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Fontos tudnivalók 
 
 

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

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

- A feladatlap egységes értékelése miatt a javítási-értékelési útmutatótól nem lehet 
eltérni. A csillaggal (*) jelölt kérdéseknél a megoldástól eltérő, de tartalmában azonos 
egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül. 

- 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 ismert státuszú személytől elvárt viselkedés a következő fogalom meghatározása … c) … 

a) stigmatizálás 
b) előítélet 
c) szerep 
d) empátia 

1 
 
Amikor a tanulás belső igény, kíváncsiság, ösztön hatására jön létre, az a(z) … a) … 

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

1 
 
Különböző ismérvek mentén, pl. foglalkozás, iskolai végzettség, lakóhely alapján, 
megállapított társadalmi kategóriák a … b) … 

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

1 
 

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

a) riasztó berendezésként működik 
b) tudatos  
c) a tájékozódási reflex alapfeltétele 
d) az új ingerekre azonnal megjelenik 

1 
A Maslow-i szükségletpiramis szerint a fiziológiás szükségletek közé soroljuk a következő 
szükségleteket 

a) étkezés  
b) pihenés 
c) munka 
d) fájdalommentesség 

1 
A társadalom megismerésére szolgáló adatgyűjtési technikák közé soroljuk a következőket: 

a) táblázatkészítés 
b) megfigyelés 
c) interjúkészítés 
d) dokumentumelemzés 

1 
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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3. Relációanalízissel oldja meg a következő feladatot! A megfelelő betűjelet írja a kipontozott 
    vonalra! 
 
A) Az állítás és az indoklás igaz, közöttük kapcsolat van. 

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

C) Az állítás igaz, az indoklás hamis. 

D) Az állítás hamis, az indoklás igaz. 

E) Az állítás és az indoklás is hamis. 

 
A kamaszlázadást az érzelmi elhagyottság motiválja, ezért az iskolai kudarcokért nem csak a 
gyermek, hanem a szülő is felelős. …A…… 

1 
 
A szociálpolitikai tevékenység nem csupán segélyezésből áll, mert a gazdasági vonatkozású 
társadalmi tevékenységek káros következményeinek erősítésére irányul. …C….. 
 

1 
 
A társadalmi szerkezeten a társadalmon belüli különböző pozíciók közötti viszonyokat értjük, 
mert az egyes emberek, csoportok a társadalmon belül különböző helyzetben vannak.  
… B …. 

1 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 
4. Párosítsa a beszédfejlődés fázisait a megfelelő korcsoporthoz! Írja a szavakat a táblázat  
    megfelelő helyére! 

5 
 
Egyszavas mondatokat mond;         szótagokat ismétel;         gőgicsél;        4-16 szava van;      
hangokat utánoz;        egy-két értelmes szót mond;       differenciáltan sír;      hosszan gagyog; 
„Mi ez?” korszak, cselekedeteit szóval is jelöli;         több szavas mondatok, ragozás;        
 

Életkor A beszédfejlődés fázisa 
1. hónaptól differenciáltan sír 
3. hónaptól gőgicsél 
5. hónaptól hangokat utánoz 
7. hónaptól hosszan gagyog 
8. hónaptól szótagokat ismétel 
10. hónaptól egy-két értelmes szót mond 
11. hónaptól 4-16 szava van 
12-18. hónap egyszavas mondatokat mond 
18-24. hónap „Mi ez?” korszak, cselekedeteit szóval is jelöli 
24-30. hónap több szavas mondatok, ragozás 

 
(Helyes válaszonként 0,5 pont adható!) 
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5. Egészítse ki a modell megfigyelésének hatásait jelölő meghatározásokat! Írja a hiányzó  
    kifejezéseket a pontozott vonalra! 

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!) 
 
6. Írjon két-két konkrét példát az életmódot meghatározó tényezőkből az életmód  
    összetevőihez! 

3 
 

−  Feltételek, lehetőségek: iskolázottság, foglalkozás, lakóhely, normák, divat, szerepek stb. 

−  Szükségletek, indítékok: érdekek, életelvek, célok, tervek stb. 

−  Életvitel: szabadidő felhasználása, napirend, szórakozás, sport stb. 

 
(Helyes válaszonként 0,5 pont adható!) 

 
7. Párosítsa össze a táblázatnak megfelelően a következő szerepfogalmakat a  
    meghatározásukkal! Írja melléjük a hozzájuk tartozó példákat is! 

6 
 
Szerepfogalmak: spontán szerepek, adott szerepek, kivívott szerepek. 
Példák: férfi, osztályvezető, gyerek, jópofa, szociális gondozó, zárkózott. 

Szerepfogalom Meghatározás Példák 

Adott szerepek 

Ezekbe a szerepekbe 
beleszületünk. (Az ezekhez 
kapcsolódó elvárásokat a 
társadalom írja elő.) 

 férfi, gyerek 

Kivívott szerepek 
Ezekért a szerepekért meg 
kell küzdenünk, elérésükért 
tennünk kell valamit.  

osztályvezető, 
szociális gondozó 

Spontán szerepek 

Ezek a szerepek egy-egy 
konkrét helyzetben jönnek 
elő, elvárásaik csak addig 
érvényesek, amíg a helyzet 
fennáll. 

 jópofa, zárkózott 

 
(A helyes szerepfogalomért 1-1 pont, a példákért 0,5-0,5 pont adható!) 
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*8. Soroljon fel 6 lelki jelenséget! 
6 

 
− érzékelés 
− figyelem 
− emlékezet 
− képzelet 
− gondolkodás 
− motiváció 

(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 
 

9. Tegye sorrendbe sorszámozással a tanulási módszerek fokozatait úgy, hogy legyen az első  
    a legfelszínesebb módszer! 

2 
 

3. identifikáció 

2. mintakövetés 

1. utánzás 

4. interiorizáció 
(Helyes válaszonként 0,5 pont adható!) 

 
10. Csoportosítsa az alább felsorolt társadalmi mobilitás lehetőségeit! Tegye a táblázat  
      megfelelő helyére a mondatok betűjelét! 

3 
 

A mobilitás nemzedékek között zajlik b), c), e) 

A mobilitás az egyén életében zajlik a), d), f) 
 

a) A falun felnövő lány férjhez megy, és beköltözik a városba. 
b) Az anya szakiskolai végzettséggel rendelkezik, a lánya szakközépiskolát végzett. 
c) Az apa villanyszerelő, a lánya jogász. 
d) Egy család falun élt, de a közeli városba költözött. 
e) Az apa nyolc általános iskolát végzett, a fia már érettségizett. 
f) Egy család szoba-konyhás lakásban él 10 évig, majd sikerül egy komfortos lakásba 

költözniük. 
(Helyes válaszonként 0,5 pont adható!) 

 
11. Egészítse ki a következő, tanuláselméletekkel kapcsolatos fogalmat!  

1 
 
A tanuláselméletek közül a klasszikus kondicionálásnál egy feltételes és egy feltétlen ingert 
párosítunk össze. 

 
 

(A helyes válaszért 1 pont adható!) 
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12. Nevezze meg a szegénység formáit jellemzőik alapján!  
4 

 
Abszolút szegénység: a minimális szintű önfenntartás is gondot okoz. Az ilyen embereknek 
esetleg nincs hajléka, éheznek, de mindenképpen emberhez méltatlan életkörülmények között 
élnek. 
 
Relatív szegénység: nem csak nélkülözést, hanem megfosztottságot, társadalmi 
egyenlőtlenséget, alsóbbrendűséget, függőséget jelentő kategória.  
 

(Helyes válaszonként 2 pont adható!) 
 
*13. Keressen elutasító válaszokat a szenvedélybetegekkel szemben használt sztereotípiákra!  
 

4 
 
 

Sztereotípiák Elutasító válaszok 

 Nem akarnak dolgozni 

 Ápolatlanok 

 Elhagyják a családjukat 

 Nem akarnak leszokni szenvedélyükről 

 pl. előfordul, hogy munkanélküli 
válik szenvedélybeteggé, de sokan közülük 
dolgoznak, inkább nehezíti a munkát a 
szenvedélyük 

 súlyos esetben már nem törődik a 
külsejével, de ez csak az esetek egy 
részében fordul elő, a család segíthet 
ennek elkerülésében 

 gyakoribb, hogy a család taszítja el 
magától segítség helyett 

 
 a leszokásban családi és szakmai 

segítség egyaránt szükséges, egyedül az 
akarat kevés 

 
 

(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 
 
*14. Soroljon fel az időskorban előforduló lelki krízis okai közül négyet!  

4 
 

- Fizikai állapota és betegsége miatt már nem tudja elvégezni a megszokott aktív 
tevékenységeit. 

- Elszegényesednek a társas kapcsolatai. 
- Lazulnak a családi kapcsolatok (gyermekei dolgoznak, az unokák iskolába járnak, 

földrajzi távolság). 
- Elveszti a párját  –  elmagányosodás. 
- Nyugdíjazás – a feleslegessé válás érzése. 

 
(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 
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*15. Soroljon fel csoportban előforduló hat informális szerepet!  
3 

 
 
pl. bűnbak, deviáns tag, hallgatag tag, belső vezető, kapuőr, humorista stb. 
 
 

(Helyes válaszonként 0,5 pont adható!) 
 
 
16. Határozza meg a nukleáris család fogalmát! 

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

(A helyes válaszért 1 pont adható!) 
 
17. Egészítse ki a nukleáris család ábráját az alább található fogalmakkal! 

3 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Helyes válaszonként 0,5 pont adható!) 
 

szülők 

a család 
környezetével való 
kapcsolatát jelzi 

testvérek 

gyerekek 

házastársak 
a szülők és a 
gyermekek 
viszonyát jelzi 
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18. Párosítsa a szociális támogatási forma elnevezését a meghatározásához!  
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!) 
 
*19. Értelmezze az alábbi összetett mondat részeit, és írja a pontozott vonalra megállapításait! 

3 
 
Az előítéletek zavarják az emberek közötti kapcsolatokat, mert már az első találkozáskor az 
előző, rossz tapasztalatuk alapján ítélik meg a másik személyt. 
 
Az előítélet ellenséges, negatív attitűd valamely személy vagy csoporttal szemben, ezért eleve 
zavarja az emberek közötti kapcsolatokat. Téves, vagy hiányos információ alapján ítélkezik, 
nem ismerve a konkrét személyt vagy csoportot.  
 

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

3 
 
 

Gyermekjóléti szolgálat 
- szociális munkás 
- szociális asszisztens 
- jogász 
- pszichológus 

Idősek klubja -  szociális gondozó és szervező 
-  szociális munkás 

Hajléktalanok átmeneti szállója - szociális munkás 
- szociális asszisztens 

 
(Helyes válaszonként 0,5 pont adható!) 
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*21. Magyarázza meg a bizalom jelentőségét a társaskapcsolatok elősegítésében!  
 

4 
 
A bizalom olyan állapot, melyben önként függő helyzetbe hozod magad valakivel szemben, 

valamilyen cél, vagy végeredmény elérése érdekében.  

Vonatkozhat egy személyre, vagy lehet egy személy terveibe, működésébe való hit. 

Bízhatunk a körülmények kedvező alakulásában is. 

 
(Helyes kulcsszavakért 1 pont adható!) 

 
22. Oldja meg az alábbi feladatokat! 
 
a) Nevezze meg a történetben felismerhető kommunikációs zavart!  
 
„A képernyő átmegy kínaiba. Bináris fájlok megjelölése olyan lammák számára, akik ismerik 
a DOS type parancsát. Mielőtt ezt a kifejezést felszabadultan használnák, el kell 
magyaráznunk, hogy nem minden vírus, ami csilingel, mosolyog és halálfeje van.” 
 
A kommunikációs zavar megnevezése: szakzsargon 

1 
 
 

 
*b) Magyarázza meg, hogy az ilyen kommunikáció miért zavaró mások számára!  
 

3 
 

- Szűk csoport által használt kifejezéseket alkalmaz. 

- Értehetetlenné teszi a mondanivalót. 

- Kizár embereket a kommunikációs folyamatból. 
 
 

(Helyes válaszonként 1 pont adható!) 
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*23. 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 

vezetők – munkások      
1987 11 46 34 9 100 
1992 5 31 44 20 100 
1999 3 29 44 24 100 

munkások – középosztály      
1987 15 46 32 7 100 
1992 15 56 24 5 100 
1999 13 53 26 8 100 

szegények – gazdagok      
1987 10 34 38 18 100 
1992 3 26 44 27 100 
1999 2 19 42 37 100 

Forrás: ISSP Társadalmi egyenlőtlenség kutatás, 1999 
 
 
 
 
Az adatok több vonatkozásban a rétegek közötti társadalmi feszültségek növekedését jelzik 

1987 és 1999 között. Különösen a vezetők és a munkások, valamint a szegények és a 

gazdagok között érzékelnek növekvő ellentétet az emberek. A munkások és a középosztály 

esetében az ellentétek 1992-ben kisebbek voltak, majd 1999-re ismét növekedtek. A két réteg 

közötti ellentét talán azért sem nagyon erős, mert közöttük a határ elmosódott. Az 1987-es 

szocialista rendszerben a fent említett rétegek közötti különbségek nem voltak érzékelhetők, 

a piacgazdaság bevezetésével megnőttek a társadalmi különbségek. 

 

 
(Helyes megállapításonként 1 pont adható!) 
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24. 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. 
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) Húzzon alá a szövegben megtalálható kommunikációs formák közül tízet!  
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(Helyes válaszonként 0,5 pont adható!)  

 
*b) Ábrázolja a társaság tagjai kapcsolatának minőségét echo-térkép segítségével! Használja 

következetesen a kapcsolatok ábrázolására alkalmazott jelzéseket!  
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(A személy kapcsolatainak helyes és következetes ábrázolásáért 1-1 pont adható!) 

 
 

Kristóf

Szabolcs 

Gábor 

Karcsi

Évi

Heni 

Zoli Dóri 

Virág András
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25. Készítse el a következő leírás alapján a család genogramját!  
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Anna férje elhunyt, lányát egyedül neveli, segítségre szüleitől számíthat. Férjének két húga 
van. A kisebbik húga férjétől elvált, így ő is egyedül neveli gyermekét, aki fiú. A két 
nővérnek a szülei élnek. 

 

 
 

 
 
 
 
 

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

az ábra átláthatóságára 2 pont adható!) 
 
 

 


