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Fontos tudnivalók 
 
 

Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok értékelésénél kötelező a javítókulcsnak való 
megfelelés. 

 
 

A szöveges válaszokat három fő szempontból kell értékelni. 
 
1. Mennyiségi szempont: ez a válasz tartalmi gazdagságára és helyességére vonatkozik.  

A mennyiségi szempontot értékelő pontszámot a javítási útmutatóban, valamint az 

értékelő lapon megadott válaszelemek értékelésekor azonos értékűnek tekintjük, egyes 

feladatoknál súlyozottan értékeljük. Ezt a feladat értékelő lapján (a megoldásban) jelöljük.  

A feladatlapon a feladatra adható maximális pontszámot jelöltük. Az egyes válaszelemek 

megoldási javaslatokat tartalmaznak, ami azt jelenti, hogy a megoldáselemet tartalmilag 

és nyelvileg helyesen körülíró megoldás is értékelhető. Ugyanakkor feltétlenül ragaszkod-

junk a két fenti kritériumhoz (tartalmi és nyelvi korrektség), különben az értékelés pontat-

lanná válik. 

2. Minőségi szempont: ez a rövid feladatok esetében a feladat megértésére, a szaknyelv hasz-

nálatára, a lényeg kiemelésére; a hosszabb feladatok esetében a feladat megértésére, a lé-

nyeg kiemelésére, a téma kidolgozására, az ismeretek mélységére, a szaknyelv használa-

tára és a kreativitásra vonatkozik. 

3. Kifejezőképesség: ez a rövid feladatok esetében az áttekinthetőségre, rendezettségre, 

nyelvhelyességre, helyesírásra; a hosszabb feladatok esetében az előbbieken kívül a szö-

vegalkotásra vonatkozik. 

 
 
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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Egyszerű rövid választ igénylő feladatok 
 
1. feladat 

A – a, B – b,  C – d, D – a 

       Minden helyes válasz  1 pont 
       Összesen      4 pont  
 
2. feladat 

A – d, B – b, C – b 

       Minden helyes válasz  1 pont 
       Összesen   3 pont  
 
3. feladat 

a – bipoláris sejt, b – konstancia , c – együttmozgás, d – elváráslánc 

 
Minden helyes válasz  1 pont 

 Összesen   4 pont  
 
4. feladat 
4/1.  –  B, 4/2.  –  A,  4/3.  –  B, 4/4.  –  D, 4/5.  –  B, 4/6.  –  D, 4/7.  –  D  

       Minden helyes válasz  1 pont 
       Összesen   7 pont 

 
5. feladat 

 
Egyensúlyi állapot 
felborulása 

 Szükséglet 
(biológiai 

hiány) 

 Késztetés  
(a szükséglet 
kielégítésére 

indít) 
    

 
 

 
 

 Egyensúly 
helyreállítása 

 
 
 

Szükségletkielégí-
tő és a késztetést 

csökkentő 
viselkedés 

 

 
Minden helyes válasz  1 pont 

 Összesen 2 pont  
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6. feladat 
a) A család érzelmi légköre – hideg – meleg 

b) A nevelés rugalmassága – nyílt – zárt 

c) A követelmények határozottsága – erős – gyenge 

 
Értékelés:  Egy tengely helyes megnevezése  1 pont 

 A tengelyhez tartozó két alapelem helyes megnevezése 1 pont 

Összesen 6 pont  

7. feladat 
a) Deviáns viselkedés: olyan megnyilvánulások, amelyek közös jellemzője, hogy a 

társadalom által elfogadott szokásoktól, normáktól eltérnek.  
Úgy is mondhatjuk, normaszegő viselkedés. 
 

A fentiekkel tartalmában megegyező megállapítás  1 pont 

b) Deviáns jelenségek: bűnözés, 
öngyilkosság és annak kísérlete, 
alkoholizmus, kábítószerek használata, 
normasértő szexuális rendellenességek (megrontás, 
nemi erőszak, exhibicionizmus, pedofilia). 

 
A fentiekkel tartalmában megegyező minden egyes megállapítás egy válaszelem 

 3 -4 válaszelem  3 pont 

 2 válaszelem  2 pont 

 1 válaszelem  1 pont  

 3 pont 
c) A deviáns karakter: az átlagostól, a megszokottól, a társadalmi elvárásoktól eltérő 

magatartású, viselkedésű személy, akinél a deviáns normák rögzültek, és egész életét 
ezekhez igazítja. 
 
 A fentiekkel tartalmában megegyező megállapítás  1 pont 
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d) Deviáns karrier: 
A normaszegő viselkedés fokozatos súlyosbodása, a deviancia kialakulásának 
folyamata, a környezettel, a társadalommal való egyre bonyolultabb szembekerülés. 
 

A fentiekkel tartalmában megegyező megállapítás 1 pont 
 

Jellegzetesen serdülő- és fiatalkorban jellemző. Perdöntő, hogy a kedvezőtlen irányba 
mutató személyiségfejlődés első figyelmeztető jeleit idejekorán észrevegyük. Miután a 
deviáns viselkedésű kamaszok mögött általában nem áll prevencióra képes, 
kiegyensúlyozott család, az iskolára és a pedagógusokra hárul a feladat: a hátrányos, 
veszélyeztető családi környezetben gyökerező deviáns személyiség kialakulásának 
pedagógiai eszközökkel történő megakadályozása. 

 
A fentiekkel tartalmában megegyező megállapítás  1 pont 

 
 Összesen 7 pont 

 

8. feladat 
 
1. – I, 2. – H, 3. – I, 4. – I, 5. – I, 6. – I, 7. – I 

 
Minden helyes válasz  1 pont 
Összesen 7 pont 

 
 

Szöveges (kifejtendő) feladat 
 

1. feladat 

Magyarázza meg, miért tekinthető sajátos időszaknak a pubertáskor! Jellemezze 
legalább három példa alapján a fiziológiai változásokat és azok pszichés vetületeit!  

 
-  A pubertáskor 

12 – 18 év között minőségi változás az emberi fejlődésben. Rousseau szerint a 
kamaszkor a „második születés”. A gyerek eddig annyit tudott önmagáról, amit 
másoktól hallott, de most keresi énjét: „ki vagyok én?”. 
 

a) Fiziológiai változások: 
Hormonális változás (a hipofízis irányító és összehangoló munkája) 
- másodlagos nemi jelleg 
- hossznövekedés, testsúlygyarapodás 
- szexuálhormon – a nemre jellemző szervek fejlődése 
- nemi érettség 

 Idegrendszeri labilitás 
- a fejlődés ütemének nembeli és egyéni különbségei 
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b) Pszichés változások:  

- A testi változások (felnőttes külső) pszichés problémái 
Az „én” mint a személyiség belső szabályozója kritikus helyzetbe kerül 
(énfunkciók, identitás, sajátos egyéni arculata). 

Átalakul az 
- értelmi struktúra (operatív gondolkodás) 
- értékválság 
- megváltozik az érdeklődés fő iránya 
- érzelmi élet (kiegyensúlyozatlan, ingerlékeny, dacos, intellektuális érzelem, 

szerelem stb.) 
 

Értékelés: Minden helyes, a fentiekkel tartalmában megegyező válaszelem értékelhető. 
 

6 helyes válasz  
5 helyes válasz  
4 helyes válasz 
3 helyes válasz 
2 helyes válasz 
1 helyes válasz 

5 pont 
4 pont 
3 pont 
2 pont 
1 pont 
0 pont 

 
Összesen 5 + 2 ∑ 7 pont 

 
2. feladat 

Mutassa be három példa illusztrálásával, hogyan segíti a fejlődést az érés és a tanulás 
kölcsönhatása! 
Lehetséges válasz 
 
Érés és tanulás kölcsönhatása 

 
- Az érés alapja a tanulásnak, a tanulás visszahat az érésre. 
- Az érés lehet biológiai (testi) és pszichikus. 
- Minden tanulásnak van egy „optimális érési ideje”. Az érési idő előtt a személy 

alkalmatlan a tanulásra (pl. a járásra, szobatisztaságra tanítás fél éves korban). 
- Nevelési deficit (hiányosság) akkor mutatkozik, ha az érést nem követi tanulás. 

 
Értékelés: Minden helyes, a fentiekkel tartalmában megegyező válaszelem értékelhető. 
 

 1 helyes válaszelem 1 pont 
 Összesen  3 + 1 ∑ 4 pont 
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3. feladat 

Mutassa be a gyermekrajzok fejlődésének főbb állomásait és sajátosságait 
óvodáskorban! Keressen összefüggést a rajzfejlődés és a hozzá kapcsolódó gondolkodási 
sajátosságok között! 
A gyermekrajzok fejlődésének főbb szakaszai és sajátosságai óvodáskorban:  

 
- 3 éves korra jelenik meg az ábrázolás szándéka. 
- Az ábrázolási furcsaságok a gyermek szemléletének és rajzolási technikájának 

ellentmondásából fakadnak.  
- Szinkretikus szemléletében az is önálló egész, amit mi részletnek látunk. 
- 5 éves korra növekszik a valósághű ábrázolás igénye.  
- Intellektuális realizmus, vagyis nem azt ábrázolja, amit lát, hanem amit a látott 

dologról tud (átlátszóság). 
 
Értékelés: Egy szakasz helyes jellemzése egy válaszelem. 

Egy helyes, a fentiekkel tartalmában megegyező megállapítás egy válaszelem. 
 

5 helyes válaszelem  
4 helyes válaszelem 
3 helyes válaszelem 

      2 helyes válaszelem 
      1 helyes válaszelem 

4 pont 
3 pont 
2 pont 
1 pont 
0 pont 

 
Összesen  4 + 2 ∑ 6 pont 

4. feladat 

Mutassa be a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők – az öröklés, környezet, nevelés 
- kapcsolatát, és definiálja is a fogalmakat! 

Lehetséges válasz 
 
- A biológiai öröklődés az a folyamat, amely során az utódokban megjelennek a szülőktől 

örökölt gének és kromoszómák, illetve ezek kombinációja. 
A tanuló megemlítheti még a sejt, kromoszóma, gén, mutáció, genotípus, fenotípus 
fogalmakat. 

- A „minta”öröklődésének folyamatára utalni kell: 
- etológia 
- imprinting: az élet korai szakaszában igen gyorsan végbemenő nem tudatos 

bevésődés 
- értékattitűd 

- A szociokulturális öröklődés folyamatában történik az értékek és a nyelvi kód átvétele.  
 
Értékelés: az öröklés fogalmának a fentiekkel tartalmában megegyező kifejtése 1 pont 
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- A környezet mint hatás, illetve hatásrendszer szerepe, funkciója  
 Elsősorban a társadalmi környezet szerepe jelentős (pl. lakóhely, település, kultúra 
mint hatótényezők). 
 

Értékelés: a környezet szerepének, hatótényezőinek a fentiekkel tartalmában megegyező 
kifejtése 

1 pont 
 
A nevelés fejlesztő hatások összessége, tervszerű és tudatos hatásrendszer. 

 
Értékelés: a nevelés fogalmának helyes meghatározása  1 pont  

 
Összességében: 

o az adottság mint diszpozíció jelenik meg 
o a környezeti hatások befolyásolnak 
o a személyiség alakulásában fontos az interakció 
o legjelentősebb személyiségformáló erő a nevelés 

 
 

Értékelés: az öröklés, környezet, nevelés kapcsolatának helyes kifejtése  1 pont 
 

Összesen  4 + 2 ∑ 6 pont 
 
5. feladat 

Elemezze a személyiségzavar fogalomkörét! 

„Ha a személyiség általában szorongás- és feszültségmentes, érzelmi harmóniára képes, 
ha vágyai és igényei összhangban vannak a realitással, akkor a személyiséget fejlettnek 
mondhatjuk.” Buda Béla: A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája Bp. 
1986. 
Feladat: 

a.) Fogalmazza meg az idézett szakirodalmi részlet alapján a személyiségzavar 
fogalmát! 

b.) Nevezzen meg legalább két példát a személyiségzavar következményei közül! 
Soroljon fel legalább négy személyiségzavar tünetet! 

c.) Soroljon fel három személyiségvizsgáló módszert! 
 
Lehetséges válasz 
 

a) Személyiségzavarról akkor beszélünk, ha az alkalmazkodási folyamat, a 
személyiségfejlődés normális menete valahol megakadt, sérült. 

 
Értékelés: a fentiekkel tartalmában megegyező megállapítás  1 pont 
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b) Ennek oka olyan konfliktusok következményei, amelyeknek az elviselése meghaladja 

az egyén feszültségtűrését, illetve megoldása meghaladja a képességeit. 
 
Értékelés: a fentiekkel tartalmában megegyező megállapítás 1 pont 
Konfliktus keletkezhet: 

- személyiségen belül 
- személyiség és környezet között   

Értékelés: Minden helyes, a fentiekkel tartalmában megegyező megállapítás  1 pont 
 

Személyiségzavar, ha az egyén 
- képtelen a társadalmi együttélésre, 
- nem tud egyensúlyt teremteni a függetlenség és kapcsolódás között, 
- belső feszültségeit nem képes feldolgozni. 
 

Értékelés: Minden helyes, a fentiekkel tartalmában megegyező megállapítás  1 pont 
 Összesen 2 pont  
 
Tünetei: neurotikus, 

  depressziós megnyilvánulások, 
  alvászavar,  
  fejfájás,  
  gyomorpanasz- emésztési zavar,  
  koncentrálási probléma,  
  szorongás        

     4- 3   válaszelem  
      2      válaszelem 
      1      válaszelem 

2 pont 
1 pont 
0 pont 

 
 

c) Személyiségvizsgáló módszerek: 
 

- Kikérdezés (anamnézis, exploráció, interjú) 
- Személyiségvizsgáló kérdőívek (MMPI, CPI) 
- Projektív módszerek (TAT, Wartegg, Rorschach-teszt) 
- Fiziológiai vizsgálatok 
- Kísérleti vizsgáló eljárások 
- Megfigyelések 

 
Értékelés: Minden helyes, a fentiekkel tartalmában megegyező válasz   1 pont 

 Összesen 3 pont 
 

 
5-6 helyes válasz 
3-4  helyes válasz 

      2  helyes válasz 
      1 helyes válasz       

 
3 pont 
2 pont 
1 pont 
0 pont 

 
 Összesen  10 + 7 ∑ 17 pont 
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6. feladat 

Mit jelent az egészséges életmódra nevelés? 
„Az ötödik osztály két tanulóját a tanító a szünetben cigarettázáson érte. Az egyik azzal 
védekezik, hogy az osztályban már majdnem mindenki kipróbálta. Az osztályfőnök a 
következő óra elején kikérdezte a gyerekeket, hogy ki dohányzott már életében. A fél osztály 
jelentkezett.” 

Feladat: 

a) Fogalmazza meg az egészségnevelés célját, feladatát! 

b) Mutassa be és értelmezze az egészségnevelés főbb területeit! 

c) Elemezze pedagógiai-pszichológiai ismeretei alapján a szemelvényben leírt 
helyzetet! 

d) Mutasson rá a problémahelyzet megoldásában a pedagógus feladataira! 
Az egészséges életmódra nevelés 

a) Az egészségnevelés célja: az egyén és a közösség magatartását úgy formálni, 
hogy azzal az egész társadalom és annak egyes tagjai egészségének 
megtartásához, fejlesztéséhez és a beteg egészségének visszaszerzéséhez 
járuljon hozzá. 

A fentiekkel tartalmában megegyező cél meghatározása 1 pont 
Az egészségnevelés feladata: az egészségkulturáltság szintjéből fakadó, 
egészséges magatartást előmozdító és biztosító ismeretek terjesztése. 

A lakosság ránevelése, hogy egészségesen éljen, az egészségvédő normákat és 
egészségügyi intézkedéseket megtartsa. 

A fentiekkel tartalmában megegyező feladat meghatározása 1 pont 
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b)  Az egészségnevelés főbb területei 
- az egészség: (WHO) „Az egyén testi, lelki és szociális jóléte.” 

Egészségnevelés 

 
 
 

Szomatikus nevelés  Pszichohigiénés 
nevelés 

 Szociálhigiénés nevelés 

1. Higiénés nevelés 
- személyi higiéné 
- környezethigiéné 
2. Kondicionálás 
- Sport, testnevelés 
3. Balesetmegelőzés 

 1. Egészségnevelés 
2. Stresszelhárítás 
3. Deviancia 
4. Érzelmi nevelés 

 1. Társas miliő  
2. Kommunikációs 
nevelés 
3. Szerepfeszültségek 
feloldása 
4. Izoláció megszüntetése 
5. Egészségpropaganda 

 
 

Egészséges életmód 
Testi-lelki fejlődés 

 
Értékelés: Egy nevelési terület helyes megnevezése  1 pont 

Egy terület helyes értelmezése 2-3 jellemző leírásával 1 pont 
 Összesen 6 pont 
 

c) Helyzetelemzés 
Tartalmában lehetséges válasz 

 
- Az iskolai szabályok megsértése konfliktusforrás a pedagógus és a gyermek  

között. 
- A cigarettázás a házirend megszegése. 

  
d) A pedagógus feladata 

- felvilágosítás, a tények racionális és érzelmi megközelítése, 
- a szülők bevonása az egészségnevelésbe (példa, prevenció, egészséges 

táplálkozás, sporttal – mozgással töltött szabadidő), 
- alakuljon ki az egészséges életmód igénye a gyermekben. 

 
Minden helyes, a fentiekkel tartalmában megegyező megállapítás 1 pont 

 
 

5 helyes válasz 
4 helyes válasz 
3 helyes válasz 
2 helyes válasz 
1 helyes válasz 

4 pont 
3 pont 
2 pont 
1 pont 
0 pont 

 
Összesen  12 + 8 ∑ 20 pont 
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