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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! 
 
Egy bennünk kialakult hiedelemre épülő, új információkat kirekesztő sajátos magatartás egy 
személlyel vagy dologgal kapcsolatban a(z) … c) … 

a) szerep 
b) konfliktus 
c) előítélet 
d) bűnbak képzés 

1  
 
Amikor a tanulás egy egyszeri, hirtelen megvilágosodás eredménye, az a(z) … b) … 

a) exploráció 
b) belátásos tanulás 
c) utánzás 
d) verbális tanulás 

1  
 
Termelőeszközökhöz való viszony alapján meghatározott társadalmi kategória a … a) … 

a) társadalmi osztály 
b) társadalmi rétegződés 
c) társadalmi kultúra 
d) társadalmi norma 

1  
 

(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 
 
2. Húzza alá a helytelen választ az alábbi állításokban! 
 
A szándékos figyelemre jellemző, hogy 

a) feltétlen reakció 
b) segíti a célnak megfelelő inger kiválasztását 
c) motiváció határozza meg 
d) reflektorhoz hasonlítható 

1  
 
A Maslow-i szükségletpiramis szerint az ön és mások megbecsülésének szükséglete közé 
soroljuk a következő szükségleteket: 

a) alkalmasság 
b) elismerést kivívni 
c) csoportot vezetni 
d) lakásban lakni 

1  
 
A következő társadalmi kategóriákat rétegnek tekintjük: 

a) jogászok 
b) munkások 
c) érettségizettek 
d) budapestiek 

1  
(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 
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3. Relációanalízissel oldja meg a következő feladatot! A megfelelő betűjelet írja a kipontozott 
vonalra! 

 
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 

 
A félelem nem negatív emóció, mert a kellemetlen állapot megszüntetésére sarkall bennünket. 
…D….. 

1  
 
Az óvodáskorra jelentősen megnő az öröm-megnyilvánulások száma, mert ilyenkor hangosan 
sikítanak, ugrálnak, kacagnak. . …B…. 

1  
 
Fontos, hogy az államban az igazság érvényre juttatásának szabályai kidolgozottak legyenek, 
mert a politikai demokráciának alapja az igazságosság. … B ….. 

1  
(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 

 
4. Egészítse ki a következő, társadalmi tevékenységgel kapcsolatos fogalmat!  

1  
 
A szociálpolitika a társadalmi egyenlőtlenségek káros következményeinek megszüntetésére, 
illetve mérséklésére irányul. 

(A helyes válaszért 1 pont adható!) 
 
5. Nevezzen meg két pszichológust, akik a humanisztikus pszichológiai irányzat képviselői! 

2  
 
− Abraham Maslow 

− Carl Rogers 
(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 

 
*6. Magyarázza meg a nemzedékek közötti, illetve nemzedéken belüli társadalmi mobilitás 

jelentését! Írjon egy-egy példát rájuk!  
4  

 
A mobilitás nemzedékek között zajlik: amikor valakinek a társadalmi helyzete a szüleihez 

képest megváltozik, pl. az apa családjával falun él, a fia a városba költözik feleségével. 
 
A mobilitás nemzedéken belül zajlik: amikor valaki életpályája folyamán lép át másik 

társadalmi helyzetbe, pl. az asztalos szakmunkásként dolgozó férfi diplomát szerez és 
faipari mérnök lesz. 

(Helyes válaszonként 2 pont adható!) 
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7. Nevezze meg a támogatási formákat meghatározásuk alapján! Írja a megfelelő fogalmat a 
 kipontozott vonalra! 

3  
 
Univerzális: alanyi jogon járó juttatás, mindenkinek kérés nélkül jár, ha a szükséglettel    

rendelkezik. 

Normatív: pontos feltételekhez kötött, aki ezeknek megfelel és kéri a juttatást, az megkapja. 

Diszkrecionális: egyedi elbírálás alapján lehetőséget jelent,  nem kapja automatikusan 

mindenki. 

 
(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 

 
*8. Soroljon fel a magyarországi hajléktalanság kialakulásának okaiból hatot! 

6  
 
A nagyüzemek munkásszállóinak bezárása, a válások vagyonmegosztásának 
lehetetlenségei, a lakásfenntartás magas költségei, családok korlátozott személyes 
erőforrásai, alkoholizmus, nem működő szociális kapcsolatok, (életstílus, családi 
kapcsolatok és támogatás hiánya) stb. 

 (Helyes válaszonként 1 pont adható!) 
 
9. Sorolja fel a tárolási szinteket a többtáras emlékezeti modell alapján! 

3  
 
− érzékszervi szintű tárolás 
− rövid idejű tárolás 
− hosszú idejű tárolás 

(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 
 

10. Írja a megfelelő korcsoporthoz a hozzá tartozó beszédfejlődési fázist! 
7  

 
Életkor A beszédfejlődés fázisa 

1. hónaptól Differenciáltan sír 
3. hónaptól Gőgicsél 
6. hónaptól Gagyog 
10. hónaptól Egy-két értelmes szót mond 
12-18. hónap Egyszavas mondatokat mond 
18-24. hónap A „Mi ez?” korszak cselekedeteit szóval is jelöli 
24-30. hónap Több szavas mondatok, ragozás 

 
(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 
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11. Magyarázza meg az alábbi fogalmakat, amelyek egy modell megfigyelésének az egyén 
viselkedésére gyakorolt hatásait jelölik! 

3  
 
Alakító hatás: amikor a gyermek teljesen új, eddig nem használt cselekedetet produkál. 

Gátló hatás: amikor a mások viselkedésének megfigyelése gyengíti a már korábban 
kialakult viselkedésmintát. 
Kiváltó hatás: amikor az észlelt viselkedés hatására az előzőleg már elsajátított reakció 
felszabadul. 

(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 
 
12. Határozza meg a nukleáris család fogalmát! 

1  
 
A szülők és a velük élő, nem házas gyermekeik. 

(A helyes válaszért 1 pont adható!) 
 
Egészítse ki a nukleáris család ábráját a szerepeket, viszonyokat jelölő fogalmakkal! 

4  
 
 
 
 

 
 
 

(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 
 
*13. Határozza meg, hogyan lehet egy társas kapcsolatban a bizalmat felépíteni! Soroljon fel 
 négy személyiségjegyet, tevékenységet, amely szükséges a bizalom elnyeréséhez! 

4  
 
Megbízhatóság, a feladatok lelkiismeretes elvégzése, az ígéretek betartása, következetesség, 
(őszinteség). 

(Helyes kulcsszavakért 1 pont adható!) 

szülők 

a család 
környezetével való 
kapcsolatát jelzi 

testvérek 

gyerekek 

házastársak 
a szülők és a 
gyermekek 
viszonyát jelzi 
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*14. Soroljon fel öt olyan dokumentumot, forrást, amelyeknek elemzése a társadalom és a 
 társadalmi viszonyok megismerését szolgálja!  

5  
 

-  anyakönyvek 
-  újságok 
-  lakónyilvántartó könyv 
-  fényképek 
-  statisztikai adatok 
-  (festmények) 
-  (könyvek) 

 
(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 

 
*15. Nevezze meg a következő meghatározásokhoz kapcsolódó szerepfogalmakat! Írjon egy-
 egy példát is rájuk! 

6  
 
Adott szerepek: ezekbe a szerepekbe beleszületünk. (Az ezekhez kapcsolódó elvárásokat a 
 társadalom írja elő.) 
  

 Például: férfi (nő, gyerek stb.) 

Kivívott szerepek: ezekért a szerepekért meg kell küzdenünk, eléréséért tennünk kell 
  valamit.  
  

 Például: vezető, ápoló (foglalkozási, családi szerepek stb.) 

Spontán szerepek: ezek a szerepek egy-egy konkrét helyzetben jönnek elő, elvárásai csak 
 addig érvényesek, amíg a helyzet fennáll. 
  
 Például: jópofa (zárkózott stb.) 

(Helyes válaszonként és példánként 1-1 pont adható!) 
 
 
*16. Soroljon fel a kreatív egyénre jellemző tulajdonságok közül négyet! 

4  
 
− könnyedség 
− hajlékonyság 
− eredetiség 
− kidolgozottság 
− problémaérzékenység 
− újrafogalmazás képessége 

(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 
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*17. Elemezze az alábbi fényképet, határozza meg a fényképen látható család struktúráját, 
 élethelyzetét! 

5  
 
 

 
 
A képen egy háromtagú család látható. Az apa a központi, tekintélyszemély a családban. A 
leánygyermek elhelyezkedésével is mutatja alárendelt szerepét. Az apa csizmát visel, ezért 
valószínűleg vidéki családot látunk. A család egyszerű, de rendezett ruházata szerény 
életmódra utal, bár öltözékük nem paraszti viselet. 
 

(Helyes megállapításonként 1 pont adható!) 
 
*18. Nevezzen meg két-két szakembert, akik a szociális ellátás következő területein 
 tevékenykedhetnek!  
 

3  
 

családsegítő 
- szociális munkás 
- szociális asszisztens 
- (pszichológus) 

idősek klubja 
- szociális munkás  
- szociális gondozó és szervező 
- (szociális gondozó, ápoló)  

menekültszálló 
- szociális munkás 
- szociális asszisztens 
- (pszichológus) 

 
 

(Helyes válaszonként 0,5 pont adható!) 
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*19. Értelmezze az alábbi táblázatot! Írjon le öt alapvető megállapítást! 

5  
 
A társadalmi feszültségek mértékét az ISSP Társadalmi egyenlőtlenség kutatás úgy közelítette 
meg, hogy különböző társadalmi rétegek közötti konfliktusok erősségére vonatkozó 
kérdéseket tett fel. A válaszok olyan skálán szerepeltek, amely a nincsenek ellentétek (1) 
értéktől a nagyon erős ellentétek vannak (4) értékig terjedt. A válaszok megoszlása 
százalékban látható.  
 

társadalmi rétegek között nincs 
ellentét 

gyenge 
ellentét 

erős 
ellentét 

nagyon 
erős 

ellentét 
összesen 

fiatalok – idősek      
1987 15 44 33 8 100 
1992 18 48 27 7 100 
1999 15 50 28 7 100 

falusiak – városiak      
1987 28 45 21 6 100 
1992 22 48 22 8 100 
1999 19 45 28 8 100 

Forrás: ISSP Társadalmi egyenlőtlenség kutatás, 1999 
 
Az adatok a falusiak és a városiak vonatkozásban a rétegek közötti társadalmi feszültségek 
növekedését jelzik 1987 és 1999 között. Az 1987-es szocialista rendszerben az említett 
rétegek közötti különbségek nem voltak erősen érzékelhetők, a piacgazdaság bevezetésével 
megnőttek a társadalmi különbségek. A falusiak és a városiak közötti ellentétek 1999-ben 
ismét enyhén növekvő tendenciát mutatnak. A fiatalok és az idősek közötti generációs 
feszültségek nem nagyon erősek, időben alig változtak.  
 

(Helyes megállapításonként 1 pont adható!) 
 
20. Olvassa el figyelmesen a következő történetet, majd végezze el az a) és b) feladatokat! 
 
Karcsi vasárnap korcsolyázni készül barátaival. Már szerdán elkezdi a szervezést, e-mailt 
küld Zolinak, aki a legjobb barátja, hogy segítsen összeterelni a társaságot. Zoli telefonál 
Kristófnak, aki mindkét fiúval jóban van, és kedves hangon meginvitálja a jégpályára. Kristóf 
határozott hangon megkéri Zolit, hogy egy régi, kedves osztálytársát is elhívhassa, bár őt 
rajta kívül senki sem ismeri.  
Vasárnap találkoznak a barátok a pályán. Karcsi barátnőjével, Henivel érkezik, aki punk-os 
hajviselettel és néhány biztosítótűvel a fülében furcsán fest a társaságban. Zoli is kedvesével 
jön a jégre. Dóri kuncogva emeli kezét a szája elé, amikor meglátja Henit. Közöttük a 
viszony fagyos (nem csak a jégpálya miatt), mert különböznek minden tekintetben. A pályán 
sikerül kiabálva összeveszniük, amikor egyszer véletlenül összeütköznek. Majd mindkettő 
hátat fordít a másiknak, és odébb korcsolyázik.  
Kristóf barátja, Szabolcs észreveszi a jégen két régi osztálytársukat, akikkel ugyan nem voltak 
különösen jóban. A két fiú, András és Gábor, már akkoriban is remekül megértették egymást 
és láthatóan most is jó barátságban vannak. Valamit nagy hévvel, kézzel-lábbal magyaráznak 
egymásnak, így nem veszik észre régi ismerőseiket. 
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Dóri kihozta sportolni Virágot is, aki olyan közeli barátnője, hogy még korcsolyázás közben 
is egymás kezét fogják.  
A pályán vidám zsivaj hallható, csak Évi áll egyedül a pálya szélén, szomorú arckifejezéssel. 
 
a) Határozzon meg öt kommunikációs csatornát, amely a történetben megtalálható! Gyűjtsön 

hozzájuk egy-egy példát a szövegből! 
5  

−  verbális csatorna, pl. e-mailt küld, telefonál 
−  mimika, pl. szomorú arckifejezéssel 
−  vokális csatorna, pl. kedves hangon, határozott hangon, kiabálva 
−  gesztus, pl. kuncogva emeli kezét a szája elé, kézzel-lábbal magyaráznak, egymás kezét 

fogják 
−  testtartás, pl. hátat fordít 
− (kulturális szignál, pl. punk-os hajviselettel, biztosítótűvel a fülében) 
 

(Helyes csoport meghatározásokért és a példákért 0,5-0,5 pont adható!)  
 
*b) Ábrázolja a társaság tagjai kapcsolatának minőségét öko-térkép segítségével! Használja 

következetesen a kapcsolatok ábrázolására alkalmazott jelzéseket!  
10  

 

 
 

(A személyek kapcsolatainak helyes és következetes ábrázolásáért személyenként 1-1 pont adható!) 
 

Kristóf

Szabolcs 

Gábor 

Karcsi

Évi

Heni 

Zoli Dóri 

Virág András
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21. Oldja meg az alábbi feladatokat! 
 
a) Nevezze meg a történetben felismerhető kommunikációs zavart!  
 
Az egyik munkatárs kérdőre vonja a másikat: „Miért nem tudtál elkészülni a munkával? Most 
így én nem tudom leadni határidőre!” A másik válasza: „Tudod, mindig akkor jön egy újabb 
nehézség, amikor már úgyis éppen elege van az embernek.” „Valami gondod van?” – kérdi 
az első. „Hogyan fogjuk befejezni?” Mire a másik: „Majd csak lesz valahogy, mert úgy sose 
volt, hogy valahogy ne lett volna.” 
 
A kommunikációs zavar megnevezése: közhely használata 

1  
 

(A helyes válaszért 1 pont adható!) 
 
*b) Magyarázza meg, hogy az ilyen kommunikáció mit jelent, miért zavaró mások számára!  

3  
 

- Elkoptatott, agyonhasznált kifejezés használata. 
- Háttere az igénytelenség. 
- Nincs saját véleménye, nem eredeti, ezáltal személytelen. 

 
(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 

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

6  
 

László és Gabriella házasok. Két gyermek szülei, a lányuk az idősebb. Lászlónak két testvére 
van, egy nővére és egy öccse. A hármójuk legkisebb testvére még kislány korában halt meg. 
László és Gabriella szülei is élnek, de Lászlóé már elváltak. 

 
 

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

az ábra átláthatóságára 2 pont adható!) 
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