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AZ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI 

 

 
A vizsgázó teljesítményének értékelését nem befolyásolhatja, ha a vizsgázó véleménye 
eltér az általánosnak tekinthető megközelítéstől. 

A vizsgázó teljesítményének értékelésére nem lehet hatással, ha az értékelők 
személyes értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma, kérdés, jelenség általánosnak 
tekinthető megítélésétől. 

A javítási-értékelési útmutató címszavakban közli az esszé és az esetelemzés 
megoldásának lehetséges tartalmi összetevőit. Az ettől eltérő jó megoldást is el kell fogadni. 

A dolgozatot piros színű tollal kell javítani és a tanári gyakorlatnak megfelelően 
jelölni a súlyosabb helyesírási, nyelvhelyességi stb. hibákat. 

A feladatok alatt található négyzetben az elérhető maximális pontszám van 
feltüntetve, az értékelő a mellette levő üres négyzetbe írja az általa megállapított pont-
számot. 

Amennyiben a vizsgázó a II. rész mind a két feladatsorából oldott meg feladatokat, 
és nem állapítható meg egyértelműen, hogy melyiknek az értékelését akarta, az érettségi 
dolgozatot értékelő tanár feladata annak eldöntése, melyik megoldás a tartalmasabb, majd 
azt értékeli. 

Egyes esszéfeladatoknál a tanuló két kérdés megválaszolása közül választhat, de 
csak az egyik téma kidolgozásáért jár pont. Amennyiben tévedésből mind a két feladatot 
megoldja a vizsgázó, és nem jelöli áthúzással, melyiket értékeljék, az érettségi dolgozatot 
javító tanár dönti el, hogy melyik feladat kidolgozásáért jár több pont, és azt veszi figye-
lembe. 

Amennyiben bármely feladat értékelésénél a tématartás kompetenciát nulla ponttal 
értékeli a javító, azaz úgy ítéli meg, hogy a vizsgázó egyáltalán nem a megfogalmazott 
feladatot oldotta meg, a feladat egészének értékelése nulla pont, más kompetenciára vagy 
szempontra pontszám nem adható. 

Az értékelő a javítás, értékelés végeztével kitölti a vizsgázó által elért összpont-
számot tartalmazó táblázatot. 

 

Az adható fél pontok miatt előfordulhat, hogy az adott feladat esetében az elért pont-
szám nem egész szám. A kerekítés azonban nem feladatonként történik! 
 
Ha szükséges, kerekítést egyszer végzünk: a feladatonként elért pontszámokat össze-
adva, a kapott összpontszámot (írásbeli vizsgarész pontszámát) kerekítjük! 
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I. rész 
 

Társadalomismeret és jelenismeret 
 
1. Esszé  

Szempontok, 
kompetenciák 

A) A közügyekben való részvétel Maximális 
pont 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, 
helyesírás 

A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan és 
szabatosan felépített. Nem tartalmaz súlyos nyelv-
tani vagy helyesírási hibát. 

2 

A feladat megértése, 
tématartás 

A válasz a közügyekben való részvétel társadalmi 
fontosságára, a demokrácia működésével kapcsola-
tos nézetekre, illetve a lelkiismereti szabadság kér-
désére fókuszál. 

1 

Lényegkiemelés, 
témájának megfelelő 
tények, összefüggések, 
gondolatok, 
megállapítások 
megfogalmazása, 
általánosítás 

A feleletben lényeges elemeket emel ki a vizsgázó, 
például a közügyek közé sorolja a választásokon, 
népszavazásokon való részvételt, valamely civilszer-
vezet munkájának támogatását, falugyűléseken, köz-
meghallgatásokon való megjelenést. Felvetheti, ha 
valami kötelesség, az kötelező is lehet (Belgiumban 
például kötelező, mert félő, hogy sérülne a demokrá-
cia eszméje, ha sokan távol maradnak), s ha kötele-
ző, akkor a normaszegőket például pénzbüntetéssel 
lehet súlytani, illetve felkutathatja, hogy van-e olyan 
ország, ahol büntetik azokat, akik nem vesznek részt 
a választásokon.  

4 

Az ismeretek 
mélysége, az adott 
tudománynak 
megfelelő tárgyi tudás, 
a szakmai nyelv 
használata 

A feleletből megállapítható, hogy a vizsgázó megfe-
lelő tárgyi tudással rendelkezik az állampolgári jo-
gokról és kötelességekről, az aktív és felelős állam-
polgári attitűdről, az emberi jogokról.  
Szakkifejezéseket használ, például felelős részvétel, 
közélet, emberi jogok, állampolgári jogok és köte-
lességek, Alkotmány, választójog, közvetlen demok-
rácia, civil szféra, demokrácia, deficit. 

3 

A megközelítés 
sokszínűsége, 
komplexitása 

A válasz legalább kétféle megközelítést tartalmaz, 
ez lehet a választójog, az emberi jogok, a demok-
rácia működése, a helyi közösségben való részvétel. 

3 

Önálló vélemény 
megalkotása, a téma 
aktualizált (életszerű, 
saját vagy a médiából 
ismert példák 
alkalmazása) 

Önálló véleményét megfogalmazta, megindokolta. 
Életszerű példákat említett. Legalább két, a médiá-
ból vagy saját környezetéből ismert példát említett. 
Demokrácia deficit van napjainkban, bizalomvesz-
tés, az emberek egy része elfordul a politikától, 
szükség lenne az aktivitásra, például a rászorultak 
támogatásában. Diákönkormányzatok működését is 
értékelheti. 

2 

 Összesen 15 
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1. Esszé  

Szempontok, 
kompetenciák 

B) Emancipáció Maximális 
pont 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, 
helyesírás 

A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan és 
szabatosan felépített. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani 
vagy helyesírási hibát. 

2 

A feladat megértése, 
tématartás 

A válasz a női emancipáció jelenlegi helyzetére fó-
kuszál. Nem ragad le múlt századi eseményeknél, 
például a választójog megszerzésénél.  

1 

Lényegkiemelés, 
témájának megfelelő 
tények, össze-
függések, gondolatok,
megállapítások 
megfogalmazása, 
általánosítás 

A feleletben lényeges elemeket emelt ki a vizsgázó, 
például az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét. Ele-
mezheti a családi munkamegosztás, a gyermekneve-
lés kérdését. Tudja, hogy az egyenlőség nem egyfor-
maság, tehát a nemi szerepek különbsége fenn kell, 
hogy maradjon. Kitérhet arra, hogy az erőszaknak 
elsősorban nők az áldozatai. 

4 

Az ismeretek 
mélysége, az adott 
tudománynak 
megfelelő tárgyi 
tudás, a szakmai 
nyelv használata 

A feleletből megállapítható, hogy a vizsgázó megfe-
lelő tárgyi tudással rendelkezik az emancipációról,  
a nők társadalmi helyzetéről.  Ismeri a teljes emanci-
páció irányába mutató egyetemi továbbtanulási ada-
tokat. Tudja, hogy azoknak a pályáknak, amelyek el-
nőiesedtek, csökkent a társadalmi presztízse és az át-
lagos bérszintje.  
Szakkifejezéseket használ: például munkaerő, mobi-
litás, foglalkozások presztízse, társadalmi hierarchia, 
feminizmus, nemi identitás, üvegplafon-elmélet, 
munkahelyi zaklatás, családon belüli erőszak. 

4 

A megközelítés 
sokszínűsége, 
komplexitása 

A válasz legalább kétféle megközelítést tartalmaz, 
például munkajogi, gazdasági, családi, foglalkozta-
tottsági, gyermekvállalási.   A kérdés sokoldalú be-
mutatására törekszik. Kitérhet a gyes és a gyed,  
a bölcsődei férőhelyek, az elhelyezkedési esélyek 
kérdéskörére is. Különbséget tud tenni a nőkkel 
szembeni egyéni és társadalmi elvárások között. 

2 

Önálló vélemény 
megalkotása, a téma 
aktualizált (életszerű, 
saját vagy a médiából 
ismert példák 
alkalmazása) 

Önálló véleményét megfogalmazta, megindokolta. 
Médiából vagy környezetéből vett példákat említett.  

2 

 Összesen 15 
 



Társadalomismeret — emelt szint  Javítási-értékelési útmutató  

írásbeli vizsga 1012 5 / 13 2010. október 27. 

 
2. Elemzés 

Szempontok, 
kompetenciák 

IKT Maximális 
pont 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, 
helyesírás 

A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan és 
szabatosan felépített. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani 
vagy helyesírási hibát. 

2 

A feladat megértése, 
tématartás  

A vizsgázó az IKT-eszközök használatának különb-
ségeire, ennek okaira tér ki, véleményezi a következ-
ményeket. 

1 

Lényegkiemelés, 
témájának megfelelő 
tények, 
összefüggések, 
megállapítások 
megfogalmazása, 
általánosítás  

A vizsgázó felismeri, hogy az IKT-eszközök haszná-
lata részben generációs különbségeken alapul.  
Az érettségiző megállapítja, hogy hátrányba kerülnek 
azok, akik anyagi vagy életkori okokból nem tudják 
használni az okos telefonokat, illetve az IKT-eszkö-
zöket. Elemezheti a demokráciához, a nyitott társada-
lomhoz való viszonyt, a véleménynyilvánítás és kö-
zösségépítés új lehetőségeit.    

3 

Az ismeretek 
mélysége, az adott 
tudománynak 
megfelelő tárgyi 
tudás, a szakmai 
nyelv használata 

Az elemzésből megállapítható, hogy a vizsgázó meg-
felelő tárgyi tudással rendelkezik az információs tár-
sadalomról, az információrobbanásról, a Gutenberg-
galaxis haláláról, az internet szerepéről. 
A szakszavakat helyesen használja, például IKT, net-
generáció, digitális szakadék, világháló, közösségi 
oldalak. 

2 

A megközelítés 
sokszínűsége, 
komplexitása 

A kérdés tárgyalásakor több szempontot vesz figye-
lembe, például földrajzi, generációs, gazdasági hely-
zetet vizsgál. Érintheti az információhoz jutás jogát. 

1 

Önálló vélemény 
megalkotása 

Megfogalmaz önálló véleményét az IKT hasznossá-
gáról, a különbözőség csökkentésének módjáról,  
az egyenlő hozzáférés elvéről, álláspontja mellett jól 
érvel.  

1 

 Összesen 10 
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3. Elemzés 
Szempontok, 
kompetenciák Házasságkötési szokások 

Maximális 
pont 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, 
helyesírás 

A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan és 
szabatosan felépített. Nem tartalmaz súlyos nyelv-
tani vagy helyesírási hibát. 

1 

A feladat megértése, 
tématartás 

A válasz az elmúlt évtizedek házasságkötési szoká-
sait elemzi. Kitér a válás problémájára.  

1 

Lényegkiemelés, 
témájának megfelelő 
tények, 
összefüggések, 
gondolatok, 
megállapítások 
megfogalmazása, 
általánosítás 

A feleletben lényeges elemeket emel ki a vizsgázó. 
Megállapítja például, hogy a magyar és európai jel-
lemzők közt alig vannak különbségek. Felismeri, 
hogy napjainkra már nálunk is hasonló tendenciák 
érvényesülnek. A csökkenő házasságkötési és a ma-
gas válási arányok közt összefüggést lát. A késői há-
zasságkötés lehetséges okaira utal (például az isko-
lába járás ideje megnőtt), vizsgálhatja ennek össze-
függését a csökkenő gyermekvállalási hajlandó-
sággal. Utalhat arra, hogy az együttélés más formái 
terjednek (például élettársi kapcsolat). 

2 

Az ismeretek 
mélysége, az adott 
tudománynak 
megfelelő tárgyi 
tudás, a szakmai 
nyelv használata 

Az elemzésből megállapítható, hogy a vizsgázó 
megfelelő tárgyi tudással rendelkezik a népesség de-
mográfiai jellemzőiről. Említheti az emancipációt.  
A csökkenő gyermekvállalás következményeit is 
vizsgálhatja. Szakszavakat használ: átlagéletkor, 
születésszám, statisztikai átlag. 

2 

Önálló vélemény 
megalkotása, a téma 
aktualizált (életszerű,
saját vagy a médiá-
ból ismert példák 
alkalmazása) 

Önálló véleményét a késői házasságkötésekről meg-
fogalmazta, megindokolta. Esetleg ismerőseinek, 
kortársainak hasonló gondjaival, jellemzőivel párhu-
zamokat keresett. Foglalkozhat azzal, hogy milyen 
következményei vannak annak, hogy a gyermekek 
harmada már házasságon kívül születik. 

1 

 Összesen 7 
 
 
 

4. Érvelés          4 pont 
 

Például:  
• Nem lehet magánügy, hogy gyermekeket, nőket vernek.  
• A kiszolgáltatott embereken a társadalomnak kell segíteni.  
• A bántalmazás egy életre tönkreteheti a gyermeket pszichikailag, de néha fizikailag is.  
• A családi bántalmazásokba még napjainkban is sokan meghalnak, ez felháborító.  
• Ha a gyermek a szüleitől nem kapja meg a megfelelő védelmet, akkor a közösségnek 

lépnie kell.  
• Az alapvető emberi jogok betartása nem magánügy még a családon belül sem. 
• Bántalmazott gyermekek felnőve gyakran maguk is bántalmazóvá válnak, tehát a jövő 

generációját is védenünk kell.  
(Minden elfogadható érv, amit a forrás felhasználásával felhoz a tételmondat igazolására  
1 pont. Más jó megoldás is elfogadható.)  
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5. Fogalmak felismerése         3 pont 
a) nacionalizmus 
b) empátia 
c) migráció vagy elvándorlás  

(Minden jó megoldás 1 pont.) 
 

6. Fogalmak meghatározása       2 pont 
 Kognitív disszonancia: C 
 Társadalmi interakció: D 

(Minden jó megoldás 1 pont.) 
 
7. Grafikon- és szövegelemzés       3 pont  
Említhető okok:  

• Tanulási eredményesség 
• Szülők iskolai végzettsége 
• Költség-haszon elemzés 
• Tanulás iránti családi attitűd 

(Minden jó megoldás 1 pont. Más jó megoldás is elfogadható.) 
 

8. Fogalmak magyarázata, érvelés       4 pont  
a) Az ENSZ BT az ENSZ egyik legfontosabb testülete, amelynek feladata a nemzetközi béke 
és biztonság fenntartása. Az ENSZ tagjai a béke és a biztonság fenntartásával kapcsolatos fe-
lelősséget a gyors és hatékony cselekvés érdekében a BT-re ruházták. Öt állandó és tíz vá-
lasztott tagja van. (1 pont) 
b) Az öt állandó tagnak (USA, Nagy-Britannia, Kína, Oroszország, Franciaország) egyetértési 
joga (vétójog) van a BT által tárgyalt minden kérdésben. (1 pont.)  
c) Lehetséges érvek:  

• preventív állomásoztatás,  
• hagyományos békefenntartás, ami lehet fegyvertelen misszió vagy fegyveres 

ellenőrző misszió,  
• béketeremtő missziót követő ellenőrzés, átfogó rendezési tervet segítő misszió,  
• humanitárius szállítmányok védelme,  
• olyan országba küldött misszió, ahol a törvényes rend összeomlott,  
• tűzszünetet betartó misszió. 

(Minden jó érv 1 pont, maximum 2 pont. Más jó megoldás is elfogadható.) 
 

9. Érvelés           3 pont 
A vizsgázó kifejti, hogy 

• a drogfogyasztás tüneteinek felismeréséről szól az írás,  
• megfogalmazza a felismerés nehézségét, ugyanakkor a szülők felelősségét,  
• érvel saját nézetei mellett, megfelelő indoklással (például ha elfogadó, egymásra 

figyelő, jó kapcsolat van egy családban, akkor a problémák megoldhatóak).   
(Megfelelő megállapításokért érvenként 1 pont, összesen 3 pont.) 
 
10. Táblázatkitöltés          4 pont 
Társadalmi okok, … Társadalmi problémák, … 
Porkibocsátás, például cementművek Tüdőrák, allergia 
Kén-dioxid kibocsátás, például gyárak Légzőszervi megbetegedések, savas eső, ami 

erdőpusztulást, épületek korrózióját stb. okoz  
CO2-kibocsátás, például közlekedés Bőrbetegségek, globális felmelegedés 
Radioaktív szennyezés, például atomerőmű Például Csernobil 
(Minden jó megoldáspár 1 pont. Más, szakmailag helyes megoldás is elfogadható. ) 
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II. rész 
 

A) Gazdasági ismeretek 
 

1. Kiegészítés          4 pont  
a) bankkártya (Nem hitelkártya!) 
b) magasabb 
c) idegen vagy külső 
d) korlátlan 

(Minden jó megoldás 1 pont.) 
 
2. Igaz-hamis állítások        3 pont 

a) Igaz  
b) Hamis 
c) Igaz 
d) Hamis 
e) Igaz 
f) Igaz 

(Minden jó megoldás 0,5 pont.) 
 
3. Fogalom meghatározása       3 pont 

a) C 
b) B 
c) A 

(Minden jó megoldás 1 pont.) 
 
4. Értelmezés 

Szempontok, 
kompetenciák Szegmentáció  

Maximális 
pont 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, 
helyesírás 

A válasz nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási 
hibát. A feladatmegoldás mondatokból, logikusan és sza-
batosan felépített szövegből áll. 

1 

Tématartás, lényeg-
kiemelés, probléma-
központúság 

Az elemzés a szegmentáció fogalmával és annak lehetsé-
ges módjaival foglalkozik.  

2 

A feladatban leírt 
esetnek megfelelő 
érvek, összefüggé-
sek, gondolatok, 
megállapítások 
közlése 

Meghatározza a szegmentációt, mint a piac eltérő fo-
gyasztói igények alapján történő részekre osztásának fo-
galmát. Bemutatja a szegmentálás néhány lehetséges 
szempontját, például: földrajzi, kor, életciklus, nem, jöve-
delem, foglalkozás, iskolai végzettség (képzettség), fele-
kezethez tartozás, életstílus, hobbi.  

4 

A szakmai nyelv 
használata 

Használja például a marketing, szegmentáció, célpiac, 
fogyasztó (vevő), földrajzi, kor, életciklus, nem, jövede-
lem, foglalkozás, iskolai végzettség (képzettség), feleke-
zethez tartozás, életstílus, hobbi szakkifejezéseket. 

2 

Önálló vélemény 
megalkotása 

Önálló véleményét is megfogalmazza. 1 
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5. Elemzés  

 

Szempontok, 
kompetenciák 

Inflációs adatok hatása, 
elemzés 

 

Maximális 
pont 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, 
helyesírás 

A téma kifejtése mondatokból áll, logikusan és sza-
batosan felépített szöveg. A vizsgázó sem súlyos 
nyelvtani, sem pedig helyesírási hibát nem vétett.  

1 

Tématartás, 
lényegkiemelés, 
problémaközpontúság 

Az elemzés az inflációs adatok gazdasági szerep-
lőkre gyakorolt hatásait vizsgálja. 

2 

A feladatban leírt 
esetnek megfelelő 
érvek, összefüggések, 
gondolatok, 
megállapítások közlése 

A vizsgázó tudja, hogy a fogyasztók, a vállalatok és 
az állam jelenti a gazdasági szereplőket. Tudja, 
hogy az élelmiszer, a szeszesital és a dohánytermé-
kek áremelkedése elsősorban a fogyasztókra hat, 
míg az energia (gáz, üzemanyag) árának emelke-
dése a vállalkozásokat is érzékenyen érinti. Tisztá-
ban van azzal is, hogy a cikkben leírtak következté-
ben nőnek az állami bevételek (jövedéki adó, áfa). 

4 

A szakmai nyelv 
használata 

Használja az infláció, költség, fogyasztó, vállalko-
zás, állam (kormányzat), jövedéki adó, általános 
forgalmi adó (áfa) stb. fogalmakat. 

2 

Önálló vélemény 
megalkotása 

Az adatokkal kapcsolatosan önálló véleményét is 
megfogalmazza. 

1 
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B) Pszichológia 
1. Esszé  

Szempontok, 
kompetenciák 

A) Konformizmus a serdülő kortárs 
csoportokban 

 

Maximális 
pont 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, 
helyesírás 

A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logiku-
san és szabatosan felépített. Nem tartalmaz 
súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. 

2 

A feladat megértése, 
tématartás, 
lényegkiemelés 

Valóban arról ír, hogy milyen jelentős a kon-
formizmus hatása a serdülők csoportjaiban, 
és nem ágazik el lényegtelen témák irányába. 

2 

Témájának megfelelő 
tények, összefüggések, 
gondolatok, 
megállapítások közlése 

Válaszában megfogalmazza, hogy az ember 
társas lény, ezért az iskolában az azonos ko-
rúak között keres támaszt, kapcsolatokat. 
Csoportok formálódnak érdeklődés és jellem 
alapján. Akik nem tartoznak szorosan egyik-
hez sem, azok a peremre szorulnak. A cso-
portok elkülönülnek egymástól, és mivel bár-
mikor ki lehet kerülni a körből, ezért kevéssé 
jelenik meg a tagok identitása. Valaki meg-
határozóvá válik, a többiek pedig hasonulnak 
hozzá. A konformitás e formája az azonosu-
lás. A példát nyújtó személy vonzó az egyén 
számára.  

4 

Az ismeretek mélysége, 
az adott területnek 
megfelelő tárgyi tudás, a 
szakmai nyelv 
használata 

Használja a konformitás, azonosulás, iden-
titás, presztízs, népszerűség, csoportnyomás 
stb. szakkifejezéseket. 

4 

A megközelítés 
sokszínűsége, 
komplexitása, 
problémaközpontúsága 

Kifejtésében megjelenítheti például, hogy  
a csoporttal való azonosulás állhat egyes 
rossz szokások, például dohányzás kialakulá-
sának hátterében. Bemutathatja, hogy kikre 
jellemző inkább a csoporttal való teljes azo-
nosulás, és kik tudnak jobban ellenállni  
a csoport nyomásának. 

4 

A téma aktualizált 
(életszerű, példákat is 
említ), önálló vélemény 
megalkotása 

Önálló véleményt fogalmaz meg, vagy pél-
dával illusztrálja az esszében megfogalma-
zott elméleti ismereteit. 

4 
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1. Esszé  

Szempontok, 
kompetenciák 

B) A tetoválás lélektani okai 
 

Maximális 
pont 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, 
helyesírás 

A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logiku-
san és szabatosan felépített. Nem tartalmaz 
súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. 

2 

A feladat megértése, 
tématartás, 
lényegkiemelés 

Valóban a tetoválás motivációs hátteréről ír, 
és nem ágazik el lényegtelen témák irányába. 

2 

Témájának megfelelő 
tények, összefüggések, 
gondolatok, 
megállapítások közlése 

Válaszában megfogalmazza, hogy a tetová-
lás mögött különböző motivációs tényezők 
állhatnak. Az első az egyéniség hangsúlyozá-
sa, vagyis az individuum megerősítése, 
egyes tulajdonságok kiemelése, melynek cél-
ja a másoktól való különbözőség és a külön-
legesség érzésének erősítése. A következő  
az esztétikum, a szépség, illetve a divat moti-
vációja. Egy adott szubkultúra iránti elköte-
lezettség, szimpátia jele, illetve beilleszke-
dési szándék, vagyis a csoporttagság motivá-
ciója is meghatározó motívum. A háttérben 
állhat még spirituális, kulturális szimbólu-
mok és tradíciók követése, vagy személyes 
élmény megörökítésének motivációja. Még 
az ellenállás vagy dac, a szülői tiltás elleni 
lázadás is fontos motiváció lehet. 

4 

Az ismeretek mélysége, 
az adott tudománynak 
megfelelő tárgyi tudás,  
a szakmai nyelv 
használata 

Használja a beavatás, identitáskeresés, azo-
nosulás, önkifejezés, esztétikum, divat, szub-
kultúra, lázadás stb. szakkifejezéseket. 

4 

A megközelítés 
sokszínűsége, 
komplexitása, 
problémaközpontúsága 

Kifejtheti, hogy a tetoválások megjeleníthe-
tik az egyes szubkultúrákhoz való tartozást, 
de kötődhetnek életkorhoz, élethelyzethez is, 
például korunkban helyettesíthetik a beava-
tási rítust is. 

4 

A téma aktualizált 
(életszerű, példákat is 
említ), önálló vélemény 
megalkotása 

Önálló véleményt fogalmaz meg, vagy pél-
dával illusztrálja az esszében megfogalma-
zott elméleti ismereteit. 

4 
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2. Esetelemzés 

Szempontok, 
kompetenciák 

Szüleinkkel való viszonyunk későbbi 
társas kapcsolatainkra való hatása 

Maximális 
pont 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, 
helyesírás 

A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logiku-
san és szabatosan felépített. Nem tartalmaz 
súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. 

1 

Tématartás, 
lényegkiemelés, 
problémaközpontúság 

Valóban a korai kötődés minőségének ké-
sőbbi emberi kapcsolatainkra gyakorolt hatá-
sáról ír, és nem tér ki lényegtelen elemek irá-
nyába. 

2 

A feladatban leírt 
esetnek megfelelő 
érvek, összefüggések, 
gondolatok, 
megállapítások közlése 

Leírja, hogy a személyiség kialakulásában 
döntő szerepet játszanak a kisgyermekkori 
történések és élmények, az anya-gyerek kap-
csolat minősége, a szülőkhöz való kötődés. 
Veleszületett tulajdonságaink a külső hatá-
soknak (környezet, család, nevelés) köszön-
hetően folyamatosan és dinamikusan változ-
hatnak, tanult viselkedésformákkal gazda-
godhatnak. Ezt nevezzük szocializációnak, 
melynek révén fejlődik a személyiség. Ez 
nem fejeződik be a serdülőkorral, hiszen to-
vábbra is kölcsönhatásban maradunk a kör-
nyezettel. A tanult viselkedésmintákat három 
csoportba sorolhatjuk: szeretetkapcsolatok, 
melyeket szüleinktől láttunk, szerepek, me-
lyeket ránk szabtak, és szabályok, melyeket 
előírtak számunkra. Ha felismerjük szere-
pünket, módunk nyílik rá, hogy hatékonyab-
ban végezzük vagy változtassunk rajta, ha 
egészségesebb feladatot szeretnénk ellátni.  
A családi szabályok, melyek megmutatják  
a helyes viselkedés irányát, akkor is haszná-
latban vannak, ha tudattalanok maradnak. 
Érdemes összeállítani a saját családunkban 
uralkodó vezérelveket, és elgondolkodni, 
hogy mennyire befolyásolnak bennünket a 
mai napig. Ha úgy gondoljuk, hogy nem 
értünk velük egyet teljes mértékben, változ-
tathatunk rajtuk. 

4 

A szakmai nyelv 
használata 

Használja a kötődés, szeretetkapcsolat, sze-
rep, szabály stb. kifejezéseket. 

2 

Önálló vélemény 
megalkotása 

Önálló véleményt fogalmaz meg, esetleg 
életből vett példával illusztrálja az esetben 
vázolt jelenségkört. 

1 
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3. Értelmezés 

Szempontok, 
kompetenciák 

Empátia 
 

Maximális 
pont 

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség, 
helyesírás 

A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logiku-
san és szabatosan felépített. Nem tartalmaz 
súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát. 

1 

Tématartás, 
lényegkiemelés, 
problémaközpontúság 

Valóban az empátia fogalmát határozza meg, 
annak fejleszthetőségéről ír, és nem tér ki lé-
nyegtelen elemek irányába. 

2 

A feladatban leírt 
esetnek megfelelő 
érvek, összefüggések, 
gondolatok, 
megállapítások közlése 

Leírja, hogy az empátia a személyiség olyan 
képessége, amelynek segítségével, a másik 
emberrel való közvetlen kommunikációs 
kapcsolat során, az ember bele tudja élni ma-
gát a másik lelkiállapotába. E beleélés nyo-
mán meg tud érezni és érteni a másikban 
olyan emóciókat, indulatokat és törekvése-
ket, amelyeket az szavakban, direkt módon 
nem fejez ki. Kibontakozásában kiemelten 
fontos szerepet játszik a korai anya-gyermek 
kapcsolat. Az érzelmi rezonancia képessége 
gyermekkorban – jó anya-gyermek kapcso-
lati háttérrel rendelkező, egészséges gyermek 
esetében – természetes módon nagy, ez a ser-
dülőkorban gyakran rejtetté válik. Az empá-
tia képessége a fiatal felnőttkorban bontako-
zik ki, az érett felnőttkorban e képesség 
többnyire állandó, majd – amennyiben nem 
kerül sor folyamatos fejlesztésére – a későb-
biekben stagnál vagy csökken. Fejlesztésé-
hez nagyon fontos a helyes önismeretre tö-
rekvés, a stabil önértékelés, a másokkal való 
nyitott, elfogadó kapcsolatra törekvés, a pár-
beszéd képessége. A nem gyakorolt empátiás 
képesség fejlesztésére időskorban már cse-
kély az esély. 

4 

A szakmai nyelv 
használata 

Használja az empátia, érzelmi rezonancia, 
beleérző képesség, kapcsolat stb. kifejezése-
ket. 

2 

Önálló vélemény 
megalkotása 

Önálló véleményt fogalmaz meg, esetleg 
életből vett példával illusztrálja az esetben 
vázolt jelenségkört. 

1 
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