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Bevezető
A	központi	érettségin	a	szociológia	választott	tantárgy.	
A	központi	érettségi	szociológia	vizsgakatalógusa	a	
vizsga	alapdokumentuma	a	2011/2012-es	tanévben,	s	
egyértelműen	meghatározza	az	érettségi	vizsga	
tartalmát,	a	vizsga	menetét.	
A	katalógus	tartalmazza	az	összes	szükséges	
tájékoztatást	és	részletes	magyarázatot	a	vizsga	
menetéről	és	tartalmáról.
A	katalógus	megegyezik	az	engedélyezett	gimnáziumi	
szociológia	Tantervvel	és	programmal1.
A	vizsgakatalógus	a	következő	fejezeteket	tartalmazza:	
1.	 A	vizsga	tananyagát
2.	 Oktatási	célokat
3.	 A	vizsga	szerkezetét
4.	 A	vizsga	technikai	leírását
5.	 A	pontozás	leírását
6.	 Példákat	részletes	magyarázattal
7.	 A	vizsgára	való	felkészülést.
Az	olvasó	az	első	és	második	fejezetekben	
megtalálhatja	a	választ	a	kérdésre,	miből	áll	a	vizsga.	
Az	első	fejezet	a	vizsgához	szükséges	tartalmakat	
sorolja	fel.
A	harmadik,	negyedik	és	ötödik	fejezetben	válaszok	
találhatók	a	vizsga	folyamatának	módszereiről,	
szerkezetéről	és	formájáról,	a	feladatok	típusairól,	a	
lebonyolítás	módszereiről	és	az	egyes	feladatok,	
egységek	pontozásáról.			
A	hatodik	fejezet	feladatokat	és	részletes	magyarázatot	
tartalmaz.	
A	hetedik	fejezet	a	vizsgára	való	felkészülés	kérdéseivel	
foglalkozik.

1	Az	Oktatási	és	Sport	Minisztérium	Közlönye,	1-es	szám,	Školske	
novine,	Zagreb,	1994.	

1. A vizsga tananyaga 
A	szociológia	vizsga,	a	vizsgázó	szükséges	szintű	
tudását	és	kompetenciáját	méri	a	következő	
területeken:	
1.	 A	társadalom	szociológia	elemzése	és	nézetei
2.	 A	társadalom	és	szerkezete
3.	 Kultúra,	szocializáció	és	identitás
4.	 Társadalmi	intézmények
5.	 Globalizáció	és	társadalmi	következményei	

2. Oktatási célok 
Ebben	a	fejezetben	minden	területre	megtalálhatóak	
az	oktatási	célok,	a	konkrét	leírása	a	tudnivalóknak,	mit	
kell	tudni,	megérteni	és	végrehajtani	az	eredményes	
vizsgázáshoz.	A	könnyebb	áttekinthetőség	érdekében	
az	oktatási	célok	táblázat	formában	lettek	
megszerkesztve	és	így	érthető,	milyen	tananyagot	
tartalmaznak	az	egyes	fejezetek.
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� 2.1. A társadalom szociológiai elemzése és nézetei

Mi a szociológia?
•	 megmagyarázni	a	szociológia	nézeteit	a	társadalomra
•	 összehasonlítani	a	szociológiát	más	társadalmi	tudományokkal
•	 megkülönböztetni	a	mikró-	és	makró	szociológiát
•	 meghatározni	a	társadalom	tevékenységeit	és	szerkezetété
•	 megnevezni	és	megmagyarázni	a	társadalmi	szerkezet	elemeit

A szociológia keletkezése és fejlődése
•	 a	szociológia	keletkezésének	történelmi	és	társadalmi	körülményei
•	 felismerni	és	megmagyarázni	a	szociológia	klasszikusainak	elméleteit
•	 összehasonlítani	az	elméleti	alap-perspektívákat	a	kulcsfontosságú	koncepciókkal
•	 megnevezni	az	egyes	elméleti	távlatok	legfontosabb	szerzőit
•	 felsorolni	és	megmagyarázni	kortárs-szociológusok	alapelméleteit	és	koncepcióit	(Giddens,	Beck,	Castells)

A kutatások fajtái és módszerei
•	 felsorolni	és	megmagyarázni	a	szociológiai	kutatások	fajtáit	és	módszereit
•	 összehasonlítani	a	kvantitatív	és	kvalitatív	kutatásokat

2.2. A társadalom és szerkezete

A társadalmi szerkezetek alapelemei
•	 leírni	és	megmagyarázni	a	társadalmi	csoportokat
•	 megmagyarázni	a	társadalmi	szerep	és	társadalmi	státusz	fogalmát
•	 megmagyarázni	a	társadalmi	intézmények	fogalmát,	fajtáit	és	szerepét
•	 leírni	és	megmagyarázni	a	társadalomszervezeteket
•	 megnevezni	a	Weber	féle	ideális	bürokrácia	típusok	jellemzőit

A társadalom fajtái és a társadalmi változások folyamatai
•	 megnevezni	a	hagyományos	és	modern	társadalmak	alapjellemzőit
•	 megmagyarázni	az	ipari,	poszt-indusztriális	és	információs	társadalom	fogalmát
•	 megmagyarázni	s	legújabb	társadalmi	mozgalmak	fogalmát
•	 megmagyarázni	s	kollektív	magatartás	és	a	tömegre	jellemző	alapfogalmakat

Társadalmi rétegződés és mobilitás 
•	 megmagyarázni	a	társadalmi	differenciálódás	és	társadalmi	rétegződés	fogalmát
•	 megnevezni	a	rétegződési	rendszerek	alapfajtáit
•	 összehasonlítani	a	rétegződés	társadalmi	elméletének	főbb	elemeit
•	 megnevezni	és	megmagyarázni	a	társadalmi	mobilitás	főbb	alakjait
•	 összekötni	a	társadalmi	különbségek	koncepcióját	s	társadalmi	helyzettel

Társadalmi kontroll és deviancia
•	 megmagyarázni	a	társadalmi	kontroll,	deviancia	és	szankció	fogalmát
•	 felsorolni	és	megmagyarázni	a	társadalmi	deviancia	értelmezését
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�2.3. Kultúra, szocializáció és identitás

Kultúra
•	 megmagyarázni	a	kultúra	fogalmát
•	 felsorolni	és	megmagyarázni	a	kultúra	alapösszetevőit	(szimbolika,	nyelv,	normák,	értékek	és	rituálisak)
•	 megmagyarázni	a	következő	fogalmakat:	etnikai	csoportok,	népek	és	kisebbségek,	faji	felsőbbrendűség,	kulturális	
relativizmus,	multi-kultúra,	szub-kultúra)
•	 megnevezni	és	megmagyarázni	a	kulturális	változások	folyamatait	(innováció,	akkulturáció,	diffúzió,	a	kulturális	formák	
elvesztése)
•	 felsorolni	és	leírni	a	kultúrák	fajtáit:	magas,	népi,	populáris,	tömeg,	fogyasztói

Szocializáció
•	 megmagyarázni	a	szocializáció	fogalmát
•	 felsorolni	a	szocializáció	fajtáit
•	 megmagyarázni	a	szocializáció	tényezőit

Identitás
•	 megnevezni	és	megmagyarázni	az	identitás	fajtáit	(primáris	és	szekundáris,	személyi	és	társadalmi)
•	 megmagyarázni	az	identitás	forrásait:	származás,	nemzetiség,	vallás,	foglalkozás
•	 leírni	az	identitás	többrétegűségét	és	változásait	a	modern	társadalomban

2.4. Társadalmi intézmények

Család, házasság és rokonság
•	 megmagyarázni	a	család	fogalmát	és	felsorolni	fajtáit	(család-mag	és	bővített)
•	 leírni	a	különbségeket	a	hagyományos	és	a	modern	család	között
•	 megmagyarázni	a	házasság	fogalmát	és	változási	folyamatát	a	modern	társadalomban
•	 leírni	az	alternatív	házasság	és	család	modern	társadalomra	jellemző	formáit	

Oktatás és iskola
•	 megmagyarázni	az	oktatás	fogalmát
•	 megnevezni	és	összehasonlítani	az	oktatás	társadalmi	perspektíváját,	elméleteit	és	koncepciójait
•	 megmagyarázni	a	társadalmi	különbségek	kifejtett	hatását	az	oktatásra

Ökonómia és munka
•	 leírni	az	iparosodás	és	a	kapitalizmus	keletkezésének	és	fejlődésének	folyamatát
•	 megmagyarázni	és	összehasonlítani	a	fordizmus	és	poszt-fodrizmus	fogalmait
•	 megmagyarázni	és	összehasonlítani	az	ipari	és	poszt-indusztriális	társadalom	fogalmait
•	 megmagyarázni	a	hálózati	társadalom	és	az	információs	kapitalizmus	koncepcióit	(Castells)
•	 leírni	a	modern	kori	korporációs	kapitalizmust
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�
Politika, hatalom és ideológia

•	 megmagyarázni	az	erő	és	hatalom	fogalmát	Weber	szerint
•	 megmagyarázni	és	összehasonlítani	a	XX.	század	legfontosabb	ideológiáit
•	 megmagyarázni	és	összehasonlítani	a	modern	társadalompolitikai	berendezéseinek	fajtáit
•	 megmagyarázni	az	állam	és	szuverenitás	fogalmát
•	 leírni	és	megmagyarázni	a	civil	társadalom	fogalmát
•	 megmagyarázni	a	társadalmi	mozgalmak	fogalmát

Vallás
•	 megmagyarázni	az	egyházi	és	világi	nézetek	fogalmát	Durkheim	szerint
•	 összehasonlítani	Marx,	Durkheim	és	Weber	vallási	nézeteit
•	 megmagyarázni	a	szekularizáció	koncepcióját
•	 leírni	a	modern	társadalom	vallásossági	változásait
•	 megmagyarázni	a	civil	vallás,	a	vallás	privatizációja	és	vallási	fundamentalizmus	fogalmát
•	 megnevezni	a	modern	társadalom	vallásformáinak	megjelenését	(egyház,	szekták,	kultuszok)

2.5. Globalizáció és társadalmi következményei

Urbanizáció és lakosság 
•	 leírni	a	városok	fejlődésének	folyamatát
•	 leírni	a	modern	városok	jellemzőit	és	változásait
•	 megnevezni	és	megmagyarázni	az	alapvető	demográfiai	fogalmakat

Ökológia
•	 megnevezni	az	ökológiai	válság	alapjellemzőit
•	 megmagyarázni	a	fenntartható	fejlődés	fogalmát
•	 felsorolni	a	“kockázati	társadalom”	szerzőit	és	koncepcióit	(Beck,	Giddens)

Globalizáció
•	 leírni	a	globalizáció	kulturális,	ökonómiai	és	politikai	dimenzióit
•	 leírni	a	kommunikációs	technológiák	hatását	a	társadalom	fejlődésére	és	a	mindennapi	életre
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3. A vizsga szerkezete
A	vizsga	időtartama	egységes,	szerkezetileg	feladattípusokra	bontva.	
A	vizsga	60	feladatból	áll.
A	különböző	tanterületek	részarány	az	1.	táblázatban	látható.
1. Táblázat: Fejezetek aránya

TANTERÜLET FELAdATOK SZáMA PONTSZáM PONTARáNy (%)

1.	 A	társadalom	szociológia	elemzése	és	nézetei 12 20 20

2.	 A	társadalom	és	szerkezete 14 23 23

3.	 Kultúra,	szocializáció	és	identitás 12 20 20

4.	 Társadalmi	intézmények 18 30 30

5.	 Globalizáció	és	társadalmi	következményei 4 7 7

Összesen 60 100 100

Az	vizsgaegység	szerkezete	a	2.	számú	táblázatban	látható.	

2. Táblázat: Az első vizsgaegység szerkezete feladattípusok szerint
Feleletválasztásos 

kérdések Rövidválaszú kérdések Hosszúválaszú kérdések Összesen

30 20 10 60
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4. A vizsga technikai leírása 
4.1. A vizsga időtartama

A	szociológia	vizsga	írásbeli,	ami	összesen	90 percet	tart	
megszakítás	nélkül.	
A	pontos	órarend	a	Központi érettségi útmutatójában 
jelenik	meg	és	a	Vizsgaközpont hálózati oldalán  
(www.ncvvo.hr).

4.2. A vizsga menete és a válaszadás módja 

A	vizsgázók	borítékban	kapják	meg	a	vizsgaanyagot,	
melyben	a	vizsgafüzet,	vázlatlap	és	válaszadó	lap	
található.	
A	vizsgázóknak	figyelmesen	kell	elolvasni	az	utasításokat	
és	azokat	követni	a	vizsga	alatt.	
Minden	feladattípushoz	tartozik	egy	megoldási	útmutató.	
Az	utasítások	figyelmes	elolvasása	fontos	mivel	azok	
tartalmazzák	s	helyes	válaszok	bejelölésének	módját.	
A	zárt	típusú	feladatokat	(feleletválasztásos	kérdések)	a	
vizsgázók	a	felkínált	válaszok	közül	a	helyes	válasz	
megjelölésével	végzik	a	választ	jelölő	betű	X-el	való	
ellátásával.	Ha	a	vizsgázó	több	válasz	is	bejelöl,	mint	
amennyit	a	feladatban	említenek	a	válasza	0	(nulla)	
pontot	ér,	attól	függetlenül,	hogy	a	pontos	válasz	is	
megjelölte.		
A	nyitott	típusú	feladatokat	(rövidválaszú	kérdések,	
hosszúválaszú	kérdések)	a	vizsgázók	a	pontos	válasz	
beírásával	végzik	az	utasításban	meghatározott	helyen.		
A	hosszúválaszú	kérdések	megoldásánál	a	vizsgázók	
használhatják	a	vázlatlapot,	majd	utána	kötelesek	a	
válaszokat	átírni	az	arra	előrelátott	mezőbe.

4.3. Felszerelés

A	szociológia	vizsga	közben	kék	vagy	fekete	golyóstoll	
használható.	
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5. A pontozás leírása 
A	vizsga	össpontszáma	100.
A	feladattípusokra	vonatkozó	pontozás	leírása	a	3.	számú	táblázatban	található.	

3.Táblázat: Feladattípusokra vonatkozó pontozás leírása	
Feleletválasztásos 
kérdések

1	pont	–	pontos	válasz	
0	pont	–	pontatlan	válasz	vagy	hiányzó	válasz

Rövidválaszú kérdések 
2	pont	–	pontos	válasz	
1	pont	–	részlegesen	pontos	válasz	vagy	nem	teljes	válasz
0	pont	–	pontatlan	válasz	vagy	hiányzó	válasz

Hosszúválaszú 
kérdések 

3	pont	-	a	válasz	kielégíti	a	kérdés	követelményeit,	szerkezete	logikus,	tartalmas	és	a	kérdésre	
vonatkozik
2	pont	–	a	kérdésre	részben	válaszolt,	például,	pontosan	megnevezte	a	kérdésben	keresett	
fogalmat,	le	is	írta,	de	hiányoznak	bizonyos	információk,	vagy	csak	részlegesen	pontosak,	vagy	
csak	részben	vonatkozik	a	kérdésre	
1	pont	–	pontosan	megnevezte	a	kért	fogalmakat,	de	hiányzik	annak	leírása	vagy	pontatlan	
információkat	tartalmaz,	vagy	nem	a	kérdésre	vonatkozik
0	pont	–	pontatlan	válasz	vagy	nincs	válasz,	vagy	a	válasz	nem	elégíti	ki	az	előbbiekben	felsorolt	
ismérveket

Az	4.	táblázatban	a	különböző	feladattípusokban	elérhető	maximális	pontszám	található.	

4. Táblázat: Az első vizsgaegység szerkezete feladattípusok szerint
Feleletválasztásos 

kérdések Rövidválaszú kérdések Hosszúválaszú kérdések Összesen

30 40 30 100
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6. Példák részletes magyarázattal 
Ez	a	fejezet	példákat	tartalmaz.	Minden	példához	
részletes	leírás	és	a	kérdés	típusának	magyarázata	
tartozik,	az	oktatási	célok,	amit	a	feladat	ellenőriz,	
valamint	a	pontos	válasz	és	a	pontozás	módja.	

6.1. Feleletválasztásos kérdések példája 

A	feleletválasztásos	kérdés	utasításból	(tartalmazza	
a	megoldás	módját	és	a	leírás	közös	minden	ilyen	
típusú	feladatra,	amelyek	követik	egymást	),	alapból	(a	
feladat	megadása)	és	négy lehetséges válaszból	áll,	
amelyből	egy	pontos.	

A következő feladatban a négy felkínált válaszból 
ki kell választani egyet. A választ X jellel kell jelölni 
és átírni a válaszadó lapra. 
Hogyan nevezik Goffman szerint azokat 
az intézményeket melyekben intenzív és 
gyakran megalázó bánásmódot alkalmaznak a 
reszocializációs folyamatban?
A.	utilitarisztikus
B.	kényszerű
C. totális
d.	normatív
A PONTOS VáLASZ: C
OKTATáSI CÉL: leírni	és	megmagyarázni	a	társadalmi	
intézményeket 
PONTOZáS: 
1	pont	–	pontos	válasz	
0	pont	–	pontatlan	válasz,	hiányzó	válasz	vagy	több	
bejelölt	válasz

6.2. Rövidválaszú kérdések példája 

A	rövidválaszú	feladatok	utasításból	(tartalmazza	
a	megoldás	módját	és	a	leírás	közös	minden	ilyen	
típusú	feladatra,	amelyek	követik	egymást)	és	alapból	
(leggyakrabban	kérdésből)	áll,	amelyben	meg	van,	
adva	mit	kell	a	vizsgázónak	válaszolnia.

A következő feladatban rövid válasszal kell 
válaszolni (egy szóval vagy egyszerű mondattal). A 
válasz a vizsgafüzetbe kell írni a megfelelő helyre. 
Nem szabad a pontozás helyére írni. 
Melyek	a	makro	szociológiai	elméleti	perspektívák	a	
szociológiában?		
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________
PONTOS VáLASZ: funkcionalisztikus	és	konfliktusos
OKTATáSI CÉLOK: összehasonlítani	az	alapvető	
elméleti	perspektívákat	és	koncepcióit
PONTOZáS: 
2	pont	-	teljesen	pontos	válasz	(mindkét	fogalom	
megnevezve:	funkcionalisztikus	és	konfliktusos)
1	pont	–	részlegesen	pontos	válasz	(egy	fogalom	
megnevezve:	funkcionalisztikus	vagy	konfliktusos)
0	pont	–	pontatlan	válasz	vagy	hiányzó	válasz
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6.3. hosszúválaszú kérdések példája 

A	hosszúválaszú	feladatok	utasításból	(tartalmazza	
a	megoldás	módját	és	a	leírás	közös	minden	ilyen	
típusú	feladatra,	amelyek	követik	egymást)	és	alapból	
(leggyakrabban	kérdésből)	áll,	amelyben	meg	van,	
adva	mit	kell	a	vizsgázónak	válaszolnia.

A következő kérdésre néhány mondatban 
értelmesen és tömören kell válaszolni, figyelembe 
véve a kérdés lényegét. A választ a válaszadó 
lapra, a megfelelő mezőbe kell írni. Nem szabad a 
pontozás helyére írni. 

Magyarázzák	meg	a	„fordizmus”	és	„poszt-fordizmus”	
fogalmait	és	a	közöttük	lévő	kapcsolatot.

_____________________________________________
____________________________________

PONTOS VáLASZ:	Mindkét	fogalom	kapitalista	
termelési	formához	tartozik.	A	fordizmus	a	
sztenderdizélt	termék	tömeggyártására	vonatkozik,	
nagy	cégekben.	A	poszt-fordizmus	rugalmasabb	és	a	
hangsúly	a	termék	minősége,	variációja	és	az	újítások	
felé	irányul.	A	különbségek	a	munkaszervezésben,	az	
munkáltatás	terén	és	a	vállalaton	belüli	viszonyokban	
jelenik	meg.	A	poszt-fordizmus	újabb	keletű	szervezési	
forma,	jellemzője	a	bizonytalanabb	és	bizonytalanabb	
munkáltatási	politika,	a	meghatározott	időre	való	
alkalmazás	és	a	vállalat	magas	szintű	rugalmassága.

OKTATáSI CÉLOK:	megmagyarázni	és	
összehasonlítani	a	fordizmus	és	poszt-fordizmus	
fogalmait

PONTOZáS2:
2	Az	általános	rangsor	a	A	pontozás	leírása	fejezetben	látható.	A	
rangsor	mindegyik	példafajtára	külön	van	kidolgozva,	hogy	a	
pontozás	maximálisan	objektív	legyen.	A	pontozási	modell	a	vizsga	
mintapéldányának	melléklete

3	pont	-	a	válaszban	mindkét	fogalom	és	a	közöttük	
lévő	kapcsolat	is	meg	van	magyarázva

2	pont	-	a	válaszban	csak	a	fogalmak	magyarázata	
adott,	a	közöttük	lévő	kapcsolat	magyarázata	nélkül

1	pont	-	a	válaszban	a	keresett	fogalmak	közül	csak	az	
egyik	van	megmagyarázva

0	pont	-	nincs	válasz,	vagy	a	válasz	nem	elégíti	ki	az	
előzőleg	felsorolt	kritériumok	egyikét	sem

7. A vizsgára való felkészülés 
A	központi	érettségin	a	szociológia	magába	foglalja	
mindazon	témaköröket,	melyeket	a	folyamatos	
tanulás	során	a	gimnázium	negyedik	évének	végéig	
feldolgoznak:
Fanuko,	N.,	(2004	i	novija	izd.),	Sociologija,	udžbenik	za	
gimnazije,	izmijenjeno	i	dopunjeno	izdanje,	Zagreb,
Profil.
Minden	kérdéskör	területhez	felsorolt	irodalmi	
forrás	a	vizsgázónak	alkalmas	alapul	szolgálhat	a	
megszerzett	tudásanyagának	ellenőrzéséhez.	A	
következő	szövegtörzs	felsorolja	és	csoportosítja	
minden	kérdéskör	területéhez	tartozó	irodalmi	forrást,	
mely	a	vizsgázók	számára	érthetőbbé	teszi	az	egyes	
kérdéskörök	értelmezési	határait.		
Továbbá,	a	sikeres	vizsga	előfeltétele	a	vizsga	
menetének	ismerete.
A	vizsgázóknak	ezért	tanácsoljuk,	hogy:
•	tanulmányozza	át	a	vizsga	részeit,	valamint	a	
mintafeladatokat
•	oldja	meg	a	mintafeladatokat.
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