek csontosodása befejeződik.  
4. A mozgásvégrehajtás jellemzője a mászás, állás, térdelés, lépcsőn mászás, járás, ritmusra 

mozgás, páros lábon ugrálás.   
5. Ugrás helyben páros lábon és egy lábon előre és hátra, fordulattal is, szökdelés különböző 

talajon. 
6. Biztonságosan fut, szalad, irányt változtatni és lassítani még nem tud.   

Kisgyermekkor: 4., 6. 
Óvodáskor:  1., 2., 5. 
Iskoláskor: 3. 

 
Szöveges, kifejtendő feladatok 

 
1. feladat  6 pont 

 
Általános iskola 1. és 2. osztályos tanulói számára rendezett iskolai mozgásos és 
sportprogramok szervezésében Ön is részt vesz. Milyen szempontokat vesz figyelembe a 
szabadidős programok kiválasztásakor? Mutasson be hat szempontot!  
(Minden szakmailag helyes megoldásért 1-1 pont, összesen: 6 pont)  
− Nevelési célok, feladatok 
− A gyermekek/tanulók életkori sajátosságai 
− A gyermekek/tanulók egyéni képességei  
− A gyermekek/tanulók egyéni igényei 
− A gyermekek/tanulók motiválása 
− A rendelkezésre álló anyagi lehetőségek, lehetséges költségek 
− Az időjárási viszonyok   
− A rendelkezésre álló eszközök  
− A rendelkezésre álló időkeret  

Szakmailag helyes egyéb válasz és megfogalmazás is elfogadható. 
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2. feladat  6 pont 
 
Az óvodapedagógus munkája során a csoportjába járó gyerekek szüleivel megfelelő partneri 
kapcsolat kialakítására törekszik. A szülőkkel való hatékony együttműködéshez szükséges 
szociális készségek (társas kompetenciák) közül nevezzen meg négyet! (4 pont) Magyarázza 
meg az együttműködés jelentőségét a nevelési folyamatban! (2 pont) 
(A szociális készségek (társas kompetenciák) szakmailag helyes megnevezéséért 1-1 pont, 
legfeljebb 4 pont; az együttműködés jelentőségének szakmailag helyes megfogalmazásáért 
legfeljebb 2 pont; összesen: 6 pont)  
 

Szociális készségek (társas kompetenciák): 
− empátia  
− konfliktusmegoldó készség  
− kapcsolatteremtő készség, kommunikációs készség,  
− közérthetőség  
− problémamegoldó készség 
 
Az együttműködés jelentősége a nevelési folyamatban:  
Az együttműködés interakció, amikor másokkal közösen, összhangban tevékenykedünk. 
(1 pont) 
A nevelési célokat a résztvevők aktív együttműködésével, közösen, a feladatok 
megosztásával érhetik el. (1 pont) 

Szakmailag helyes egyéb válasz és megfogalmazás is elfogadható. 
 

3. feladat  5 pont 
 
Foglalja össze a problémamegoldó konfliktuskezelési stratégia legfontosabb jellemzőit! 
(Minden szakmailag helyes megoldásért 1-1 pont, összesen: 5 pont) 
 
− mindkét fél érdekei, igényei teret kapnak 
− a felek együttműködnek 
− mindkét féltől nyitottságot, empátiát, toleranciát igényel 
− győztes-győztes stratégia, mert mindkét fél győztes 
− hatékony megoldás, a konfliktus megoldódik, egyensúlyi helyzet áll be 

Szakmailag helyes egyéb válasz és megfogalmazás is elfogadható. 
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4. feladat  8 pont 
Az eset kapcsán fogalmazzon meg nyolc helyes táplálkozási, egészségnevelési tanácsot a 
szülőknek és gyermekeknek! 
 
Z. az utóbbi hetekben rendszertelenül eszik. Az iskolából hazafelé Z. mindennap kéri, hogy az 
iskolával szembeni üzletben a zsebpénzén chipset és üdítőt vásárolhasson, mert kevés volt 
számára az uzsonna. Az esti alvás előtt gyakran másodszorra is vacsorázik. A szülő félti 
gyermekét az elhízástól, aggódik, hogy kövér lesz.   
 
(Minden szakmailag helyes megoldásért 1-1 pont, összesen: 8 pont)  
− Folyadékpótlásra vizet fogyasszon a gyermek. 
−  Ne egyen második komplett vacsorát.  
− A gyerek uzsonnára pl. gyümölcsöt, zöldséget, joghurtot kapjon.  
− Beszélgessenek a szülők is a gyerekkel, miért ne vásároljon chipset, üdítőket, cukros 

ennivalókat.  
− A vacsora 6 óra körül javasolt, esti lefekvés előtt ne fogyasszon másodszorra is 

vacsorát. 
− Az étkezések mennyisége mindig mértékletes legyen.  
− A főtt ételeknél kerüljék a krumpli, a rizs és a tészta fogyasztását.  
− A fehér húsokat részesítsék előnyben a húsok közül, melyeket párolva vagy grillezve 

javasolt elkészíteni.  
−  Az életmódjának változtatása.  
− Rendszeresen végezzen testmozgást, szabadidejében sportoljon.  
− Hétvégenként a családdal szervezzenek kirándulást, túrát, menjenek uszodába.  

Szakmailag helyes egyéb válasz és megfogalmazás is elfogadható. 
 

5. feladat  15 pont 
 
5-6 éves óvodás gyermekek a Föld napja hetében rendbe teszik az udvart gyomlálással, 
gereblyézéssel, az óvoda kiskertjébe zöldség- és virágpalántákat ültetnek el, a csoportszobában 
babot csíráztatnak.  
(A munka és játék kapcsolatának szakmailag helyes megoldásáért 1-1 pont, legfeljebb 5 pont; 
a szerszámok szakmailag helyes felsorolásáért 1-1 pont, legfeljebb 3 pont; 
a munka személyiségfejlesztő hatásának szakmailag helyes megoldásáért 1-1 pont,  
legfeljebb 7 pont; összesen 15 pont) 
 

Értelmezze a munka és a játék kapcsolatát: (5 pont) 
− A munka az óvodáskor végéig játékos jellegű marad. 
− Hasonlít a játék a munkához, mert személyiségfejlesztő hatású. 
− Hasonlít a játék a munkához abban, hogy örömmel végzett tevékenységek. 
− A sikerélmény újabb tevékenységre készteti a gyermeket. 
− A játék belső céllal, a munka külső cél által vezérelt cselekvés. 
− A munkavégzés eredményét értékeljük, mert ha nem végezte el, akkor 

következményekkel jár, a játék eredményét nem értékeljük. 
− A munka alaposabb ismereteket, kialakultabb készségeket igényel, mint a játék. 
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Szerszámok, amikkel az óvodások dolgozhatnak: (3 pont) 

lapát, kisebb méretű műanyag ásó, kisebb gereblye, seprű, locsolókanna 
 

A munka személyiségfejlesztő hatása: (7 pont) 
− Hozzájárul az értelmi képességek fejlődéséhez azáltal is, hogy megalapozódik a 

munka iránti tisztelet, eredményének megbecsülése, fontosságának és 
hasznosságának értelme. 

− A munkához való pozitív viszony kialakulása. 
− Munkavégzés közben formálódnak és egyre pontosabbá válnak a munkához 

szükséges készségek. 
− Környezetünk védelmére, szeretetére nevel. 
−  A környezet szépségei iránti felelősség erősítése a mindennapok növénygondozása 

során. 
− A gyerekek megtanulják a legszükségesebb eszközök, szerszámok célszerű 

használatát. 
− Saját és mások munkájának elismerése, megbecsülése. 
− Szociális kapcsolatai fejlődnek, pl. együttműködés, munkamegosztás, segítőkészség. 
− A munkavégzés közben a gyerekek az óvónő irányításával megfigyeléseket végeznek, 

tapasztalatokat szereznek a természeti és társadalmi környezetüktől. 
 

Szakmailag helyes egyéb válasz és megfogalmazás is elfogadható.  
 


