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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 
5x5=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 egy adott fogalmat vagy pszichológiai jelenséget nem 
a megadott szakkifejezésekkel ír le. A szaknyelv helyes használatáért az esszékérdések esetében 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 – „/” 
jellel – megadott fogalmaknak bármelyike elfogadható, és csupán 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 vizsgázó által bekarikázással megjelölt esszé kifejtését pontozzuk. Amennyiben a vizsgázó mindkét 
esszét kidolgozza, a nem jelöltet figyelmen kívül hagyjuk. Amennyiben a vizsgázó nem jelöli 
választását, és mindkét esszékérdést kidolgozza, és nem jelzi egyértelműen (pl. áthúzással), 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! Ha egy fogalomnak vannak alcsoportjai vagy típusai, akkor 
nevezze meg azokat is! Ha a fogalomhoz kapcsolódik kísérlet is, utaljon rá röviden, vagy írjon 
a jelenség illusztrálására példát! 
 
 
a) Dezorganizált kötődés 

Ainsworth Idegen helyzet teszt elnevezésű kísérleti módszerével megállapított kötődési 
viselkedések / kötődési típusok egyik fajtája.  
A dezorganizált kötődésű gyerek viselkedése az eredeti Idegen helyzet teszt során leírt 
kötődéstípusok egyikébe sem illik bele, ezért a dezorganizált kötődést (mint negyedik 
kategóriát) később vezették be.  
Az ebbe a típusba tartozó gyerekek gyakran zavartan, ellentmondásosan viselkednek, 
pl. megközelítik anyjukat, de nem néznek rá, kerülik a fizikai kapcsolatot. Néhányan 
érzelemmentesnek vagy lehangoltnak tűnnek. 
Az ilyen gyerekek anyja gyakran bántalmazó, félelemkeltő. A gyerek zavartságának 
hátterében az áll, hogy a szülő megmagyarázhatatlan viselkedése össze-
egyeztethetetlen a védelmet jelentő, gondoskodó szülői szereppel. 

5 pont 

HIÁNYOS VÁLASZ ESETÉN 
Ainsworth említése 1 pont 
Idegen helyzet teszt említése 1 pont 
Bizonyos gyerekek viselkedése nem illett bele a teszt során megfigyelt egyik kötő-
déstípusba sem, így később vezették be ezt a kategóriát. 1 pont 

A gyermek viselkedésének jellemzői: 
- Az anya / elsődleges gondozó távollétében nem sír / az idegen is meg tudja 

nyugtatni. 
- Újratalálkozáskor nem veszi fel az anyával / elsődleges gondozóval a kapcsolatot. 
- Együttes helyzetben sincs kapcsolat anya / elsődleges gondozó és gyermeke közt. 
- Az amerikai gyerekek 10-15%-a tartozik ebbe a kötődéstípusba. 

maximum 
3 pont 

A hátterében álló anyai viselkedés 
- bántalmazó, félelemkeltő. 1 pont 

Összesen legfeljebb 5 pont 
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b) Az aktiváció (arousal) fogalma és szintjei 

Az aktiváció (arousal) általános izgalmi, éberségi szint. Az érzelmi arousallal együtt 
járó fiziológiai változások többsége a vegetatív idegrendszer szimpatikus ágának 
aktivációjából származik. 
Az aktiváció szintjei: az alacsony aktivációs szint (álmosság, ébredés stb.), a normál 
szint, a túlzott aktiváció (izgalom, félelem stb.). 

5 pont 

HIÁNYOS VÁLASZ ESETÉN 
Általános izgalmi, éberségi szint. 1 pont 
A fiziológiai változások többsége a vegetatív idegrendszernek / a vegetatív ideg-
rendszer szimpatikus ágának aktivációjából származik. 1 pont 
Alacsony aktivációs szint (álmosság, ébredés stb.). 1 pont 
Túlzott aktivációs szint (izgalom, félelem stb.). 1 pont 
A teljesítmény az arousal mérsékelt szintjein optimális, magasabb szintjein azonban 
hanyatlani kezd. 1 pont 
Általános motivációs állapotként / drive-ként is értelmezik. 1 pont 
A vegetatív/élettani arousal (pl. szívritmus), a kérgi arousal (köz-
ponti idegrendszer / agykéreg aktivációja) és a viselkedéses arousal 
(a szervezet általános viselkedési aktivációs szintje) említése. 

Tényezőnként 
1-1 pont 

maximum 
3 pont 

Összesen legfeljebb 5 pont 
 
 
c) Operáns/instrumentális kondicionálás 

Az instrumentális/operáns kondicionálás során megtanulunk/elsajátítunk bizonyos 
viselkedéses válaszokat, mert ezek bizonyos következményekhez vezetnek. A jutal-
mazott viselkedés a következő alkalommal nagyobb valószínűséggel jelenik meg. Ez 
az effektus törvény.  
Az instrumentális kondicionálásnak fontos szerepe van például a gyermeknevelésben 
pozitív és negatív megerősítés / jutalmazás és büntetés révén. Az instrumentális kon-
dicionálást Skinner és Thorndike tanulmányozták kísérleti helyzetben. 

5 pont 

HIÁNYOS VÁLASZ ESETÉN 
A tanulás egyik formája.  1 pont 
Megtanuljuk, hogy a viselkedéses válaszok következményekhez vezetnek.  1 pont 
Az effektus törvény említése. 1 pont 
Az effektus törvény megfogalmazása: A jutalmazott viselkedés a következő alkalom-
mal nagyobb valószínűséggel jelenik meg. 1 pont 

Példák: gyermeknevelés, oktató programok, szerencsejátékok stb. Példánként 1 pont maximum 
2 pont 

Pozitív és negatív megerősítés / jutalmazás és büntetés említése. 1 pont 
Skinner és Thorndike kísérleteire való utalás. Egyetlen utalás 

esetén is jár a pont. 1 pont 

Összesen legfeljebb 5 pont 
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d) Stressz 

A stressz fogalma olyan eseményekre utal, amelyek az emberek megítélése szerint 
veszélyeztetik pszichikai és/vagy fizikai jóllétüket. Az ilyen események a stresszorok, 
amelyek lehetnek kellemesek vagy kellemetlenek. A rájuk adott reakciók pedig a 
stressz-válaszok. Stresszkeltő események lehetnek pl. balesetek, katasztrófák vagy 
akár olyan örömteli események, mint a házasságkötés, a lakásfelújítás, a családi ünne-
pek. A stressznek egészséget befolyásoló szerepe van. Az esemény stresszessége függ 
annak befolyásolhatóságától és bejósolhatóságától. A stresszkutatás kiváló alakja 
Selye János. 

5 pont 

HIÁNYOS VÁLASZ ESETÉN 
A pszichés és/vagy fizikai veszélyeztetés említése. 1 pont 
A stresszorok említése példával. 1 pont 
A stresszválaszok említése. 1 pont 
Eustressz és distressz említése. 1 pont 
Egészségre gyakorolt hatás említése. 1 pont 
Befolyásolhatóság és bejósolhatóság említése. Egyetlen szempont 

esetén is jár a pont. 1 pont 

Selye János nevének említése. 1 pont 
Összesen legfeljebb 5 pont 

 
 
e) Az empátia fogalma és szerepe a terápiában 

Beleérző képesség. Az a jellemzőnk, hogy – egyéntől függően kisebb vagy nagyobb 
mértékben – képesek vagyunk mások helyzetébe, átélt érzelmi állapotába beleképzelni 
magunkat.  
Rogers szerint az empátia a terapeuta egyik legfontosabb tulajdonsága is, amely 
hozzájárul a személy önmegvalósításához, növekedéséhez, pozitív energiáinak 
felszabadulásához. Egyrészt szükséges a kliens által kifejezni próbált érzelmek 
megértéséhez, másrészt a terapeuta saját megértésének kommunikálásához.  
A feltétel nélküli pozitív elfogadás alapja is az empátia. 

5 pont 

HIÁNYOS VÁLASZ ESETÉN 
Beleérző képesség. 1 pont 
Az a jellemzőnk, hogy képesek vagyunk mások helyzetébe, átélt érzelmi állapotába 
beleképzelni magunkat.  1 pont 

Egyéntől függően kisebb vagy nagyobb mértékű. 1 pont 
Rogers nevének említése. 2 pont 
A terapeuta egyik legfontosabb tulajdonsága. 1 pont 
Terápiás hatás értelmezése (érzelmek megértése és a megértés kommunikálása). 1 pont 
A feltétel nélküli pozitív elfogadás alapja is az empátia. 1 pont 
A humanisztikus szemléleti keret megemlítése, vagy arra való utalás (önmegvalósítás, 
növekedés, pozitív energiák felszabadulása). 1 pont 

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

 
Ismertesse Godden és Baddeley (1975) búvárokkal végzett tanulás kontextusa kísérletét! Térjen ki 
a kísérlet eredményeinek tanulságaira és arra, hogy mennyire vonatkoztathatóak ezek az 
eredmények az emberi viselkedésre! Írjon konkrét példákat is! 
 

 Részpontok Összesen 
Elméleti háttér 
A kísérletben a kontextus felidézésre gyakorolt hatását vizsgálták. 1 pont 
Az eseményeket / tanult dolgokat könnyebb felidézni ugyanabban a kontextusban, 
amelyben a kódolásuk történt. 1 pont 

A kísérleti elrendezés leírása 
A búvárok egy csoportja a parton tanult meg egy szavakból álló listát. 1 pont 

maximum 
3 pont 

A búvárok másik csoportja a víz alatt (5 méter mélyen) tanulta meg 
ugyanazt a listát. 1 pont 

Később mind a két csoportot további két részre osztották. 1 pont 
A búvárok vagy a tanulási helyzettel megegyező környezetben próbál-
ták a szavakat felidézni, vagy a tanulási helyzettől eltérő környezetben. 1 pont 

A kísérlet eredményei, következtetések 
Nem befolyásolta a búvárok felidézési teljesítményét, hogy a száraz-
földön vagy a víz alatt tanulták-e meg a szavakat. 

1 pont 

maximum 
7 pont 

Az számított, hogy hol kérdezték ki őket. 1 pont 
Azok, akiket a tanulási helyzettől eltérő környezetben teszteltek, 
kevesebb szót tudtak felidézni. 

1 pont 

Azok, akiket a tanulási helyzettel megegyező kontextusban teszteltek, 
több szót tudtak felidézni. 

1 pont 

Ha a máshol kikérdezettek visszatértek a tanulás helyszínére, az ő 
teljesítményük is látványosan javult. 

1 pont 

Az események kontextusa az egyik legerősebb előhívási támpont. 1 pont 
A tanulás alatt fennálló érzelmi állapotunk is a kontextus része, ezért 
fontos a felidézésben. 

1 pont 

Állapotfüggő tanulás fogalmának említése. 1 pont 
Példa említése a tanulás kontextusának hatására:  
hajdani osztálytársak neve könnyebben jut eszünkbe a régi iskolánk 
folyosóján, korábbi emlékek a régi helyszíneken könnyebben 
felidéződnek, ismerős felismerése könnyebb a megszokott 
környezetben stb. 

Példánként 
1-1 pont 

maximum 
3 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! 
1. Mutassa be az intrinzik és extrinzik motiváció egymásra való hatását, összefüggéseit! Ahol lehet, 

említsen kísérletet vagy gyakorlati példát is a mondanivalójának szemléltetésére! 
2. A humanisztikus pszichológiai nézőpont szemléleti pillérei, emberképe. 
 

1. Mutassa be az intrinzik és extrinzik motiváció egymásra való hatását, összefüggéseit! Ahol 
lehet, említsen kísérletet vagy gyakorlati példát is a mondanivalójának szemléltetésére! 

 Részpontok Összesen 
Fogalmi tisztázás 

- Humánspecifikus motivációk. 1 pont 
- Intrinzik: a cél maga a cselekvés, a benne rejlő öröm / a tevékenység önjutalmazó. 1 pont 
- Extrinzik: a cselekvésben valamilyen külső tényező is szerepet játszik / a cél 

kézzelfogható jutalom, nyereség elérése, vagy a büntetés, kár elkerülése.  1 pont 

A kétféle motiváció hatása egymásra és összefüggései 
A klasszikus pszichológiai megközelítésben dichotomikusan szétvá-
lasztják a kétféle motivációt. 1 pont 

maximum 
8 pont 

Az intrinzik motivációt sokáig értékesebbként tartották számon. 1 pont 
Számos kutatás alátámasztotta, hogy ha embereknek extrinzik jutalmat 
kínálnak fel egy olyan feladatért, amelyet eredetileg érdeklődésből / 
intrinzik módon motiváltan végeznek, akkor az érdeklődésük 
fokozatosan alábbhagy.  

1 pont 

Kísérleti vagy hétköznapi példa említése a fenti jelenségre. 
Pl.: Megfigyelték, hogy azok a gyerekek, akik jutalmat kaptak a 
rajzolásért, azt csak addig folytatták, amíg remény volt a további 
jutalomra. Még ha kezdetben saját kedvükre rajzoltak is, elveszett ez a 
késztetésük, ha azt tapasztalták, hogy ezért jutalom jár. 

1 pont 

Részleges megerősítés fogalmának említése. 1 pont 
A döntően extrinzik tényezőkön alapuló tevékenységek negatív 
érzelmek sorához vezetnek.  1 pont 

Az intrinzik célok teljesülése nagyobb örömöt jelent, mint az extrinzik 
célok követése. 1 pont 

Egy időben lehetnek jelen intrinzik és extrinzik tényezők, a kettő 
együttesen befolyásolhatja viselkedésünket. 1 pont 

Az extrinzik módon végzett tevékenységek beépülhetnek / integrálód-
hatnak, sőt intrinzik módon vezéreltté válhatnak. 1 pont 

Példa említése: 
- Eleinte azért tanulunk egy tantárgyat, hogy jó jegyet szerezzünk, 

később viszont egyre érdekesebbnek találhatunk néhány témát, és 
egyre inkább az érdeklődésünk miatt foglalkozunk az adott 
tárggyal stb. 

1 pont 

Az extrinzik késztetések között vannak olyanok, melyek megférnek az 
intrinzik késztetések mellett, sőt pozitívan hatnak rájuk. 1 pont 

Példa említése: 
- Az ún. információs pozitív visszajelzés esetében a jutalom 

visszajelzést ad a teljesítményről, így legtöbbször növeli az 
intrinzik motivációt. 

- Diákok aktív bevonása a tanulási folyamatba stb. 

Példánként 
1 pont 

maximum 
2 pont 

Az esszé koherenciája és a szaknyelv használata. maximum 
2 pont 

Összesen legfeljebb 15 pont 
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2. A humanisztikus pszichológiai nézőpont szemléleti pillérei, emberképe. 
 

 Részpontok Összesen 
XX. század második felétől kialakuló pszichológiai irányzat. 1 pont 
A „harmadik erő” elnevezés említése (a pszichoanalitikus és a behaviorista megközelí-
téssel szemben).  1 pont 

A klinikai gyakorlatból fejlődött ki. 1 pont 
Szemléleti pillérek  

- A figyelem középpontjában az élményeket átélő személy / a személy szubjektív 
világszemlélete / az események egyéni észlelése és értelmezése, valamint 
önértékelése áll.  

1 pont 

- Központi fogalma az önmegvalósítás. 1 pont 
- A személy méltósága a legfőbb érték. 1 pont 
- A kutatásban a jelentésteliség és a komplexitás elsőbbséget élvez az objektivitással 

szemben.  1 pont 

Emberkép  
Hangsúlyozza az egyén szerepét a saját sors meghatározásában és 
alakításában. / Nem determinisztikus felfogás. 1 pont 

maximum 
5 pont 

A másik két irányzat (pszichoanalízis, behaviorizmus) emberképével 
való szembeállítás bármilyen szempontból (pl. determinisztikusság, 
egészségkritériumok). 

1 pont 

Az emberek alapvetően jók. 1 pont 
Az emberek fejlődésre és önmegvalósításra törekszenek, változásra 
képesek. 1 pont 

Az önmegvalósítás nem valamilyen végállapotnak tekinthető, a hang-
súly a fejlődésen van. 1 pont 

A pszichológiai egészség szempontjából az önmegvalósítás irányába 
való fejlődés szükséges. 1 pont 

Pszichés betegségek akkor jönnek létre, amikor az ember lehetőségei-
nek kiteljesítését a körülmények vagy más emberek (szülő, tanár, há-
zastárs) akadályozni próbálják. 

1 pont 

Képviselők említése: C. Rogers, A. Maslow.  Egyetlen 
szerző emlí-
tése esetén is 

jár a pont 

1 pont 

Az esszé koherenciája és a szaknyelv használata. 2 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! 
1. Mutassa be a meggyőző közlés jellemzőit és a hatékonyságát befolyásoló tényezőket! Mondjon pél-

dákat a meggyőző közlés tipikus helyzeteire, gyakorlati felhasználására! 
2. Ismertesse a mentális egészség és a mentális betegség fogalmait, térjen ki a pszichés egészség fel-

tételeire, a betegségek hátterében álló pszichés okokra, a különböző nézőpontú magyarázatokra! 
Írjon példákat is, ahol lehet! Ne térjen ki a kezelési módokra! 
 

1. Mutassa be a meggyőző közlés jellemzőit és a hatékonyságát befolyásoló tényezőket! Mondjon 
példákat a meggyőző közlés tipikus helyzeteire, gyakorlati felhasználására! 
 

 Részpontok Összesen 
Fogalom 
Az attitűdváltoztatás személyes formája,   1 pont 
… melynek során érvekkel kívánjuk elérni célunkat.  1 pont 
A Yale-program / Yale Egyetem említése.  1 pont 
Történelmi inspirációra való rámutatás: tömegkommunikáció; a 
2. világháború propagandatevékenysége. 

Válaszonként 
1 pont 

maximum 
2 pont 

Tényezők – korai kutatások 
A korai kutatások a meggyőzés különböző tényezőit vizsgálták, 
úgy mint: 

- forrás,  
- üzenet,  
- befogadó, 
- (csatorna). 

A „csatorna” 
nélkül is jár a 

pont. 
1 pont 

A forrás/kommunikátor hatótényezői: presztízs/megbízhatóság, 
hitelesség/kommunikációs összhang, külső megjelenés.  

Hatótényezőnként 
1 pont 

maximum 
2 pont 

Az ellentmondó eredményekre való rámutatás. Példa említése: 
iskolai helyzetben az osztálytárs erősebb hatást érhet el, mint a 
tanár; kortárs segítői rendszer stb. 

Példa nélkül 
1 pont, példával 

2 pont 

maximum 
2 pont 

Az üzenet hatótényezői: egyoldalú vagy kétoldalú / ellenérvekre is 
kitérő, félelemkeltő. 

Hatótényezőnként 
1 pont 

maximum 
2 pont 

A befogadók jellemzői: tájékozottság vagy tájékozatlanság, 
kognitív képességek szintje, célcsoport nagysága, személyes 
érdekeltség. 

Hatótényezőnként 
1 pont 

maximum 
2 pont 

Meggyőzéssel szembeni védettség említése.  1 pont 
A meggyőzés beoltáselméletének rövid megfogalmazása.  1 pont 
Kognitív fordulat a meggyőzéskutatásban 
A kognitív válaszelméletek azt vizsgálják, milyen összefüggés van 
a meggyőzés hatékonysága és a meggyőzést célzó információ fel-
dolgozása során fellépő kognitív folyamatok között.  

 1 pont 

Áttörést a feldolgozásvalószínűségi modell hozott.   1 pont 
A meggyőzés hatékonysága attól függ, hogyan dolgozza fel a sze-
mély a rendelkezésére álló információt.   1 pont 

Kognitív nézőpontból elkülöníthetünk centrális és periférikus 
feldolgozást.   1 pont 

A meggyőző közlés tényezői eltérő módon számítanak a centrális 
és periférikus feldolgozástól függően.  1 pont 

A hallgatóság motiváltságának és a rendelkezésére álló feldolgozási 
kapacitásnak egyidejű említése.  1 pont 
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 Részpontok Összesen 
Amikor akarunk és tudunk a közlésre figyelni és elmélyülten gon-
dolkodni, akkor a feldolgozás a központi úton halad.  1 pont 

Amikor nem akarunk és/vagy képtelenek vagyunk elmélyülten 
gondolkodni, akkor a meggyőzés a perifériás utat fogja követni.  1 pont 

Központi úton halad a meggyőzés, ha  
- a feldolgozás során kontrollált és erőfeszítéssel végzett 

gondolkodás zajlik,  
- az egyén a közlés lényegi tartalmaival foglalkozik. 

Szempontonként 
1 pont 

maximum 
2 pont 

Periférikus úton halad a meggyőzés, ha  
- a feldolgozás során automatikus, erőfeszítés nélküli gon-

dolkodás zajlik,  
- az egyén a közlés formai jegyeire vagy a kontextusbeli 

sajátosságaira figyel (pl. érvek száma, közlő presztízse, 
környezet kellemessége). 

Szempontonként 
1 pont 

maximum 
2 pont 

Példák említése a feldolgozás-valószínűségi modellre (média, 
politika, társadalmi célú reklámok, ügy-nöki tevékenység, iskolai 
prevenciós programok). 

Példánként 
1 pont 

maximum 
2 pont 

Az esszé koherenciája, szaknyelvhasználat.  5 pont 
Összesen legfeljebb  35 pont 

 
 
2. Ismertesse a mentális egészség és a mentális betegség fogalmait, térjen ki a pszichés egészség 

feltételeire, a betegségek hátterében álló pszichés okokra, a különböző nézőpontú magyaráza-
tokra! Írjon példákat is, ahol lehet! Ne térjen ki a kezelési módokra! 

 
 Részpontok Összesen 
A mentálisan egészségesek és a mentálisan betegek között nincs éles határ. / Bizonyos 
vonások, viselkedések az egészségesnek tartott emberekre inkább jellemzőek, mint a 
betegnek tartottakra. 

1 pont 

A mentális egészség meghatározása 
Hatékony valóságészlelés. 1 pont 

maximum 
7 pont 

Képességek, reakciók valóságnak megfelelő értékelése. 1 pont 
A viselkedés akaratlagos szabályozásának képessége.  1 pont 
Önkontroll. 1 pont 
Önértékelés, önelfogadás. 1 pont 
A személy mások társaságában jól érzi magát. 1 pont 
A személy szociális helyzetekben természetesen reagál. 1 pont 
Érzelemteli kapcsolatok kialakításának képessége. 1 pont 
Fogékonyság mások érzéseire. 1 pont 
A személy saját szükséglete kielégítése érdekében nem lép fel túlzott 
igényekkel mások felé. 1 pont 

Alkotóképesség. 1 pont 
A személynek nem esik terhére eleget tenni a mindennapok 
követelményeinek. 1 pont 

Optimizmus. 1 pont 
A mentális betegség meghatározása  
Az egyén szempontjából nemkívánatos következményekkel jár. 1 pont 

maximum 
7 pont 

Az egyén kellemetlen, szubjektív rossz érzésével / distresszel jár. 1 pont 
Értéktelenség / elidegenedés érzése. 1 pont 
Intimitástól való félelem. 1 pont 
Nem megfelelő alkalmazkodás / maladaptív viselkedés. 1 pont 



Pszichológia — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2111 írásbeli vizsga 11 / 11 2022. május 20. 

 Részpontok Összesen 
Társadalmi normáktól eltérő viselkedés. 1 pont 
A társadalom szempontjából nemkívánatos következményekkel jár. 1 pont 
A statisztikai átlagtól való eltérés. 1 pont 
Az abnormalitás megítélése kultúrától függ. 1 pont 
Példák: szorongásos zavarok, hangulatzavarok, skizofrénia, személyi-
ségzavarok, alvászavarok, táplálkozási zavarok stb. 

Tünetenként/ 
zavaronként 

1 pont 

maximum 
2 pont 

A mentális zavarok különböző megközelítései 
Biológiai nézőpont magyarázatai 
Biológiai nézőpont említése. 1 pont 

maximum 
2 pont 

Genetikai szabálytalanság. 1 pont 
Az agy specifikus részeinek rendellenessége. 1 pont 
Idegi ingerületátvitel zavara. 1 pont 
Vegetatív idegrendszer működésének zavara. 1 pont 
Pszichoanalitikus nézőpont magyarázatai 
Pszichoanalitikus nézőpont említése. 1 pont 

maximum 
2 pont 

Korai gyerekkorból eredő tudattalan konfliktus. 1 pont 
Traumatikus életesemény. 1 pont 
Elfojtott impulzusok/érzelmek miatti szorongás. 1 pont 
Behaviorista nézőpont magyarázatai 
Behaviorista nézőpont említése. 1 pont 

maximum 
2 pont 

A tanulás eredményezi a maladaptív viselkedést. 1 pont 
A nem megfelelő viselkedés megerősítése. 1 pont 
Félelmek kondicionálása. 1 pont 
Kognitív nézőpont magyarázatai 
Kognitív nézőpont említése. 1 pont 

maximum 
2 pont 

Téves gondolatok a valóságról. 1 pont 
Rendellenes kognitív folyamatok. 1 pont 
Rejtett motívumok, konfliktusok. 1 pont 
A személy önmagáról alkotott képe téves. 1 pont 
Stresszes helyzetek kiértékelése téves. 1 pont 
Szociokulturális nézőpont magyarázatai 
Szociokulturális nézőpont említése. 1 pont 

maximum 
2 pont 

Fizikai, szociális környezetből érkező stresszorok. 1 pont 
Szegénység szerepe. 1 pont 
Diszkrimináció szerepe. 1 pont 
Kultúra szerepe. 1 pont 
Egyéb, a fenti fő vázlatpontokba nem besorolható szempontok 
említése: sérülékenység, fogékonyság a stresszre, krónikus 
reménytelenség, elszigeteltség stb. 

Szemponton-
ként 1 pont 

maximum 
2 pont 

Az esszé koherenciája, a szaknyelv használata. maximum 
6 pont 

Összesen legfeljebb 35 pont 
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