Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

II. A VIZSGA LEÍRÁSA
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga
180 perc
90 pont

Szóbeli vizsga
15 perc
60 pont

A vizsgán használható segédeszközök

A vizsgázó biztosítja
A vizsgabizottságot működtető
intézmény biztosítja

Középszint
Írásbeli vizsga
NINCS
NINCS

Szóbeli vizsga
NINCS
B tételsornak megfelelő technikai
segédeszközök

Nyilvánosságra hozandók

Anyag

Középszint
Írásbeli vizsga
NINCS

Mikor?

NINCS

Szóbeli vizsga
A tételsor A B tételsorhoz: irodalmi
művek jegyzéke
jogszabály szerint

Középszintű vizsga

Fogalom
25 pont

Középszint
Írásbeli vizsga
180 perc
Feladatlap
Kísérlet
Rövid esszé
Hosszú esszé
15 pont
15 pont
35 pont
90 pont

Szóbeli vizsga
15 perc
Egy A és egy B altétel kifejtése
A altétel
B altétel
45 pont
15 pont
60 pont

Írásbeli vizsga
Általános szabályok
Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a
rendelkezésére álló időt tetszés szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk
sorrendjét is meghatározhatja.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
Az írásbeli vizsga feladatlapja négy részből áll:
1. Öt pszichológiai fogalom szabatos meghatározása.
2. Egy kísérlet leírása, és a kísérlet tanulságainak összefoglalása.
3. Egy rövid esszékérdés kifejtése: egy pszichológiai jelenség bemutatása kb. 150-200 szóban
(kb. 20-30 sor).
4. Egy átfogó (hosszú) esszékérdés kifejtése kb. 300-400 szóban (kb. 40-50 sor).
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A 3., illetve 4. részben a vizsgázónak a megadott 2 rövid, illetve 2 hosszú esszékérdésből 1-1-et
kell kiválasztania és kifejtenie.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés központi javítási-értékelési útmutató alapján történik, az értékelés során csak egész
pontok adhatóak.
A feladatlap megfelelő helyén a vizsgázónak meg kell jelölnie, melyik feladatot választotta. Ezt
a felügyelő tanárnak a vizsgadolgozat beszedésekor ellenőriznie kell. Amennyiben ez nem történt
meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első
választható feladat megoldását kell értékelni.
Fogalom meghatározás értékelési szempontjai: a fogalom helyes meghatározása, szaknyelvi
megfogalmazás és a kifejtés részletessége. Az öt fogalomra az elérhető pontszám 25 pont.
Kísérlet leírás és a tanulságok összefoglalásának értékelési szempontjai: a kísérlet lényeges
pontjainak említése, a kísérlet céljának világos leírása, a szöveg koherenciája, szaknyelvi
megfogalmazás, a tanulságok, kritikus pontok kifejtése. Az elérhető pontszám 15 pont.
Rövid esszé értékelési szempontjai: a témához tartozó kulcsfogalmak említése, helyes definiálása
és tartalmának kifejtése, gyakorlati példa említése, a leírás koherenciája (logikus felépítés)
szaknyelvi megfogalmazás. Az elérhető pontszám 15 pont.
Hosszú esszé értékelési szempontjai: a témához tartozó kulcsfogalmak említése, helyes
definiálása és tartalmának kifejtése, gyakorlati példa említése, a leírás koherenciája (logikus
felépítés) szaknyelvi megfogalmazás. Az elérhető pontszám 35 pont.
Szóbeli vizsga
Általános szabályok1
A középszintű szóbeli vizsga tételsorának összeállításáról a vizsgabizottságot működtető
intézmény gondoskodik.
A tételsor A és B tételsorból áll, melyekből külön-külön húz a vizsgázó, az A és B altételt a
vizsgázó tetszőleges sorrendben fejti ki. Mind az A, mind a B altételt a vizsgázónak önállóan kell
kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló,
hogy elakadt. Az A altétel kifejtésére 10 perc, a B altételre 5 perc áll a felelő rendelkezésére.
Az A tételsor 20 altételből, a B tételsor minimum 7, maximum 20 altételből áll, a B altételek
száma az adott vizsgaidőszakban vizsgázók számának minimum 1,5-szerese, 13 vizsgázónál több
vizsgázó esetén 20 tétel.
Mind az A, mind a B tételsor esetén az altételeket 20%-ban (4 A, illetve 2-4 B altétel) évről évre
módosítani kell.
A szóbeli tételsorok tartalmi és formai jellemzői2
Az A tételsor az elméleti tudást kéri számon, a feladat a részletes vizsgakövetelmények alapján
előre megadott nagyobb témakörök egy részterületének ismertetése. Az A tételsornak a részletes
követelményekben megadott valamennyi témakört le kell fednie az alábbiak szerint:
- minimum 1-1 altételnek az 1., illetve 6. témakörre kell épülnie,
- minimum 2-2 altételnek, a 2-5. témakörökre kell épülnie,
- a többi 10 tétel a 6 témakörből tetszőlegesen állítható össze.
1
2

Módosította: 33/2015. (VI. 24.) EMMI rendelet 3. § 24.
Megállapította: 33/2015. (VI. 24.) EMMI rendelet 2. §. Hatályos: 2017. I. 1-től.
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A B tételsor a tanultak alkalmazását kéri számon a mindennapi gyakorlatban.
A B altételek lehetséges feladattípusai:
1. irodalmi mű egy kijelölt részletének adott szempontú elemzése,
2. fényképek vagy filmrészlet alapján kommunikációs gesztusok felismerése,
3. újságcikknek látszó szöveg kritikus elemzése - szakmailag hitelesnek, tudományosnak tűnik
vagy nem,
4. pszichológiai jelenség azonosítása.
A B altételhez feladattól függően szükség lehet az elemzendő szövegre vagy képanyagra,
filmrészletnél számítógépre és fülhallgatóra.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A vizsgázó teljesítményének értékelése az egyéni értékelőlapon történik, amely tartalmazza a
felelet elvárt összetevőit (beleértve a kifejtést is), az ezekre adható maximális részpontszámokat és
a vizsgázó által kapott részpontszámokat, továbbá az elért összpontszámot.
A altétel kifejtése
a témához tartozó kulcsfogalmak említése a kifejtés során
a kulcsfogalmak helyes definiálása és használata
a témakör alpontjainak kifejtettsége
a belső összefüggések és tanulságok említése
gyakorlati példa említése
kifejtés koherenciája (logikus felépítés)
szaknyelv helyes használata, gördülékeny és
szabatos megfogalmazás
összesen
B altétel kifejtése
a pszichológiai jelenség helyes azonosítása
a pszichológiai ismeretek alkalmazása, a gyakorlati példa elemzése, helyes értelmezése
szaknyelv helyes használata, gördülékeny és szabatos megfogalmazás
összesen
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5 pont
5 pont
10 pont
10 pont
5 pont
5 pont
5 pont
45 pont

5 pont
6 pont
4 pont
15 pont

