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Szociális alapismeretek — emelt szint  Javítási-értékelési útmutató 

írásbeli vizsga 0921 2 / 12 2010. május 14. 

 

 
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! 

A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pont-
számok adhatók.  
 
 
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás 
van. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 
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1. Egészítse ki a következő mondatokat! Írja a helyes válasz betűjelét a kipontozott vonalra! 
 

4 
 
Az inger azon maximális erejét, amely még előidézi a megfelelő érzékelést … C … nevezzük. 

A)  különbségi küszöbnek 
B)  alsó küszöbnek 
C)  felső küszöbnek 
D)  küszöb feletti ingernek 
E)  küszöb alatti ingernek 

 
… B … pszichológus az emberi szükségleteket 5 kategóriába sorolta, és ezeket a kategóriákat 
hierarchikus sorrendbe állította. 

A)  Freud 
B)  Maslow 
C)  Erikson 
D)  Rogers 
E)  Piaget 

 
Az érési és tanulási folyamatok együttese … C …, amely a pszichikus működés jellemzője, és 
egy felfelé mutató spirállal ábrázolható. 

A)  az ismeret 
B)  a képzelet 
C)  a fejlődés 
D)  az önmozgás 
E)  a növekedés 

 
… A … a társadalmi strukturálódás egyik formája, amely különböző ismérvek mentén (pl. 
iskolázottság, beosztás, lakóhely stb.) határozza meg a társadalmi kategóriákat. 

A) A társadalmi rétegződés 
B) A társadalmi osztály 
C) A társadalmi egyenlőtlenség 
D) A társadalmi kultúra 
E) A társadalmi norma 

(Helyes válaszonként 1 pont adható.) 
 
2. Húzza alá a helytelen választ az alábbi állításokban! 

7 
 
Lelki jelenségeknek nevezzük: 

a) az érzékelést, az észlelést, 
b) az emlékezetet, 
c) a figyelmet, 
d) a tudást, 
e) az akaratot. 
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A figyelem tulajdonságaihoz tartozik: 
a) a tartóssága, 
b) a koncentrációképessége, 
c) az önkéntessége, 
d) a terjedelme, 
e) a megoszthatósága. 

 
Az intelligencia jellemzőinek tekintjük az alábbi tulajdonságokat: 

a) megegyezik a kreativitás mértékével, 
b) örökletes, 
c) a korábbi ismeretek alkalmazása, 
d) mérhető, 
e) nem függ a szorongás mértékétől. 

 
A társadalom megismerésére szolgáló módszerek közé tartozik: 

a) a megfigyelés, 
b) a kérdőív használata, 
c) a tervkészítés, 
d) a dokumentumelemzés, 
e) az interjúkészítés. 

 
A szociálpolitika részét képezi(k): 

a) az állam felelősségvállalása, 
b) a szociális intézmények, 
c) a pénzbeni juttatások, 
d) a szegények elkülönítése, 
e) a szükségletek kielégítése. 

 
Az emberi szükségletek hierarchikus rendszerében a magasabb rendű szükségletek közé 
tartozik: 

a) a tanulás, 
b)  a család, 
c)  a tisztálkodás, 
d) az alkotás, 
e) a munka. 

 
A természetes szociális védőháló részét képezi(k): 

a) a munkatársak, 
b) a szociális szakemberek, 
c) a család, 
d) a barátok, 
e) a szomszédok. 

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

4 
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 is, az indoklás is hamis. 

 
Az elmebetegséget a nem normál tudatállapotok közé soroljuk, mert visszafordítható állapot. 
…C…… 
 
A kommunikációs jelek kombinálására végtelen módon képes az ember, mert a hangszalagok 
feszességének változtatására képes. …B…… 
 
A kamaszlázadást az unalom motiválja, ezért az iskolai kudarcokért csak a gyermek felelős. 
…E…… 
 
Az előítéletek nem zavarják az emberek közötti kapcsolatokat, mert nem megengedhető, 
hogy az előző, rossz tapasztalatunk alapján ítéljük meg a másik személyt. …D…… 

 
(Helyes válaszonként 1 pont adható.) 

 
4. Határozza meg röviden a gondolkodás műveleteinek jelentését!  

6 
- Analízis: elemzés, részekre, elemekre bontás. 

- Szintézis: részeknek egységes egésszé való összefoglalása. 

- Absztrakció: elvonatkoztatás a lényegtelen elemektől. 

- Generalizáció: általánosítás. 

- Konkretizálás: kézzel fogható magyarázat. 

- Analógia: hasonlóság megállapítása. 
 (Helyes válaszonként 1 pont adható!) 

 
*5. Határozzon meg öt, iskolaérettséget mutató tulajdonságot és képességet!  
 

5 
- Mozgáskoordináció,  

- fizikai fejlettség,  

- tartós figyelem képessége,  

- a felidézés képessége,  

- finomabb időmegítélés stb. 
 

 (Helyes válaszonként 1 pont adható.) 
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*6. Sorolja fel az emlékezés szakaszait! Határozza meg röviden, hogy mi történik az egyes 
szakaszokban! 

3 
 

Az emlékezés szakaszai Magyarázatuk 

1. kódolás (bevésés) elhelyezés a memóriába 

2. tárolás (megőrzés) megőrzés a memóriában 

3. előhívás (felismerés, felidézés) visszanyerés a memóriából 
 

(1 helyes válaszért 0 pont, 2-3 helyes válaszért 1 pont,  
4-5 helyes válaszért 2 pont, 6 helyes válaszért 3 pont adható.) 

 
*7. Jellemezze az alábbi három, csoporthelyzetben előforduló informális szerepet! Írjon 

legalább két jellemzőt szerepenként!  
3 

 
Rivalizáló: verseng más csoporttagokkal; gyakori szereplés, saját tudásának 

hangsúlyozása jellemzi. A csoportban elfoglalt helyével elégedetlen. 

Kezdeményező:  a csoport feladatát, problémamegoldását segíti elő. A feladat 

elindítását, a holtponton való átsegítést eredményezi. 

Hírharang: a csoport tevékenységét inkább hátráltatja, mert nemcsak informál, 

hanem dezinformál is (rémhírterjesztő). 

 
(Szerepenként 1 pont adható.) 

 
8. Határozza meg a norma és az érték szociálpszichológiai fogalmát!  

4 
 
A normák: a viselkedés olyan írott vagy íratlan szabályai, amelyek megszabják  
 magatartásunkat egy sajátos élethelyzetben.  
 
Az értékek: vélemények arról, hogy mi a jó vagy a rossz, a helyes vagy helytelen, a fontos  
 vagy nem fontos stb. 
 A normák a viselkedés szabályaira vonatkoznak, az értékek a véleményekről  
 mondanak nekünk valamit. 

(Andorka: az értékek olyan kulturális alapelvek, amelyek kifejezik azt, hogy az 
adott társadalomban mit tartanak kívánatosnak és fontosnak. Az értékek és azok 
sorrendje társadalmanként és korszakonként nagyon eltérő lehet.) 

 

(Helyes válaszonként 2 pont adható.) 
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*9. Magyarázza meg az együttműködés jelentőségét a társas kapcsolatokban!  
2 

 
Az együttműködés nem más, mint másokkal közösen, összhangban tevékenykedni.  
Az együttműködés interakciós alapforma, a személyek csakis a feladatok megosztásával, 
céljaik közösségének belátásával érhetik el szükségleteik kielégítését vagy egy kijelölt célt. 
A közös problémamegoldás általában szerepmegosztás segítségével történik. 
 

 (Részpontszámként 1 pont, összesen 2 pont adható.) 
 
*10. Sorolja fel a csoport fejlődésének szakaszait (a Forgács-féle felosztásban)!  

Jellemezze röviden a szakaszokat! 
4 

1.  Alakulás: a tájékozódás szakasza (ismerkedés). 
2.  Viharzás: a konfliktusok szakasza (ellenséges megnyilvánulások). 
3.  Normázás: a csoportkohézió szakasza (elfogadás). 
4.  Működés: a csoport a feladatra összpontosít (normák, szerepek). 

 
(Szakaszonként 1 pont adható.) 

 
*11. Írjon öt példát a szocializáció létrejöttének módjára az alábbiak szerint!  

5 
Indirekt (közvetett) hatás: társas együttlét, mesék, filmek, könyvek stb. 
Direkt (közvetlen) hatás: nyelvi befolyás, jutalmazás, büntetés stb. 

(Helyes válaszonként 1 pont adható.) 
 
*12. Írjon négy példát a szociálpolitika támogatási formáira az alábbiak szerint!  

4 
Közvetett szükséglet kielégítés: pénzbeni jövedelem, ellátás. 

Közvetlen szükséglet kielégítés: termék (pl. élelmiszer), szolgáltatás (pl. ingyenes étkeztetés),  

 utalvány (pl. élelmiszerjegy). 
 (Helyes válaszonként 1 pont adható.) 

 
*13. Határozza meg az abszolút és a relatív szegénység fogalmakat! 

4 
 
Abszolút szegénység: a minimális szintű önfenntartás is gondot okoz. Az ilyen embereknek 

esetleg nincs hajléka, éheznek, de mindenképpen emberhez méltatlan 
életkörülmények között élnek. Saját létfenntartásához szükséges 
eszközeit nem tudja megteremteni, és létminimum alatt él. 

 
Relatív szegénység: nemcsak nélkülözést, hanem megfosztottságot, társadalmi 

egyenlőtlenséget, alsóbbrendűséget, függőséget jelentő relatív 
kategória. (Az egyéneknek nem áll rendelkezésükre elegendő forrás 
ahhoz, hogy úgy táplálkozzanak, olyan tevékenységekben vegyenek 
részt, és olyan életfeltételekhez, javakhoz jussanak, amelyek 
társadalmukban szokásosak vagy legalább széles körben elfogadottak 
és helyeslésre találnak.) 

 (Helyes válaszonként 2 pont adható.) 
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14. Olvassa el figyelmesen a következő történetet, majd végezze el az a), b) és c) feladatokat! 
 
 Éva és Kati igazán jó barátnők. Mindig őszintén elmesélik egymásnak érzéseiket. Most a 
parkban ücsörögve Kati éppen szerelméről, Péterről mesél Évának. Később Éva barátnője 
segítségét kéri Norbival kapcsolatban, aki folyton zaklatja és piszkálja, ami nagyon idegesítő 
számára. Kati most is, mint máskor, készen áll segítő tanácsokat adni. 
 Feléjük közeledik Tamás, Éva barátja, akivel már egy éve jár. Tamás két másik fiúval 
érkezik, akikkel haveri kapcsolatban van. Zoli és Robi egymásnak régi jó barátai, ami abból 
látszik, hogy teljesen megbíznak egymásban. Robi, amikor megpillantja Katit, őszintén 
elmeséli Zolinak, hogy jelenleg két lány tetszik neki, az egyik Kati, a másik Julcsi. Nem tudja, 
hogy melyikükkel mélyítse el kapcsolatát. Zoli beleélve magát barátja helyzetébe, igazán 
sajnálja kínos helyzete miatt, hiszen tudja, hogy Katinak van már barátja. Robi arról is mesél, 
hogy Julcsi húga (Nóri) mindig veszekszik nővérével, ami szintén aggasztó a kapcsolatukat 
illetően. 
 A társaságot messziről figyeli Sándor, aki igazán magányosnak tűnik. 
 
a) Húzza alá a szövegben megtalálható, a társas kapcsolatokat segítő mindennapi 

jelenségeket!  
2 

 
(1 helyes válaszért 0 pont, 2-3 helyes válaszért 1 pont,  

4 helyes válaszért 2 pont adható.) 
 
*b) Ábrázolja a társaság tagjai kapcsolatának minőségét szociogram segítségével!  

Használja következetesen a kapcsolatok ábrázolására alkalmazott jelzéseket!  
10 

 

 
(A személy kapcsolatainak helyes és következetes ábrázolásáért 1-1 pont adható.) 

Kati

Nóri 

Péter 

Julcsi

Sándor
Norbi

Éva Tamás 

Zoli Robi 
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*c) Értelmezze a b) pontban ábrázolt szociogramot a csoport kapcsolatai szerint! Tegyen 

legalább három helytálló megállapítást! 
3 

 
Négyen egy egyenes mentén helyezkednek el, szoros a kapcsolat közöttük, de csak a 

szomszédok között. Központi személy nincs a csoportban, de kívülálló igen. Két pár tagjai 

között konfliktushelyzet áll fenn. Mindkét pár egyik tagjának sincs senkivel sem szoros 

kapcsolata. 
(Helyes megállapításonként 1 pont adható!) 

 
*15. Jellemezze a klasszikus konzervatív politikai irányzatot!  

3 
 
A szervezett, vallásra támaszkodó morális rend állandóságának fontosságát hangsúlyozza. 

Fontos számára a hagyományok, a múlt, a kulturális örökség őrzése, az ősök tisztelete.  

A társadalom alapját az intézmények alkotják: az egyházak, a család, a helyi közösségek.  

A csoportok és osztályok közötti hierarchia elengedhetetlen. A hatalmi ágak megoszlását, a 

decentralizációt szorgalmazza. 
(Helyes válaszonként 1 pont adható.) 

 
16. Rajzolja meg az önismeret mélységének ábrázolására szolgáló Johari-ablakot!  

Írja az ábrába a megnevezéseket! 
6 

 
ÉN

ismerem nem ismerem

ismerik

nem ismerik

MÁSOK

NYÍLT
TERÜLET

VAK
TERÜLET

ISMERETLEN
TERÜLET

REJTETT
TERÜLET

 
 

(A helyes rajzért 2 pont, 
a tengelyek megnevezéséért 2 pont, 

az ablakok megnevezéséért 2 pont adható) 



Szociális alapismeretek — emelt szint  Javítási-értékelési útmutató 

írásbeli vizsga 0921 10 / 12 2010. május 14. 

*17. Tanulmányozza az alábbi születési anyakönyvi részletet!  Határozzon meg öt olyan 
adatot, amely a dokumentumelemzés szempontjából a szociális szolgáltatásokban fontos 
lehet! Magyarázza meg választását! 

5 
  

AZ ÚJSZÜLÖTT 
ADATAI        

01.   Születési helye: 
  ______________________________________________község, 
város_________kerület 

            
            

                                                            

02.   Születési ideje: 

                                

  2 0       év       hó     
 
nap       óra       perc         

                                                            

03. 

 

  Neme:                    
 

      1 - fiú,       2 - leány 

                     
                      

                     

07.   Az anya családi 
állapota:   hajadon  (1) - házas (2) - özvegy (3) - elvált (4) - házassága megszűnt (5) 

      
       
          

08. 
  A szülők 
házasságkötésének 
  időpontja: 

                                

            év       hó     
 
nap                 

                                
A SZÜLŐK EGYÉB 

ADATAI AZ APA AZ ANYA 

09.   Születésének 
időpontja: 

                                                           

            év       hó     
 
nap             év       hó      nap

                                       

10. 

 község, város   _________________________________________   _________________________________________ 
  Lakóhelye:                                  

 megye, kerület 
  
_________________________            

_________________________            

                                                               

13. 

  Iskolai 
végzettsége:   egy osztályt sem végzett 

         egy osztályt sem végzett       
              
                       

  a) Az elvégzett 
legmagasabb                                   
      osztályok 
iskolatípusonként:                                   
      általános 
(elemi) iskola   osztályok száma:            osztályok száma:          

                      

      polgári iskola   osztályok száma: 
         

  osztályok száma: 
         

                    
      
szakmunkásképző 
iskola   osztályok száma: 

         

  osztályok száma: 

         

                    

      szakiskola   osztályok száma: 
         

  osztályok száma: 
         

                    

      középiskola   osztályok száma: 
         

  osztályok száma: 
         

                      
      főiskola, 
egyetem   évfolyamok száma: 

         
  évfolyamok száma: 

         
                    

                                      
  b) Az általános 
iskola 8. osztályánál  
      magasabb szintű 
végzettségei 
      közül a 
legmagasabb 
befejezett 
      iskolai 
végzettség 
megnevezése: 

  nappali tagozaton szerzett:          nappali tagozaton szerzett:        
    1960 utáni szakmunkás bizonyítvány (1) –       1960 utáni szakmunkásbizonyítvány (1) –   
    1975 utáni szakiskolai oklevél (2) –         1975 utáni szakiskolai oklevél (2) –     
  középiskolai érettségi, képesítő (3) –       középiskolai érettségi, képesítő (3) –     
  főiskolai oklevél (4) – 

          főiskolai oklevél (4) –         
    

  egyetemi oklevél (diploma) (5) 
     

  egyetemi oklevél (diploma) (5) 
     

                
                                                                



Szociális alapismeretek — emelt szint  Javítási-értékelési útmutató 

írásbeli vizsga 0921 11 / 12 2010. május 14. 

A születési hely és a lakhely egyezése utalhat az egészségügyi ellátottságra. 
A születés ideje és a szülők házasságkötésének időpontja között eltelt idő utalhat a 
családtervezésre.  
Az anya családi állapota utalhat arra, hogy az újszülött milyen társadalmi körülmények 
közé született. 
A szülők iskolai végzettsége éves viszonylatban utal arra, hogyan változik a születési arány 
az egyes társadalmi rétegekben. 

(Helyes megállapításonként 1 pont adható.) 
 
*18. Keressen a látásfogyatékosokkal szemben használt sztereotípiákat bíráló válaszokat!  
 

4 
 

Sztereotípiák Sztereotípiákat bíráló válaszok 

 Értelmileg korlátozottak. 

 Nem képesek dolgozni.   

 Nem törődnek a megjelenésükkel. 

 Képtelenek beilleszkedni egy 

  közösségbe. 

Pl. 
- Az arckifejezésüket nem látják, így 

nem kontrollálják, ezért furcsának 
tűnhet a látók számára. 

- Megfelelő oktatással segíthetünk 
megtalálniuk a számukra alkalmas 
munkát.  

- Ha nincsen hozzátartozójuk, aki segíti 
őket, pl. a tisztálkodásban, a segítő 
hálónak feladata megtanítani őket a 
mindennapi élet szabályaira. 

- Nem szabad magukra hagyni őket, 
hiszen szükségük van nekik is a 
társakra. 

 
 

(Helyes válaszonként 1 pont adható.) 
 
*19. Nevezzen meg két-két szakembert, akik az alábbi szociális ellátási területeken 

tevékenykedhetnek!  
3 

 

Gyermekotthon 
- szociális munkás 
- szociális asszisztens 
- jogász 
- pszichológus stb. 

Hajléktalanok átmeneti szállója 
-  szociális gondozó és szervező 
-  szociális munkás 
- szociális asszisztens stb. 

Idősek otthona 
- szociális gondozó, ápoló 
- gyógytornász 
-  ápoló stb. 

 
 

(1 helyes válaszért 0 pont, 2-3 helyes válaszért 1 pont,  
4-5 helyes válaszért 2 pont, 6 helyes válaszért 3 pont adható.) 



Szociális alapismeretek — emelt szint  Javítási-értékelési útmutató 

írásbeli vizsga 0921 12 / 12 2010. május 14. 

20. Oldja meg az alábbi feladatokat! 
 
a) Határozza meg azt a humán értéket, amely a következő történetben érvényesül! 
 
Nóri édesanyja fodrász, aki 16 éves lányának maga igazítja a frizuráját. Gyakran változtat 
Nóri hajszínén is, amit annak egyik tanára folyton kritizál. Egy ideig osztálytársai is 
furcsállották társuk hajának gyakori változását, de hamarosan megszokták. Nóri barátnője is 
elfogadta, hogy attól még sok minden másban egyezhet a véleményük, még ha valamiben 
különböznek is.  
Úgy tűnik mára a kritizáló tanár is elfogadta Nóri különcségét. 
 
Az érték megnevezése: tolerancia 

(A helyes válaszért 1 pont adható.) 
 
*b) Írjon négy példát arra, hogyan lehet ezt az értéket kialakítani a fenti történetben szereplő 

osztályban!  
2 

 
Pl. beszélgetéssel az ízlésről, értékekről; Nóri meséljen édesanyja munkájáról; külső 

szakértő meghívása a témával kapcsolatban; ismertető anyagok tanulmányozása stb. 
(1 helyes válaszért 0 pont, 2-3 helyes válaszért 1 pont,  

4 helyes válaszért 2 pont adható.) 
 
21. Készítse el a következő leírás alapján a család genogramját!  

6 
 
Eszter nagycsaládban él. Négyen vannak testvérek, két bátyja és egy húga van. Édesanyjának 
nincsenek testvérei és a szülei már régen elváltak. Édesapja a legidősebb testvérei között, a 
húga 30 éves, az öccse még csak 16. Eszter apai nagymamája két éve, nagypapája tavaly 
hunyt el. 
 

 
 

 

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

az ábra átláthatóságára 2 pont adható.) 

1 
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