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Fontos tudnivalók 
 
 
 

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat! 

- Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmű javítása fogadható el! 

- A dolgozatban előforduló esetleges hibákat, tévedéseket kérjük, feltűnően jelöljék! 

- A feladatlap egységes értékeléséhez a rendelkezésre álló megoldási javaslatot kell 
használni! 

- A megoldólaptól eltérő, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is elfogadható 
a ponthatáron belül, a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél! 

- Kérjük, hogy a javítást végző tanár minden feladat esetén írja be az elért pontszámot a 
maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe! 

 

Az írásbeli vizsgafeladatok pontszámainak összege csak egész szám lehet. Ha az írásbeli 
vizsga(rész) pontszáma nem egész szám, akkor a matematikai kerekítés szabályai szerint 
kell eljárni (az öttizedre vagy az a felett végződő pontszámokat felfelé, az öttized alattit 
pedig lefelé kerekítjük). 
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1. Egészítse ki a következő mondatokat! Írja a helyes választ a kipontozott vonalra! 
 

3  
Az észlelés jellemzői közé soroljuk, hogy … d) … 

a) veleszületett 
b) az érzékszervek aktivitására épül 
c) egyszerű, reflexes viselkedés 
d) szükséges hozzá a gondolkodás 

 
A pszichológia történetében W. Wundt jelentősége az, hogy …a) … 

a) a pszichológiát kísérleti tudománnyá tette. 
b) az idegi energia kutatása. 
c) a fájdalomészlelés területének kidolgozása. 
d) a színlátás vizsgálata. 

 
A nonverbális kommunikációs csatornák közé tartoznak** …a), c), d)… 

a) a testtartás 
b) az írott szöveg 
c) a térközszabályozás 
d) a vokális kommunikáció 

 
(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 

 
2. Húzza alá a helytelen választ az alábbi állításokban! 

3  
 
Az egyén partner központú megközelítése Rogers elméletében három dolgon alapul: 

a) a feltétel nélküli elfogadáson. 
b) a szükségletek hierarchiáján. 
c) a hitelességen. 
d) az empátián. 

 
A gyermek agresszív viselkedését előidézheti 

a) ha az erőszakot a felnőttek nem büntetik meg. 
b) az egyén személyiségvonásai. 
c) a bűntudat. 
d) a frusztráció. 

 
A freudi pszichoszexuális fejlődésmodell szakaszai közé tartozik 

a) az orális szakasz. 
b) az anális szakasz. 
c) a látencia. 
d) a manifesztáció. 

 
(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 

 
 
 
 
 
 

** Helyes válasznak csak az összes meg-
oldás megadása tekinthető! 
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3. Relációanalízissel oldja meg a következő feladatot! A megfelelő betűjelet írja a kipontozott 
vonalra! 

3  
 
A) Az állítás és indoklás igaz, közöttük kapcsolat van. 

B) Az állítás és indoklás igaz, közöttük kapcsolat nincs. 

C) Az állítás igaz, indoklás hamis. 

D) Az állítás hamis, indoklás igaz. 

E) Az állítás, indoklás hamis. 

 
Tanulás során az ismétlés elősegíti a hosszú távú memóriába való beépülést, MERT az függ 
időtényezőtől és a megerősítéstől is. …A… 
 
Maslow a személyiség teljességéből, a test, a lélek, a tudat, a szociális lét egységéből indul ki, 
MERT minden embert empatikusnak tekinthetünk. …C… 
 
A szubkultúra a társadalmon belül élő deviáns csoport kultúrája, MERT eltér a többség 
kultúrájától. …D… 

(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 
 
4. Határozza meg a pszichológia tudományán belül, mit nevezünk alaptudománynak és 
alkalmazott tudománynak! Írjon magyarázatához két-két példát is! 

4  
 
Alaptudomány: a pszichés jelenségek átfogó magyarázatára törekszik, pl. általános lélektan, 
személyiségpszichológia, szociálpszichológia, fejlődéslélektan, állatlélektan. 
 
Alkalmazott tudomány: más tudományokhoz közel állnak, azok határterületein 
helyezkednek el. Jelentőségük a gyakorlati felhasználásban van. Ilyen pl. 
reklámpszichológia, neveléslélektan, ápoláslélektan, munkapszichológia, 
pszicholingvisztika. 
 

(Helyes meghatározásokért 1-1 pont, a példákért 0,5-0,5 pont adható!) 
 
*5. Magyarázza meg a képzelet alábbi formáinak működését! 

4  
 

absztrakt Képzeletünk nem korlátozódik a ténylegesen megismerhető 
konkrét valóságra, hanem elvont dolgokra is kiterjed. 

önkéntelen Nem tudjuk az okát, hogy egy bizonyos jelenség miért jutott 
eszünkbe. 

reális Az életben valószerű jelenséget képzelünk el.  

produktív Új, önálló ötletekkel állunk elő, pl. tervező munka, 
találmányok esetén. 

 
(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 
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*6. Határozzon meg négy, az intelligenciával kapcsolatos, az intelligenciára jellemző állítást! 

4  
- Az értelmi képességek rendszere, amely lehetővé teszi a sikeres megoldásokat. 

- Segítségével leküzdhetők a nehézségek. 

- Meghatározza az egyéni teljesítmény sikerét. 

- Nem azonos a tényszerű ismerethalmaz birtoklásával, vagyis a lexikális tudással. 

- A tevékenység gyakorlatiasságában mutatkozik meg. 

- Segítségével megoldhatók a problémák és feladatok. 

- Az intelligencia formálható, fejleszthető. 

- A gondolkodás kötetlensége jellemzi. 
(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 

 
*7. Határozzon meg öt olyan szükségletet, amely hiányként jelentkezik általában a 
szegényebb nagycsaládos embereknél! Írja a Maslow-i szükségletpiramis megfelelő szintjeire 
a szükségleteket, minden szintre kerüljön egy!  

5  
 

FIZIOLÓGIAI
szükséglet

BIZTONSÁG ÉS VÉDETTSÉG
szükséglete

TÁRSAS
szükséglet

ÖN- ÉS MÁSOK 
MEGBECSÜLÉSÉNEK 

szükséglete

ÖNMEGVALÓSÍTÁS
szükséglete

 
 

(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 
 
8. Egészítse ki a pszichológiával kapcsolatos állításokat a tanultak alapján! 

4  
 
Az alvás-ébrenlét periódusait a nem-specifikus formáció retikuláris szabályozza. 

A tudat cselekedeteinket folyamatosan kontrollálja. 

Alvás közben szűkül a pupilla, csökken az izomtónus. 
(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 

 

 
pl. mindegyik gyermek képességeinek 
megfelelően tanulhasson 
 
pl. a szülők lássák, miben tehetségesek 
gyermekeik 
 
pl. a szülőknek legyen elég ideje 
gyermekeikre 
 
pl. családban nevelkedjen 
 
 
pl. naponta egyenek meleg ételt 
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*9. Jellemezze a gyermek iskolaérett magatartását! Írjon hat jellemzőt! 
6  

- A vizsgáló felé fordul. 

- Figyelmesen várja a feladatot. 

- Szükség esetén kérdéseket tesz fel. 

- Önállóan oldja meg a feladatokat. 

- Munkatempója gyors, egyenletes. 

- Mindent elkövet, hogy a feladatot megoldja. 

- Ellenőrzi a saját munkáját, javítja. 

- Gyorsan átáll egyik feladatról a másikra. 
(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 

 
10. Értelmezze az empátia fogalmát! 

2  
 
A másik ember lelkiállapotába történő beleérző képesség. Az a képesség, hogy megértsük 
mások érzéseit anélkül, hogy valóban éreznénk azt, amit ők éreznek. 
 

(A helyes válaszért 2 pont adható!) 
 
*11. Az alábbi fénykép egy szociális misszió-társulat tevékenységét mutatja a XX. század 
első felében. Elemezze a fényképet, és írjon öt jellemző megállapítást! 

5  
 

 
 
A képen egy idős asszony látható három kisgyermekkel és valószínűleg az anyával. 
Ruházatukon jól észlelhető a szegénység. A fénykép központi alakja a misszionárius nő, aki 
hosszú köténnyel védi ruháját a szennyeződés ellen. A családnak valószínűleg élelemre sem 
telik, mert a szociális segítő a ház előtt eteti a legkisebb gyermeket. Erre az időszakra 
jellemző, hogy a szociális munkát látogatónők végezték. 
 

(Helyes megállapításonként 1 pont adható!) 
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*12. Értelmezze az alábbi táblázatot! Írjon le öt alapvető megállapítást! 
5  

 
A munkanélküliek száma korcsoportok és nemek szerint (1000 fő) 

férfiak nők 
Korcsoport (év) 

2005 2006 2005 2006 
15–19 13,3 13,0 8,3 7,6 
20–24 143,3 141,9 111,7 109,0 
25–29 336,0 327,5 238,9 236,3 
30–34 330,7 345,0 233,6 241,3 
35–39 303,4 311,6 242,5 248,9 
40–44 236,2 237,1 217,4 214,3 
45–49 250,5 243,5 268,3 256,3 
50–54 273,6 276,8 283,7 289,4 
55–59 175,2 180,1 150,0 153,7 
60–64 48,8 45,6 27,5 27,1 
65–69 12,3 12,3 6,1 7,3 
70–74 3,8 3,0 1,3 1,5 

Összesen 2 127,1 2 137,4 1 789,3 1 792,7 
forrás: KSH 2007. 

 
A férfiak körében legmagasabb a munkanélküliség a 25-34 éveseknél. A nők esetében 
inkább a középkorosztályt, a 45-54 éveseket sújtja. A legfiatalabb és a legidősebb korúak 
között azért lehet kisebb az arány, mert közöttük több az inaktív. A férfiak között több a 
munkanélküli. A 2006-os évben mindkét nemnél nőtt a munkanélküliek száma. 

(Helyes megállapításonként 1 pont adható!) 
 
*13. Határozza meg a következő, szociológiához kapcsolódó fogalmakat!  

5  
 
Társadalmi egyenlőtlenség: az az állapot, amikor a társadalom egyes tagjai kevesebb 
lehetőséget, juttatást, előnyt, igazságot és hatalmat kapnak, mint mások. 
Diszkrimináció: az emberek rasszbeli, nemi, vallási, nemzetiségi stb. jellemzőire vonatkozó 
előítéletekből táplálkozó negatív megkülönböztetés. 

Depriváció: valamely fizikai, szociális vagy érzelmi szükséglet hiánya vagy nem kellő 
színvonalú kielégítése. 
Szocializáció: az a folyamat, amely során egy kultúra szerepei, értékei, készségei, tudása és 
normái közvetítődnek az egyéni tagok felé. 
Rehabilitáció: az egészséges és hasznos képességi szint vagy a lehető legkielégítőbb állapot 
helyreállítása. 
 

 (Helyes válaszonként 1 pont adható!) 
 

*14.  Soroljon fel három olyan érzelmi állapotot, amely a gyermekben megjelenhet a szülők 
válásának hatására! 

3  
Bűntudat, az önértékelés megrendülése, agresszió, ambivalenciák stb. 
 

(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 
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*15. Válasszon ki egy érzelmi állapotot a 14. feladat válaszai közül, és indokolja a 
megjelenését! 

2  
Például: az önértékelés megrendülése jöhet létre a gyermek tudatában, mert saját 

hibájának rója fel a szülők rossz kapcsolatát. Úgy gondolja, hogy szülei az ő rossz 
képességei miatt veszekedtek és válnak el. 

(A helyes válaszért 2 pont adható!) 
 
*16. Jellemezze a roma népesség magyarországi helyzetét az alábbi egyenlőtlenségi 
dimenziók mentén! 

10  
Iskolai végzettség: többségben alacsonyabb az iskolai végzettségük; kevés a szakmunkás. 
Munkalehetőség: a végzettségük hiánya miatt nehezebben kapnak munkát; gyakori a 

negatív diszkrimináció a munkáltatók részéről; különböző segélyre szorulnak. 
Nagycsalád: sok gyermeket vállalnak, amely anyagi terhet ró a családra; nem tud elmenni 

dolgozni az anya, mert a gyermekekre kell vigyáznia; általában egy keresetből élő 
többgenerációs család, ami rossz anyagi helyzettel jár 

Lakáshelyzet: a település széli részén, rossz állapotú lakásban élnek; a lakás berendezése 
hiányos. 

Település: a roma lakosság azokban a hátrányos helyzetű régiókban tömörül, amelyekben 
megszűnt a munkalehetőség, a munkanélküliségi ráta többszöröse az országos átlagnak. 

 
(Helyes válaszonként 1-1 pont, dimenziónként legfeljebb 2 pont adható!) 

 
17. Készítse el a következő leírás alapján a család genogramját!  

6  
 

Ila és Géza házassága alatt egy fiú, majd egy lánygyermekük született. Hasonló korúak, mint 
Ila bátyjának és feleségének gyerekei, csak ott a lány született előbb. Géza nővére szüleivel él, 
húga elhunyt. Géza édesanyja már férjének második felesége, mivel az elsőtől elvált. Ila 
szülei nem élnek a családdal, de egészségesek. 

 

 
 
 

(A jelek helyes használatára 2 pont adható, 
a kapcsolatok helyes használatára 2 pont adható, 

az ábra átláthatóságára 2 pont adható!) 
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18. Olvassa el figyelmesen a következő történetet, majd oldja meg az a), és b) feladatokat! 
 
Kati és Laci nagyon jó testvérek. Mindig mindent őszintén meg tudnak beszélni egymással. 
Laci így mesélte el nővérének, hogy csúnyán összeveszett édesapjukkal, mert nem engedte el 
moziba délután. Pedig nem tanulás helyett ment volna, ahogyan az apuka állította, hanem 
előtte. Kati együttérzett testvérével, és megígérte neki, hogy beszél apukával, hogy tanulás 
után engedje el moziba.  
A testvérek szülei sokat dolgoznak, így otthon segítenek egymásnak a ház körüli teendőkben. 
Együttműködnek a gyermeknevelésben is a harmonikusabb családi légkör megteremtésének 
érdekében. Katinak és édesanyjának szoros a kapcsolata, olyan, mintha barátnők lennének. 
Kati egyik osztálytársnője szokott eljárni hozzájuk. Sokat panaszkodik osztályfőnökükre, aki 
közönyösen viselkedik vele szemben. Úgy gondolja nem érdekli, hogy romlott a tanulmánya, 
és családi gondokkal küszködik. Igaz ő is sokat hisztizik, felesel tanárával. Kati igazán 
toleráns barátnője viselkedésével szemben, mert megérti lelkiállapotát, de türelemre inti 
tanárukkal szemben.  
Sajnos Laci és Kati barátnője nem jönnek ki egymással. Kati úgy érzi, öccse féltékeny a 
barátnőjére, mert sok időt tölt vele. 
 
a) Csoportosítsa a szövegben megtalálható társas jelenségeket aszerint, hogy elősegítik, vagy 
zavarják a társas kapcsolatokat! 

8  
 

társas kapcsolatokat elősegítő jelenségek társas kapcsolatokat zavaró jelenségek 
őszinteség 
együttérzés 

segítségnyújtás 
együttműködés 

tolerancia (türelem) 

veszekedés (konfliktus) 
közöny 

féltékenység 
 

(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 
*b) Ábrázolja a történetben szereplő Kati kapcsolatainak minőségét ökotérkép segítségével! 

Használja következetesen a kapcsolatok ábrázolására alkalmazott jelzéseket!  
10  

  
(A jelek helyes használatára 2 pont adható, 

a kapcsolatok helyes feltárására 6 pont adható, 
az ábra átláthatóságára 2 pont adható!) 

apa 

Laci

anya

barátnő 

Kati 

osztályfőnök
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19. Határozza meg a társadalom négy szektorát, amelyekből kialakult a jóléti pluralizmus! 

4  
 

 
(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 

 
 
*20. Soroljon fel négy jogszabályt, amelyek a társadalom szociális biztonságát segítik elő! 

4  
− Társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjról, valamint szolgáltatások 

fedezetéről szóló törvény (1997. évi LXXX. törvény), 

− Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény (1993. évi III. törvény), 

− A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény (1997. évi XXXI. 
törvény), 

− A családok támogatásáról szóló törvény (1998. évi LXXXIV. törvény), 

− A fogyatékos személyek jogairól és esélyeik egyenlőségéről szóló törvény (1998. évi 
XXVI. törvény) stb. 

 
(Helyes kulcs-kifejezésenként 1 pont adható! A jogszabályokat nem kell pontosan leírni!) 

 
 

állami piaci 

voluntáris 
(non-profit) 

informális 
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