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Rendészeti alapismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Egyszerű, rövid választ igénylő, teszt jellegű feladatok 
 

A) Informatikai alkalmazások használata 
 
1. Mely állítások igazak a merevlemez partíciókra?  

Különböző operációs rendszerek egymástól független elhelyezése 
Logikai lemezmeghajtók kialakítása 
Egy operációs rendszeren belül az adatok és a rendszerprogramok elválasztása 
A párhuzamosan futtatott programok elhelyezése 

 2 
2. Az alábbiak közül melyik programmal lehet pdf típusú fájlokat megjeleníteni? 

MS Word 
PowerPoint 
Acrobat Reader 
Notepad 

 1 
3. Adja meg az alábbi meghatározások megfelelő sorrendbe állításával 

(számozásával) a megszakítások feldolgozási sorrendjét! 
A megszakítás feldolgozása. 4 
Program jellemzők mentése. 2 
A megszakítás elfogadása. 1 
A megszakítást feldolgozó program jellemzőinek betöltése. 3 
A program jellemzők visszatöltése. 5 

 5 
 
4. A shareware program azt jelenti, hogy… 

szabadon terjeszthető és korlátozás nélkül használható. 
csak kereskedelemben kapható. 
csak egyetlen gépen használható. 
szabadon terjeszthető és korlátozással használható. 

 1 
 
5. Melyek a színes nyomtatás alapszínei? 

Vörös, kék, zöld, fekete. 
Bíbor, zöld, sárga, fekete. 
Bíbor, sárga, ciánkék, fekete. 
Ciánkék, vörös, narancssárga, fekete. 

 1 
 
A pluszként megjelölt helytelen válaszonként 1 pont levonás jár!
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B) Pszichológiai, szociálpszichológiai, társadalomismeret, életmód alapfogalmak 20 pont 
 

1. Válassza ki a helyes választ a következő feladatokban! 
 
A. Készség a másokról való önzetlen gondoskodásra:  

a. tolerancia 
b. segítőkészség 
c. altruizmus       …….....c…… 
d. empátia 

 
B. A nem figyelt csatorna információiból:  

a. semmit nem veszünk fel 
b. csak a nevünket vesszük fel 
c. mindent felveszünk      ………d….… 
d. csak kevés információt veszünk fel 

 
C. Olyan szervezett csoport, amelynek célja a politikai hatalom megszerzése és 

megtartása: 
a. tömeg 
b. réteg        .....……d……… 
c. osztály 
d. párt 

 
D. A társadalmi rétegek elkülönülő lakóhelyei: 

a. szektásság 
b. szegregáció 
c. szubkultúra       ………b……….. 
d. belső vándorlás 

 4 
 

2. Válassza ki a felsorolt fogalmak közül azt, amelyik nem illik a sorba! Ezt a fogalmat 
írja a pontozott vonalra! 
kolerikus – melankolikus – piknikus – szangvinikus 

 1 
 

3. Hibakeresés! A hibás állítás sorszámát írja a kipontozott vonalra!  
 
A személyiségvonás-elmélet állítása:  

1. a vonások tulajdonságok együttesei 
2. a személyiségnek vannak konzisztens tulajdonságai 
3. egyes tulajdonságok együtt járnak más tulajdonságokkal 
4. egyes emberek tulajdonságai teljesen megegyeznek …………….. 

 
Az attitűd összetevője:  

1. megismerési komponens 
2. attribúciós komponens 
3. affektív komponens 
4. viselkedési komponens     …………….. 

 

 2 
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4. Sorolja fel a felejtés okait! 
Retroaktív gátlás, proaktív gátlás, elfojtás, kiesett az emlékezetből, „nyelvünk hegyén 
van”, kontamináció, a megtanultak interferálnak 

 4 
 
5. A következő feladatot relációanalízissel kell megoldania. A megfelelő betűjelet írja a 

kipontozott vonalra! 
                ∩ 

A =  (+ +) mindkét állítás igaz és van köztük összefüggés 
B =    + + mindkét állítás igaz, de nincs összefüggés 
C =    + - az állítás igaz, az indoklás hamis 
D =    - + az állítás hamis, az indoklás igaz 
E =     - - mindkettő hamis 

 
a. A kíváncsiság a tudásvágy kényszere alapján felborul a központi idegrendszer 

egyensúlyi működése, MERT a homeosztázis a szervezet belső egyensúlyi állapotának 
szabályozója.          
          ……B…….. 

 
b. A félelmi reakció kondicionáláskor Watson éles, kellemetlen hangot alkalmazott, 

MERT az erős hangra a gyermek spontán félelmi reakciót adott.   
          ……A…… 

 
 

 4 
 
6. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írjon I (igen) vagy H (hamis) 

betűt a kipontozott vonalra! 
 
…H…….A szükségletek hierarchiáját ábrázoló piramis csúcsán helyezkedik el a biztonság  

szükséglete.  
…I……..A csoporton belül kialakuló kommunikációs interakciós sémák a csoportdinamika 

egyik fő területét alkotják. 
…H…….A roma származásúak gyakran válnak hajléktalanná. 
…H…….A problémamegoldás során a cselekvési terv megfogalmazása a kontaktus 

felvételének fázisában történik. 
…I……..A felnövekedett gyermekét kibocsátó család egyik nehézsége az „üres fészek” 

szindróma. 
 

 5 
Szöveges, kifejtendő feladatok 
 

13. Fejtse ki rövid esszében véleményét a stigmatizálásról! 
Kulcsszavak: 

Stigmatizálás: előítélet 
– egy jel alapján ítéljük meg a másik embert 
– nem igyekszünk megismerni a másik személyt alaposabban 
– előző, rossz tapasztalatunk alapján más, hasonló jellel rendelkező személlyel 

azonosnak tekintjük 15 pont 



 

írásbeli vizsga 0621 5 / 8 2007. május 25. 

Rendészeti alapismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2. Tanári elbírálás szerint. 
 Kulcsszavak. 
 A kommunikációt nehezíti: 
 – szervi fogyatékosság 
13. eltérés a kultúrában (más nemzetiségű) 
13. a gyermeki kommunikáció sajátosságai 
13. kidolgozatlan, iskolázatlan beszéd 
13. szövegtúltengés 

 – elhallgatás vagy hazugság 
 – alá-fölérendeltségi viszony stb. 
 A kommunikációt segíti: 
 – a szituáció ismerete 
13. visszacsatolás 

 – a szövegösszefüggés ismerete stb.  15 pont 
 

Értékelési szempontok mindkét szöveges feladatnál: 
 

Értékelési szempontok 
1. Mennyire képes logikus, koherens szövegalkotásra? 
2. Mennyire képes a megadott témához (problémához) a témától függően pszichológiai, 

szociálpszichológiai, stb. fogalmakat kapcsolni? 
3. Mennyire képes a témát (problémát) az életből vett példákkal megjeleníteni? 
4. Mennyire képes rendszerezésre, lényegkiemelésre? 
5. Mennyire képes önálló kérdésfelvetésre, véleményalkotásra, állítása mellett érvelésre? 
6. Mennyire tájékozott a témakörben? 
7. Milyenek a tárgyi ismeretei? 
8. Milyen mértékű a probléma-érzékenysége? 
9. Milyen mértékű a kreativitása? 

10. Mennyire képes az eset komplex (elsősorban pszichológiai, szociálpszichológiai) 
megközelítésére, vagyis a tárgy keretében tanultak gyakorlati alkalmazására? 

11. Mennyire képes etikai vonatkozású kérdésekben a történeti, szociológiai, kulturális és 
lélektani szempontok érvényesítésére? 

12. Mennyire képes elkerülni a vulgarizáló redukciókat: a közhelyes, lapos pszichologizá-
lást, szociologizálást, a közhelyeket, valamint az erkölcsi ítélkezést és a lapos 
moralizálást? 

13. Mennyire képes különböző erkölcsi felfogások felismerésére és értelmezésére? 
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A teljesítés szintjétől 

függően adható pontszám Értékelési 
szempontok minimális átlagos átlagon 

felüli 
 1  0,5 1 
 2  0,5 1 
 3 0,5 1  
 4  0,5 1 
 5 0,5 1  
 6  0,5 1 
 7  0,5 1 
 8 0,5 1  
 9 0,5 1  
 10 0,5 1 1,5 
 11 0,5 1 1,5 
 12 0,5 1 1,5 
 13  1 1,5 
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Összetett feladatok megoldása számítógépen 
 
Az értékelés a beadott lemez alapján történik. A szaktanár feladata a lemezről a fájlok 
kinyomtatása, ennek időtartama nem számít bele a vizsga időtartamába. 
A pontozást a kinyomtatott papírra kell feltüntetni. A lemez a vizsgadokumentáció 
része. 
            20 pont 
10 perces másolás 
A tervezés az előzetes vezetői döntésekkel kiválasztott végrehajtási változat részleteinek 93 
kimunkálása. Célja az egész szervezet, valamint a rendelkezésre álló anyagi-tárgyi 177  
eszközök tevékenységének, illetve mozgásának összehangolása a szervezeti cél 254 
érdekében. A művelet eredménye a terv, amely tulajdonképpen prognózis. Egyrészt 336 
a szervezet és környezet állapotváltozásainak előrelátása egészen a kitűzött cél 417  
eléréséig, másrészt a szervezeti tevékenység meghatározott programja. 487 

A tervezés és a terv minőségének értékét nem a részfeladatok egyikének-másikának 571 
teljesítésén mérhetjük le. Sokkal inkább azon, hogy általa milyen mértékben közelíti 657 
meg a szervezet saját célját, s bekövetkeznek-e a valószínűnek tartott állapotok. A 742 
megvalósulás lehetősége függ többek között a rendelkezésre álló időtől.   814 

Minél összetettebb a környezet hatása a szervezetre, minél bonyolultabb feladatot kell 904 
megoldani, annál kevésbé képes a vezetés pontosan meghatározni a bekövetkező  981 
eseményeket. Minél távolibb a tervezett esemény, annál kisebb a valószínűsége, hogy 1066 
az eredetileg elképzelt módon következik be. Ezért tervez a vezető rövidebb időszakra 1153 
részletesebben, mint a távlatiakra. 1189 

A tervezés során számolni kell a zavaró tényezőkkel, az előre nem látható 1266  
problémákkal. Ezekre az esetekre meg kell teremteni a kiküszöbölés feltételeit. A 1349 
tervezés, a tervek készítése az előretekintő munkának csak egyik eszköze. A terv 1431 
annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. Ha öncélúvá válik, akkor az ember 1509 
felesleges tehernek érzi, kellemetlen adminisztrációs kötelezettségnek tekinti. 1589 

A tervszerűség lényege a tudatosság. A tudatosság viszont a gondolkodás sajátossága. 1678  
Helyes gondolkodás nélkül elképzelhetetlen a helyes tervezés. Nem a leírt tervet, 1762 
hanem – egy nevelési intézményt példaként állítva – a pedagógiai logika 1834 
következményeinek megfelelő gondolkodást tartjuk a tervezés eredményének. A 1911  
tartalom és forma egységében történő tervezés az egyik alapvető norma. A feladat 1993 
kiválasztása viszonylag egyszerű dolog. 2033 

 
Értékelés: 
A követelményben megadott leütésszámnak megfelelő másolandó szöveg helyett hosszabb 
szöveg azért került kitűzésre, hogy a jobb képességű tanulók megkülönböztethetők legyenek. 
A gépírásban szokásos újrakezdés a másolási lehetőség miatt nem megengedhető. 
 
A feladatban megadott beállításokkal a megoldásnak megfelelő írásképet kap a vizsgázó. A 
bekezdés vége billentyű használata könnyen ellenőrizhető, valamint az is megállapítható, 
hogy a „kemény enter” („bekezdés vége”) helyett nem használt-e „lágy entert” (shift+enter). 
„Lágy enterek” használatakor esetenként 2 pont levonás jár.  
 
A megoldásban a soronként megadott leütések számának megállapítása során magyar 
billentyűkiosztást vettünk figyelembe. 
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Azon karakterek, amelyek leütéséhez két billentyű egyidejű leütése szükséges, kettővel 
növelik a leütött karakterek számát. (Nagybetű, kettőspont, idézőjel, stb.) Értelemszerűen a 
szóköz és a „bekezdés vége” is 1-1 karakternek számít. 
 
Ha a vizsgázó nem magyar billentyűzetet használ, a megoldásban megadott karakterértékek 
növelhetők a fenti elvnek megfelelően (ahány billentyű egyidejű leütése szükséges, a leütés 
szám annyival növekszik). 

 Tiltott művelet: 
Szóköz ismételt leütésével végzett igazítás. A „bekezdés vége” billentyű indokolatlan 
használata. Ebben az esetben a feladat 0 pontos! 

Hibaszámtól függő elérhető pontszám Leütés 
szám 20 15 10 5 0 
500 - - 0-1 2 3- 
600 - - 0-1 2 4- 
630 - - 0-2 3 4- 
650 - - 0-2 3-4 5- 
670 - 0-1 2-3 4 5- 
700 0-1 2 3 4 5- 
730 0-1 2 3 4 5- 
750 0-1 2 3 4 5- 
770 0-1 2-3 4 - 5- 
800 0-1 2-3 4 - 5- 
830 0-1 2-3 4 5 6- 
1000 0-2 3-4 5 5 6- 
1170 0-2 3-4 5 6-7 8- 
1200 0-2 3-4 5-6 7 8- 
1250 0-2 3-5 6 7 8- 
1330 0-2 3-5 6 7-8 9- 
1400 0-2 3-5 6-7 8 9- 
1500 0-3 4-6 7 8-9 10- 
1600 0-3 4-6 7-8 9 10- 
1700 0-3 4-6 7-8 9-10 11- 
1750 0-3 4-7 8 9-10 11- 
1800 0-3 4-7 8-9 10 11- 
1830 0-3 4-7 8-9 10-11 12-  
2000 0-4 5-8 9-10 11-12 13- 

 20 pont 
Összetett feladat értékelése 

a)  Hozza létre a táblázatot a megadott helyre! 1 pont 
b)  Formázások 1 pont 
c)  Függvényhasználat 5 pont 
d)  Diagramkészítés 3 pont 
e)  Mentse el a dokumentumot <saját_név_statisztika_net> néven a lemezre! 2 pont 
f)  Mentse el a dokumentumot <saját_név_statisztika> néven a lemezre! 1 pont 

 
B)  

Feljegyzés felépítése 2 pont 
Szöveg, diagram beágyazása 3 pont 
Zárórész (dátum, aláírás) 1 pont 
Fájl mentése megadott néven 1 pont 

 


