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Javítási-értékelési útmutató

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 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 lévő üres négyzetbe írja az általa megállapított pontszámot.
Egyes esszéfeladatoknál a tanuló két téma közül választhat, de csak az egyik kidolgozásáért jár
pont. Ha tévedésből mindkét 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 figyelembe.
Ha bármely feladat értékelésénél a tématartás-kompetenciát nulla ponttal értékeli a javító, azaz
úgy ítéli meg, hogy a vizsgázó nem a megfogalmazott feladatot oldotta meg, a feladat egészének
értékelése nulla pont, más kompetenciára vagy szempontra nem adható pont.
Egyes feladatoknál a könnyebb differenciálás érdekében a feladat részpontszámainak összegét
osztani kell kettővel.
Előfordulhat, hogy a fél pontok megítélése miatt a vizsgázó összpontszáma nem lesz egész
szám. Ebben az esetben kerekíteni kell. A kerekítést nem feladatonként, hanem
a feladatonként elért pontok összeadása után kell elvégezni a végső pontszám megállapításához!
Az értékelő tanár a javítás, értékelés után kitölti a vizsgázó összpontszámát tartalmazó táblázatot.
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I. rész
1. Esszé
Szempontok,
kompetenciák
Megszerkesztettség,
nyelvhelyesség,
helyesírás
A feladat megértése,
tématartás
Lényegkiemelés,
a témának megfelelő
tények, összefüggések, gondolatok,
megállapítások
megfogalmazása,
általánosítás

Az ismeretek mélysége, az adott tudománynak megfelelő
tárgyi tudás,
a szakmai nyelv
használata
A megközelítés
sokszínűsége,
komplexitása
Önálló vélemény
megalkotása, a téma
aktualizálása (életszerű, saját vagy a
médiából ismert példák alkalmazása)

1812 írásbeli vizsga

A) Az iskola szerepe a normaátadás folyamatában

Maximális
pont

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

2

A válasz valóban az iskola normaátadó szerepére fókuszál.

2

A vizsgázó a feleletében lényeges elemeket emel ki.
Elhelyezi az iskolát a szocializáció hagyományos színterei
(család, kortársak, munka világa) között. Értelmezi a
normaátadás fogalmát, említ normajellegű iskolai
elvárásokat. Pl.: jó magatartás, szorgalmas tanulás. Ír a
tanárok által adott direkt normákról (követelmények) és a
tanári személyiség mintaszerepéről. Utal a családi háttérből
adódó normák és az iskolai normák hasonlóságaira,
különbségeire. Kitér az iskolai társas kapcsolatok, ezen belül
különösen a kortárs csoportok meghatározó szerepére.
Ír a különböző sikertelen iskolai szocializációról, illetve az
ebből adódó konfliktushelyzetekről és azok megoldásáról is.
Kitér az iskola jutalmazáson és szankcionáláson alapuló
eszközrendszerére,
illetve
az
ezt
meghatározó
dokumentumokra is. Pl.: köznevelési törvény, iskolai
pedagógiai program, házirend.
A feleletből megállapítható, hogy a vizsgázó megfelelő
tárgyi tudással rendelkezik az iskola normaátadó szerepéről.
Használja a szocializáció, mintaadás, szocializációs
színterek, norma, normakövetés, kortárs csoportok, nevelés,
nevelési célok, életkori szerepek, szankció, jutalmazás
kifejezéseket.

3

3

A válasz legalább kétféle megközelítést tartalmaz. A
vizsgázó ír ezzel kapcsolatos saját tapasztalatairól, és a
kérdést a szocializációs folyamat oldaláról is megközelíti.

3

A vizsgázó önálló véleményt fogalmaz meg, és indokolja is
azt. Életszerű példákat hoz. Legalább két, a médiából vagy
saját környezetéből megismert mintát említ.

2

Összesen

15
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Szempontok,
kompetenciák
Megszerkesztettség,
nyelvhelyesség,
helyesírás
A feladat megértése,
tématartás
Lényegkiemelés,
a témának megfelelő
tények, összefüggések, gondolatok,
megállapítások
megfogalmazása,
általánosítás

Az ismeretek mélysége, az adott tudománynak megfelelő
tárgyi tudás,
a szakmai nyelv
használata
A megközelítés
sokszínűsége,
komplexitása
Önálló vélemény
megalkotása, a téma
aktualizálása (életszerű, saját vagy a
médiából ismert példák alkalmazása)
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Maximális
pont

B) A hatalommal való visszaélés formái és szintjei

A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan és szabatosan
felépített. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási
hibát.
A tanuló válaszában valóban a hatalommal való visszaélés
problémakörére fókuszál.
A vizsgázó a feleletében lényeges elemeket emel ki, az
egyén és a hatalom viszonyát vizsgálja. Meghatározza a
hatalom fogalmát. Pl.: a hatalom azt a képességet vagy erőt
jelenti, amely alapján valaki vagy valami akaratát, szándékát
másra,
másokra
rá
tudja
testálni.
(http://politikapedia.hu/hatalom)
Ír arról, hogy a hatalommal való visszaélés fogalma a
legelemibb kétszemélyes helyzetektől kezdődően, a kisebbnagyobb közösségeken át egészen a társadalom szintjéig
értelmezhető. Elkülöníti egymástól a hatalommal mint
felhatalmazással való élés (legális hatalomalkalmazás) és az
ezzel való visszaélés (amire nem szól a felhatalmazás)
kérdését.
Áttekinti, hogy a hatalommal való visszaélésnek milyen
formái lehetnek a társadalom legkisebb egységeitől
kiindulva a legnagyobbakig. Pl.: családi erőszak, iskolai
bántalmazások, munkahelyi zaklatások, erőszakszervezetek
túlkapásai, diktatórikus politikai hatalom. Ír arról, hogy
melyek a hatalommal való visszaélés következményei,
illetve milyen módon lehet védekezni a hatalommal való
visszaélés ellen. Pl.: törvényi garanciák, büntetések,
demokratikus fékek és ellensúlyok rendszere.
A feleletből megállapítható, hogy a vizsgázó megfelelő
tárgyi tudással rendelkezik a hatalommal való visszaélés
problémájával kapcsolatban. Használja a hatalom,
hatalomgyakorlás, erőszak, erőszakszervezet, helyzeti
fölény, erőfölény, pozíció, hierarchia, politikai hatalom,
diktatúra, médiahatalom, fékek és ellensúlyok, törvényi
garanciák stb. kifejezéseket

2
2

3

3

A válasz legalább kétféle megközelítést tartalmaz. Például a
vizsgázó megközelítheti a kérdést diakrón és szinkrón
nézőpontból egyaránt.

3

A vizsgázó önálló véleményt fogalmaz meg, és indokolja is
azt. Életszerű példákat hoz. Legalább két, a médiából vagy
saját környezetéből megismert mintát említ.

2

Összesen

15

4/9

2018. október 26.

Társadalomismeret — emelt szint

Elemzés
Szempontok,
kompetenciák
Megszerkesztettség,
nyelvhelyesség,
helyesírás
A feladat
megértése,
tématartás

Javítási-értékelési útmutató

2.

Lényegkiemelés,
a témának
megfelelő tények,
összefüggések,
gondolatok,
megállapítások
megfogalmazása,
általánosítás

A felnőtté válás nehézségei: Y generációs specifikumok Maximális
a munkába állásban
pont
A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan és szabatosan
felépített. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási
2
hibát.
A vizsgázó valóban a címben jelölt témáról ír.

1

Bemutatja, hogy a munkába lépés milyen jelentős változást
okoz a kezdő munkavállalóknak, hogyan változnak meg
mindennapi szokásaik, beidegződéseik, milyen új kihívásokhoz
kell alkalmazkodniuk. Jelzi, hogy a munkahely a korábbiakhoz
képest új szocializációs teret és normarendszert jelent. Kifejti,
hogy a munkahelyi normarendszer mely pontokon mutat(hat)
hasonlóságokat és különbségeket az iskolai és a családi
normarendszerhez képest. Rámutat arra, hogy a saját jövedelem
és az afölötti rendelkezés joga milyen jelentőséggel bír a
felnőtté válás folyamatában, illetve ez hogyan függ össze az
önálló életkezdéssel.
Az általános munkahelyi beilleszkedési nehézségek
bemutatásán túl tisztázza a Y generáció fogalmát (1980-as-90es években születettek), és kitér az Y generáció releváns
sajátosságaira: Digitális bennszülöttek, jelentős időt töltenek az
online térben, bizonytalanabb gazdasági környezetben nőttek
fel, jól dolgoznak csapatban, rugalmas gondolkodásúak,
könnyen és gyorsan alkalmazkodnak a munkaerőpiac és
általában a gazdasági helyzet változására stb.
A vizsgázó leírja, hogy számukra nehézséget okoz(hat) a
hierarchia betartása, a kötött munkaidő, a túlzottan merev
korlátok és szabályok betartása.
A feleletből megállapítható, hogy a vizsgázó megfelelő
tárgyi tudással rendelkezik a kezdő munkavállalás
generációs problémáinak a témakörében.
Használja például a generációs probléma, szocializációs
színtér, munkahelyi hierarchia, betagozódás, kötött és
rugalmas munkaidő, IKT-kompetenciák, online és offline tér
kifejezéseket.
A válasz legalább kétféle megközelítést tartalmaz. Például ír
általában a munkába állás nehézségeiről és az Y generáció
speciális problémáiról.

Az ismeretek mélysége, az adott
tudománynak
megfelelő tárgyi
tudás,
a szakmai nyelv
használata
A megközelítés
sokszínűsége,
komplexitása
Önálló vélemény
megalkotása,
a téma aktualizálása A vizsgázó önálló véleményt fogalmaz meg, és meg is
(életszerű, saját
indokolja azt. Életszerű példákat hoz. Említ a médiából vagy
vagy a médiából
saját környezetéből megismert példákat is.
ismert példák
alkalmazása)
Összesen
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3. Forráselemzés
Szempontok,
kompetenciák
Megszerkesztettség,
nyelvhelyesség,
helyesírás
A feladat megértése, tématartás
Lényegkiemelés,
a témának megfelelő tények,
összefüggések,
gondolatok,
megállapítások
megfogalmazása,
általánosítás

Javítási-értékelési útmutató

Jogsértések a Facebookon

Maximális
pont

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

1

A vizsgázó válaszában a feladatban megjelölt témáról ír.

1

A vizsgázó értelmezi az internet szabadsága, az elektronikus
nyilvánosság fogalmait, illetve általában ezek összefüggését
a szólás szabadságával. Bemutatja, hogy milyen pontokon
kerülhet szembe egymással a két alapelv. Részletezi a
személyhez fűződő jogokat. Ilyenek a jó hírnévhez, a
becsülethez való jog, a magánélet és a magántitok védelme,
a képmáshoz, a hangfelvételhez, a személyes adatokhoz való
jog stb. Megmutatja, hogy ezek hogyan sérülnek az
elektronikus nyilvánosságban való megjelentetés és az azzal
való visszaélés által.
Ugyanakkor az elektronikus nyilvánosság korlátozásával
sérül a véleménynyilvánítás alapjoga.
Említheti az ezzel kapcsolatos vitákat, amelyek az interneten
megjelenő tartalmak korlátozásáról szólnak. Feltárja a
kapcsolatot a nyilvánosság viszonylag könnyű elérhetősége
és a jogsértések elkövethetősége között. Kitér arra, hogy a
nyilvánosság terén a magán- és közszereplők megítélése
eltérő.
A válaszból megállapítható, hogy a vizsgázó megfelelő
tárgyi tudással rendelkezik a személyiségi jogok és
megsérthetőségük témakörében. Használja például a
közösségi oldalak, elektronikus média, tartalomelhelyezés,
nyilvánosság, személyiségi vagy személyhez fűződő jogok,
magánszemélyek és közszereplők, jogsértés, személyes
adatok kifejezéseket.

Az ismeretek mélysége, az adott
tudománynak
megfelelő tárgyi
tudás,
a szakmai nyelv
használata
Önálló vélemény
megalkotása,
a téma aktualizálása A vizsgázó önálló véleményt fogalmaz meg, és meg is
(életszerű, saját
indokolja azt. Életszerű példákat hoz. Említ a médiából vagy
vagy a médiából
saját környezetéből megismert példákat is.
ismert példák
alkalmazása)
Összesen
4.

Fogalmak azonosítása
1. Kúria
2. Ítélőtáblák
3. Törvényszékek
4. Járásbíróságok és kerületi bíróságok
5. Közigazgatási és munkaügyi bíróságok
Minden helyes válasz 1 pont.
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5.

Javítási-értékelési útmutató

Ábra elemzése
6 pont
a) A sorba rendezés az aránynövekedés abszolút mértékét veszi figyelembe.
A legmagasabb növekedést produkáló áll legelöl.
(Más megfogalmazásban: a 2016-os és a 2011-es adat különbsége alapján a legnagyobb
különbséget mutató áll legelöl.)
1 pont
b) ∼ – 0,75
1pont
c) Magyarország a második. A növekedés 2,1-szeres.

1 pont

d) Lehetséges okok:
• A technológiai folyamatok változási üteme felgyorsult, és ezt csak naprakész
tudású munkaerővel lehet követni.
• Az önképzés az egyéni életstratégiákban is egyre nagyobb szerepet kap.
• A munkaerőpiacon való eredményes szereplés feltétele az állandóan megújuló
tudás.
• A munkaadók részéről egyre erőteljesebb követelményként fogalmazódik meg a
különféle át- és továbbképzéseken való részvétel.
• Az alapiskolák egyre inkább valamilyen általános tudás átadására törekednek, a
munkavégzéshez szükséges speciális tudás továbbképzésekkel érhető el.
• Az elektronikus kommunikáció fejlődésével egyre könnyebb elérni a különböző
tanulási lehetőségeket (távképzések, internetes tanfolyamok stb.).
Minden, tartalmában helyes válasz 1 pont, de legfeljebb 3 pont adható.
6.

Keresztrejtvény
a) Vízszintes 2.
DEFICIT
b) Vízszintes 6.
ZÁRSZÁMADÁS
c) Függőleges 6.
INFLÁCIÓ
d) Függőleges10.
HIÁNYCÉL
Minden helyes válasz 1 pont.

4 pont

7.

Fogalom meghatározása

4 pont

a) szociálpolitika
Olyan alkalmazott társadalomtudományi ág, amelynek elsődleges célja a társadalmi
szükségletek feltárása és válaszok találása, alkalmazása a felismert problémákra.
1 pont
b) szociológia
A szociológia a társadalmi élet összetevői, az egyének, csoportok, szervezetek,
intézmények (család, iskola, egyház, állam stb.) életének, működésének
törvényszerűségeit, szabályait és folyamatait vizsgáló elméleti és gyakorlati tudomány.
1 pont
c) szociálpszichológia
A pszichológia egyik ága, amely azt vizsgálja, hogy az egyes személyek viselkedését
hogyan befolyásolja mások valódi, elképzelt vagy mögöttes jelenléte. Leegyszerűsítve,
csoport és egyén kölcsönhatását tanulmányozza.
1 pont
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d) szocializmus
Olyan politikai nézet, irányzat, amelyben a magánérdekeket elvetik, a társadalmi
egyenlőséget és az anyagi javak igazságos elosztását célozzák meg.
1 pont
Minden, tartalmában helyes válasz elfogadható.
8. Érvelés 4 pont
Lehetséges érvek a vallás közügy mellett:
• A vallásosság számottevő tömegeket érint.
• A vallásgyakorlók jellemzően intézményes formában gyakorolják vallásukat, ennek
keretében intézményrendszert hoznak létre és működtetnek. Ezeknek az
intézményeknek a jelentős része közfeladatokat is ellát, például egyházak tarthatnak
fenn iskolákat, kórházakat, szociális otthonokat.
• A vallásosság olyan kultúraképző tényező, amely egy adott nép nemzeti identitásának
részéve válhat.
• A vallási ünnepek jelentős mértékben befolyásolhatják egy ország működését, például
szabadnapok, munkaszüneti napok.
Lehetséges érvek a vallás magánügy mellett:
• Senki nem kötelezhető vallása, hite kinyilvánítására. Ezt az alaptörvény is garantálja.
• A szekularizáció éppen azt jelenti, hogy az állam és az egyház különváltan működik.
• Számos európai ország törvénykezése törekszik arra, hogy vallási jelképek ne
jelenhessenek meg közintézményekben, például burka viselésének tiltása a francia
iskolákban.
• Nem befolyásolja az állampolgári feladatok ellátását az, hogy kinek milyen a vallása.
Nem szükséges, hogy a kérdésben a vizsgázó állást is foglaljon!
Minden helytálló érv elfogadható.
Elfogadott érvenként 1-1, érvcsoportonként 2-2 pont adható. (Azaz nem lehet az egyik
állítás mellett három, a másik állítás mellett egy érvvel elérni a maximális 4 pontot!)
II. rész
1. Igaz-hamis
a) Hamis

b)
c)
d)
e)

5 pont

Bár a váltónak és a bankjegynek vannak közös tulajdonságaik (pl.: fizethetünk vele), de
más a funkciójuk.
Igaz
A pénzkibocsátáskor a jegybank szabályoz.
Hamis
A refinanszírozási kamatláb a jegybank kamatlába.
Hamis
Itt a pénz a fizetési eszköz funkcióját tölti be.
Igaz
A látra szóló betétállomány ugyan 10.000 forinttal csökken, de a készpénzállomány
10.000 forinttal nő.

Csak helyes válasz és a hozzá tartozó elfogadható indoklás esetén adható 1 pont.

1812 írásbeli vizsga

8/9

2018. október 26.

Társadalomismeret — emelt szint

Javítási-értékelési útmutató

2. Adatsorok elemzése

3 pont

1. a)
2. b)
3. b)
Minden helyes megoldás 1 pont.
3. Szabályok alkalmazása

a)
b)
c)
d)
e)

5 pont
Nem, mivel a határozott idejű munkaviszony esetén a munkaviszony utolsó napját is
pontosan meg kell jelölni.
1 pont
Nem, mivel a munkavállaló még nem töltötte be a 16. életévét.
1 pont
A próbaidő maximum tartama legfeljebb 90 nap lehet. Hosszabbítás egyszer lehetséges,
de a próbaidő együttesen így sem haladhatja meg a 90 napot.
1 pont
A munkáltató kizárólag írásban és indoklással mondhat fel.
1 pont
A munkáltató rendkívüli felmondása jogszerű, mivel a munkavállaló olyan súlyos
kötelezettségszegő magatartást tanúsított, ami megalapozta az azonnali hatályú
felmondást.
1 pont

4. Esszé

Szempontok,
kompetenciák
Megszerkesztettség,
nyelvhelyesség,
helyesírás
Tématartás,
lényegkiemelés,
problémaközpontúság

A feladatban leírt
esetnek megfelelő
összefüggések,
gondolatok,
megállapítások
megfogalmazása a
szakmai nyelv
felhasználásával

Önálló vélemény
megfogalmazása
Összesen
Összesen/2

1812 írásbeli vizsga

A vállalkozási mód

Maximális
pont

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

1

A vizsgázó valóban a vállalkozási formák előnyeire és
hátrányaira fókuszál.

1

A vizsgázó a rendelkezésre álló adatok alapján egy vagy két
vállalkozási formát választ ki, illetve nevez meg, és
bemutatja azok előnyeit és hátrányait. A megfelelő választás
a Bt. és a Kkt. Bemutatja, hogy ezeknek a vállalkozási
formáknak mik az előnyei: nincs tőkeminimumuk, társas
vállalkozásnak
minősülnek,
egyszerűsített
a
nyilvántartásuk.
Az adózási formák közötti döntéskor ismerteti, hogy a
tervezett bevétel lehetővé teszi az egyszerűsített vállalkozói
adó vagy kisadózók tételes adója választását. Figyelembe
veszi, hogy a bevétellel szemben kevés költséget tudnak
elszámolni, így ez a két adózási forma a kedvező számukra.
Felismeri, hogy a tervezett árbevétel a kisadózó esetében
lehetővé teszi az alanyi áfamentesség igénylését.
A vizsgázó önálló véleményt fogalmaz meg, és meg is
indokolja azt. Esetleg életszerű példát hoz.
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