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Módszertani útmutató a vizsgázók írásbeli teljesítményének értékeléséhez 

Középszint 

Értékelés 
   Az írásbeli feladatok értékelésénél kötelező a központilag összeállított javítási 
útmutatónak való megfelelés. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat 
az útmutató tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontozást kell 
alkalmazni. A dolgozatokat a szaktanárok javítják és értékelik, a diák által használt 
színtől eltérő színnel jelölve a hibákat és azok súlyosságát, illetve a meg nem oldott 
feladatokat. A dolgozathoz kapcsolódó rövid, szöveges értékelésben a tanár 
megállapítja a munka erényeit és hiányosságait.  
Az előírásoknak nem megfelelő feladatválasztás esetén a megoldás nem értékelhető. 
Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok esetén kötelező a javítókulcsnak való megfelelés. 

 

Javítókulcs a szöveges feladatokhoz 
Általános útmutató 

A szöveges válaszokat három fő szempontból értékeljük és pontozzuk. 
 
1. Mennyiségi szempont:  ez a válasz tartalmi gazdagságára és helyességére vonatkozik. A 

mennyiségi szempontot értékelő pontszámot a javítási útmutatóban, valamint az értékelő-
lapon a megadott válaszelemek értékelésekor azonos értékűnek tekintjük, egyes feladatok-
nál súlyozottan értékeljük. Ezt a feladat értékelőlapján (a megoldásban) jelöljük. A fela-
datlapon a feladatra adható maximális pontszámot jelöltük. Az egyes válaszelemek 
megoldási javaslatokat tartalmaznak, ami azt jelenti, hogy a megoldáselemet tartalmilag 
és nyelvileg helyesen körülíró megoldás is értékelhető. Ugyanakkor feltétlenül ragasz-
kodjunk a két fenti kritériumhoz (tartalmi és nyelvi korrektség), különben az értékelés 
pontatlanná válik. 

2. Minőségi szempont: ez a rövid feladatok esetében a feladat megértésére, a szaknyelv hasz-
nálatára, a lényeg kiemelésére, a hosszabb feladatok esetében a feladat megértésére, a 
lényeg kiemelésére, a téma kidolgozására, az ismeretek mélységére, a szaknyelv 
használatára és a megközelítés sokszínűségére vonatkozik. 

3. Kifejezőképesség: a rövid feladatok esetében a világosságra, a nyelvhelyességre, a 
helyesírásra, a hosszabb feladatok esetében az előbbieken kívül a szövegalkotásra 
vonatkozik. 

Az alábbi táblázat a problémamegoldó (rövidebb) szöveges feladatok értékelését szemlélteti. 
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A szöveges jellegű feladatok értékelése az alábbi táblázat alapján történik. 

 
Mennyiségi  szempontok Minőségi szempontok Kifejezőképesség 

 Elemei Aránya Elemei  Aránya Elemei Aránya 

Pr
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m
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m
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ol
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(r
öv

id
)

Az 
ismeretek 
mennyisége 
 

70% A feladat 
megértése 
A szaknyelv 
használata 
A lényeg 
kiemelése 
 

 
20% 

Áttekinthetőség, 
Rendezettség 
Nyelvhelyesség 
Helyesírás 

 
10% 

El
em

ző
 (h

os
sz

ab
b)

 

Az 
ismeretek 
mennyisége 

60% A feladat 
megértése 
A lényeg 
kiemelése 
A téma 
kidolgozottsága 
Az ismeretek 
mélysége 
A szaknyelv 
használata 
Kreativitás 

 
 
 
30% 

Áttekinthetőség, 
rendezettség 
Nyelvhelyesség 
Helyesírás 
Szövegalkotás 

 
 
 
10% 

 

 

 

 

Az alábbi táblázat a problémamegoldó (rövidebb) szöveges feladatok értékelését 
szemlélteti. (1-4. feladat) 
 
 

Minőségi szempontok 20% Kifejezőképesség 10% 
 
Feladat megértése 

  
Áttekinthetőség, 
rendezettség 

 
 

 
Szaknyelv használata  

  
Nyelvhelyesség 

 
 

 
Lényeg kiemelése 

 
 

 
Helyesírás 

 
 

Adható pont: 4  Elért pont Adható pont 2 Elért pont 

Minőség+kifejezőképesség 

összesen 

Adható pont: 6 Elért pont: 
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A következő táblázat az elemző (hosszabb) feladatok értékelését szemlélteti. (5-6.feladat) 

Minőségi szempontok 30% Kifejezőképesség 10% 
 
Feladat megértése 

 
 

Áttekinthetőség, 
rendezettség 

 
 

Lényeg kiemelése 
  

 
 

Nyelvhelyesség  
 

Téma 
kidolgozottsága 

 Helyesírás  
 

Az ismeretek 
mélysége 

 
 

 
Szövegalkotás 

 
 

Szaknyelv 
használata 

 
 

 
 

 

Kreativitás    
Adható pont: 9  

Elért pont 
 
Adható pont: 3  

 
Elért pont 

Minőség+kifejezőképesség 

összesen 

Adható pont: 12 Elért pont: 
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Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 
 
1. feladat 
1/1.  d 
1/2. a 
1/3. b 
1/4.  a     

4 helyes válasz 
3 helyes válasz  
2 helyes válasz 

      1 helyes válasz 

3 pont 
2 pont 
1 pont 
0 pont 

 
 
2. feladat 
2/1.  c 
2/2.  c 
        

Minden helyes válasz  
      Összesen 

1 pont 
2 pont 

    
 
3. feladat 
3/1.  c 
3/2.  a 
3/3. d 
       
       

3  helyes válasz  
      2 helyes válasz 
      1 helyes válasz 

2 pont 
1 pont 
0 pont 

    
 
 
   4. feladat 
    a statusnak 
    b énkép 
    c belső       

Minden helyes válasz  
      Összesen 

1 pont 
3 pont 

 
 
  5. feladat 
  5/1.  C 
  5/2.    C 
  5/3.    E       
        

Minden helyes válasz  
      Összesen 

1 pont 
3 pont 
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6. feladat 
 a)    tanulás 
 b)   bármely megoldás elfogadható        

Minden helyes válasz  
      Összesen 

1 pont 
2 pont 

 
 
 
 
 
7. feladat 
a)  Többszempontú szociometria: 
    Az érzelmi, rokonszenvi választások megismerése mellett lehetőség nyílik bizonyos  
     társadalmi szerepekre való alkalmasság, megfelelés mérésére, kiválasztására.  
   
b)  Előítélet: 
     Rossz feltételezés másokról, elegendő bizonyíték nélkül: az előítélet attitűd, mely téves  
     vagy nem teljes információkból származó általánosításokon alapul.  
 
c)  Hitelesség: 
     A szavak, tettek és az érzelmek egységét jelenti mind gondolati, mind a mindennapi  
     tevékenység területén.       

Egy fogalom helyes kifejtése 
Összesen 

2 pont 
6 pont 

 
 
 
8. feladat 
 8/1.  c 
 8/2. b 
 8/3. a 
 8/4.     d       

Minden helyes válasz  
      Összesen 

1 pont 
4 pont 

 
 
 
 
 
9. feladat 
9/1.  b 
9/2. c 
9/3. d 
9/4. a 
9/5. f 
9/6.      e       

Minden helyes válasz  
      Összesen 

1 pont 
6 pont 
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10. feladat 
  c 
       

      Összesen 1 pont 
 
 
 
11. feladat 
a) Azok a funkciók, amelyeket nyilvánosan is az iskolának tulajdonítanak, és amelyeket  
    előírásokban, törvényekben rögzítenek. 
        

      Összesen 2 pont 
 
 
 
b) Azokat a funkciókat fogadjuk el a felsorolásban, melyek a hivatalos funkciók között nem  
    szerepelnek, pl. hagyományőrző népi együttes működtetése. 
        

      Összesen 2 pont 
 
     
c) Azokra a tanulókra jellemző, akik az iskolával kapcsolatos negatív és pozitív élményeiket,  
    érzéseiket, értékítéleteiket egy időben élik át. 
        

      Összesen 2 pont 
 
 
 
 
12. feladat 
 a   figyelem 
 b   emlékezet 
       

Minden helyes válasz  
      Összesen 

1 pont 
2 pont 

 
 
 
 
 
 
13. feladat 
 a   szociális 
 b   empátia 
 c   érés     

Minden helyes válasz  
      Összesen 

1 pont 
3 pont 
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14. feladat 
14/1 I 
14/2 I 
14/3 H 
14/4 I 
    
        

Minden helyes válasz  
      Összesen 

1 pont 
4 pont 

 
 
 
 
 
 
 
15. feladat 
15/1. b 
15/2. c 
15/3 a      

Minden helyes válasz  
      Összesen 

1 pont 
3 pont 
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Szöveges, kifejtendő feladatok 
1. feladat  
 
Lehetséges megoldás: 
a. Játéktípusok, játékfajták: 
 – szerepjáték 
 – konstrukciós 
 – szabály játék:  
  – mozgásos játék 
  – dalos, népi játék 
  – értelemfejlesztő játék 
 
b. Sajátosságok, személyiségfejlődésben betöltött szerep:  
 – szerepjáték 
 * Érzelmeit, élményeit ismereteit belevetíti a szereplő személyes cselekedeteibe. 

  
 * Szerepjátékban a megszemélyesítettek közötti kapcsolat lesz a domináns; 
  szerepvállalás, szereptanulás – szociális magatartásminták elsajátítása 
 * A játék tartalmában a reális elemeket 2 féle módon jeleníti meg:  
 1. pontosságra törekszik 
 2. módosítja, átalakítja (kompenzálás, feszültség csökkentés). 

 *A bővülő élményanyag, a gondolkodás és a beszéd következtében egyre többet 
    és pontosabban jelenít meg. 

 
 – konstrukciós játék 
         * Az alkotás öröme 

 * Kreativitásra nevel, fejleszti a megfigyelést, képzeletet,    
 problémamegoldást,     esztétikai érzéket, manipulációt. 

 * A fejlődéssel képessé válik az egyre finomabb és összerendezettebb  
 koncentrálásra, 
 – élettani alapja a kézfej csontosodása, mely az írástanulás belső feltétele.  
 
 – szabály játék 
                   * Az előre meghatározott szabályok pontos betartása 
 * A versenyszellem motiválja – győzni akarás 
 *Az 5-6 éves gyermek éretté válik – a szabály megértésére, a szabály betartására, 
 együttműködésre. 
 * A szabály betartása növeli az akaratot, önfegyelmet, figyelmet, társas 
 kapcsolatait,  ami az iskolaérettség feltétele is.  

 
Értékelés:  
Egy játékfajta helyes megnevezése – a  fentiekkel tartalmában megegyező egy-két 
sajátosság bemutatásával –       1 pont 
Egy-két személyiségfejlődésben betöltött szerep helyes megállapítása 1 pont   
           
          4 +2∑ 6 pont  
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2. feladat 
Lehetséges megoldás: 
Az óvoda és a család közötti együttműködés lehetséges formái: 

• Szülői értekezlet– általános nevelési problémák megbeszélése 
• A  nyílt nap – az intézmény természetes mindennapi munkájának bemutatása, a 

látottak megbeszélése 
• A fogadóóra – konkrét személyre szóló megbeszélés a pedagógus és a szülő között, a 

gyermekkel kapcsolatos nevelési kérdésekben. 
• A családlátogatás– a családi háttér objektív és szubjektív összetevőinek megismerése 
       3-4 válaszelem  3 pont 
       2    válaszelem 2 pont 
       1    válaszelem  1 pont  
         3+1∑ 4 pont 

 
3.feladat  
Lehetséges megoldás: 

Indoklás: A serdülőkori szexuális élmények lényegesen meghatározzák a felnőttkori 
magatartást, a későbbi pszichoszexuális viselkedés jellegét 
 
Értékelés: Egy, a fentiekkel tartalmában megegyező indoklás   1 pont 

 
Lehetséges megoldás: 

- Biológiai érettség – szociális érettség – pszichoszexuális érettség 
    

– A pszichológiai nem és a nemi hovatartozás megítélése 
– A nemi szerepek tanulásának folyamata (anya, apa mintái; férfias, nőies magatartás) 
– A szerelem-érzelem: érzéki és érzelmi tényezők kapcsolata, őszinteség, 
      érzelmi labilitás 
– „Milyen vagyok én?”  
– Az énkép megítélésében a pszichoszexuális fejlődés megjelenése.  
– Kritikai érzék megnövekedése 
– „Még nem felnőtt, már nem gyerek” – családhoz – kortárscsoporthoz való viszony 
 
Értékelés:  

Egy, a fentiekkel tartalmában megegyező/kapcsolódó helyes megállapítás egy-egy 
példában                1-1 pont 

    3+1∑ 4 pont 
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4. feladat 
Lehetséges megoldás: 
Az ellenőrzés, értékelés módszerével szemben támasztott követelmények: 

• objektív 
• rendszeres és folyamatos 
• minél több tevékenységre terjedjen ki 
• nevelő jellegű és ne ítélkező legyen 

Minden helyes válasz példával  1 pont 
Összesen              4 pont 
   4+2∑ 6 pont 

 
 
5. feladat 
 
 
Lehetséges megoldás: 
 
a. Az átlag és az attól való eltérés értelmezése 

Átlagos fejlettségű az a gyermek, aki a tanulmányok elvégzéséhez megfelelő 
értelmi képességekkel és intelligenciával rendelkezik, szociokulturális 
környezete rendezett, a tanulás iránti motivációs bázisa kialakult. 

Értékelés 
 Az átlagos fejlettség fentiekkel tartalmában megegyező értelmezése 1 pont  
 

Eltérés 2 irányban: – tehetség  vagy pozitív 
    – ért-i fogyatékos  negatív irányban  
       vagy   tehetség 
                 lemaradás 
 
Értékelés 
 Az átlagtól való eltérés kétféle irányának megnevezése   1 pont 
 
b. Hátrányos helyzet (szociálpedagógiai fogalom):  

Az átlagosnál nehezebb körülmények között élő, környezeti ártalmaknak kitett, normá- 
lisan fejlett, fiziológiailag nem sérült gyerekek sorolandók ide. 
Pedagógiai szempontból: az a nevelt, akit tanulmányi szempontból különböző 
környezeti tényezők gátolnak abban, hogy adottságainak megfelelően tanuljon, 
fejlődjön.  

  
Lehetséges kiváltó okai: mikrokörnyezeti ártalmak (család) 
    makrokörnyezeti ártalmak 
Következmény: A hátrányos helyzet már következmény – nem a tanuló felelős érte.  

Gyakran vezet iskolai kudarchoz, ami hosszú távon társadalmi leszakadást eredményez. 
 
Értékelés: 
 Egy helyes, a fentiekkel tartalmában megegyező megállapítás   1 pont  
 A fentiekkel tartalmában megegyező kiváltó ok megnevezése  1 pont 
 A fentiekkel tartalmában megegyező következmény megnevezése  1 pont 
         összesen: 3 pont 
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-  Veszélyeztetettség 
 Veszélyeztetett az a gyermek, aki személyiségében ép, de annak fejlődésében erősen  
 gátolt. Amíg a hátrányos helyzet főleg a tanulásban okoz gondot, a veszélyeztetettség  
 viszont az egész személyiség fejlődését gátolja, és negatív irányba tereli (devianciák,  
 életvezetési problémák, önértékelési zavarok, erkölcsi problémák jelentkezésének  
 veszélye). 
 Minden esetben hátrányos helyzetet is jelent (fordítva nem)! 
 
Lehetséges kiváltó oka 
 A szülők beilleszkedési zavarai: alkoholizálás, alacsony iskolai végzettség, rossz anyagi  
     helyzet → érzelmileg sivár környezet; hiányos nevelés. 
        ↓ 
Következmények: – a gyermek érzelmi élete elszürkül 
        – erkölcsi fogalmai torzulnak, erkölcsi gátlástalanság 
        – testi fejletlenség 
        – kapcsolatteremtés alacsony szintje 
        – láncreakció elindulása (konfliktusok sorozata, peremhelyzet) 
 
Értékelés: 
 Egy helyes, a fentiekkel tartalmában megegyező megállapítás   1 pont  
 A fentiekkel tartalmában megegyező kiváltó ok megnevezése  1 pont 
 A fentiekkel tartalmában megegyező következmény megnevezése  1 pont 
         összesen: 3 pont 
 
c. A megoldást szolgáló pedagógiai feladatok, lehetőségek 
  – az inadaptáció természetének megítélése, a szocializálhatóság hiányszintjének 
     megállapítása 
  – a kiváltó okok feltárása 
  – a célszerű pedagógiai tevékenységrendszer megtervezése, megszervezése 
  – reszocializáció: új viselkedési szabályok és értékek elfogadtatása 
  – erős érzelmi kötődés kialakítása  
  – egyéni, illetve differenciált bánásmód és főleg az ösztönző módszerek 
                          alkalmazása. 
 
Értékelés: 
 Egy helyes, a fentiekkel tartalmában megegyező megállapítás   1 pont  
         összesen  2 pont 
 
 

Összesen: 10 pont 
10+7∑ 17pont 
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6. feladat 
Lehetséges megoldás: 
A vezető három  
 típusa:                        módszere:             hatása a gyermekközösségre 

-  autokratikus  -  utasítás   -  visszahúzódó, önállótlan 
-  demokratikus -  kompromisszum keresés     -  nyitottak a problémák megoldására 
-  laissez-faire  -  ráhagyás   -  anarchia 
 

8-9 válaszelem  8 pont 
7    válaszelem  7 pont 
6    válaszelem  6 pont 
5    válaszelem  5 pont 
4    válaszelem  4 pont 
3    válaszelem  3 pont 
2    válaszelem  2 pont 
1    válaszelem  1 pont 
 

8+5∑ 13pont 
 

 
 


