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1. Bevezető 
 

1.1. A gyermekek napközbeni ellátásának átalakításáról szóló összefoglaló 
 

A kormányzat több fontos, a családokat érintő intézkedéssel igyekszik megváltoztatni az 

eddig folyamatosan mélyülő demográfiai válságot. Mindehhez nagy szükség volt a Kormány, 

különböző családpolitikai intézkedéseire, melyek egy munkaalapú és családbarát társadalom 

felépítését tűzte ki célul.  

 

A családok tekintetében elsődleges lépésként, a gyermekvállalást megnehezítő problémákat 

kellett felismerni, orvosolni, valódi kézzelfogható intézkedéseket megtenni, hogy minden 

vágyott gyermek megszülethessen. Társadalmi és népesedési szempontokból egyaránt fontos 

megtalálni azt a komplex megoldást, amely egyidejűleg teszi lehetővé a gyermekvállalást, és 

biztosítja a családok anyagi stabilitását, és elősegíti a nők munkavállalását.   

 

A magyar családpolitika egyik sarokköve a munka és a család egyensúlyának a támogatása. 

2010 óta a munka és család alapú társadalom építése az egyik fő cél. Ebbe a törekvésbe 

illeszkedik a bölcsődék, azaz a 3 év alatti kisgyermekek napközbeni felügyeletének 

megerősítése is.  

A munkát vállaló szülők számára nagyon fontos, hogy a 3 éven aluli gyermekeik megfelelő 

felügyeletét, gondozását meg tudják oldani. Jogos elvárás részükről, hogy a napközbeni 

ellátások nyújtotta szolgáltatási formák valamelyike elérhető legyen az adott településen. 

A GYED Extra bevezetése lehetővé tette 2014. január 1-jétől a GYED és a GYES folyósítása 

mellett a gyermek egyéves, majd 2016. január 1-jétől a gyermek fél éves korától a korlátlan 

munkavégzést, és ez a lehetőség tovább növelte az igényt a bölcsődei ellátás iránt. A 

gyermekelhelyezésre vonatkozó szabályozásnak tehát igazodnia kell a GYED Extra 

intézkedéscsomagban kihasználható lehetőségekhez és az anyák munkaerő-piaci 

részvételében rejlő rejtett tartalékok kihasználásához.  

 

A gyermekek napközbeni ellátásának - különösen a 3 éven aluli gyermekek elhelyezését 

biztosító ellátások - koncepcionális átalakításával célunk, hogy a jelenlegi területi 

egyenlőtlenségeket mérsékeljük, valamint egy olyan rugalmas, többlépcsős, többszereplős 

rendszer alakuljon ki, amely az intézményes kereteken túlmenően akár családias, kis létszámú 

(magánlakásban vagy munkahelyeken kialakított gyermekfelügyeleti formában) a helyi 

igényekre reagálva tud ellátást, napközbeni felügyeletet biztosítani és hosszú távon 

működőképes, fenntartható tud maradni a településen. 

 

Az új szabályozás a korábbinál nagyobb teret biztosít a települési önkormányzatok számára, 

hiszen a 3 éven aluli gyermekek ellátásának megszervezése tekintetében, a bölcsődei ellátást 

nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával eleget tehetnek, 

önállóan, társulásban vagy akár nem állami, egyházi fenntartóval kötött ellátási szerződés 

útján is.  

 

A gyermekek napközbeni ellátásának az átalakítására, illetve az új ellátási formák 

bevezetésére 2017. január elsejétől került sor.  
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1.2. A kisgyermekek napközbeni ellátásának új formái és felépítése 
 

1.2.1. Bölcsődei ellátás (3 év alatti gyermekek) formái 
 

1.2.1.1. Bölcsőde 
 

Olyan intézményes komplex szolgáltatás, amely bárhol létrehozható, de egy csoportban 

legfeljebb 12, vagy amennyiben valamennyi gyermek betöltötte a 2. életévét –14 fő látható el. 

A feladat ellátásához 2 fő az irányadó jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel 

rendelkező kisgyermeknevelő és egy bölcsődei egységben (1 vagy 2 csoport) 1 fő bölcsődei 

dajka alkalmazása szükséges. A bölcsődei dajkáknak az ágazati jogszabályban előírt 100 órás 

tanfolyamot kell elvégezniük, melyre ebben az Egységes Képzési Programban (a 

továbbiakban: EKP) részletesen kitérünk.  

 

1.2.1.2. Mini bölcsőde 
 

Hasonlóként, mint a hagyományos bölcsőde intézményi keretek között tud hozzájárulni a 

család és a munkahely feladatainak az összehangolásához, a nők fokozottabb munkaerő-piaci 

részvételéhez. A mini bölcsődében ellátható gyermekek létszáma legfeljebb 7 fő vagy 

amennyiben valamennyi gyermek betöltötte a 2. életévét 8 fő lehet.  A gyermekek ellátáshoz 

szükséges kötelező létszám 1 fő az ágazati jogszabályban meghatározott szakirányú 

végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka. 

 

1.2.1.3. Munkahelyi bölcsőde 
 

A munkahelyi bölcsőde egy szolgáltatás jellegű ellátási forma, mely szolgáltatás keretén belül 

az ellátható gyermekek száma legfeljebb 7 fő lehet. Az ellátás biztosításához 1 fő szolgáltatást 

nyújtó személyt (jogszabályban előírt 100 órás tanfolyam) vagy a fenntartó döntése alapján 1 

fő az ágazati jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező 

kisgyermeknevelőt szükséges alkalmazni. Amennyiben a munkahelyi bölcsődében ötnél több 

gyermek ellátása történik, abban az esetben szükséges plusz 1 fő segítő személy alkalmazása 

is.  

A segítő személy munkaidejét a gyermekek napirendjéhez igazítottan kell meghatározni.  

A szolgáltatás kizárólag munkahelyen, vagy a foglalkoztató által bérelt ingatlanban hozható 

létre.  

 

1.2.1.4. Családi bölcsőde 
 

A szolgáltatás jellegű családi bölcsődében legfeljebb 7 kisgyermek látható el. 5 kisgyermek 

esetén 1 fő szolgáltatást nyújtó személy vagy a fenntartó döntése alapján 1 fő az ágazati 

jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelő 

alkalmazása szükséges. Amennyiben 5 főnél több gyermek ellátása történik, abban az esetben 

a szolgáltatást nyújtó személy mellett szükséges 1 fő segítő személy alkalmazása is. Az ellátás 

biztosításának feltétele a jogszabályban előírt 100 órás tanfolyam elvégzése.  

A szolgáltatás létrehozható akár a szolgáltatást nyújtó személy saját otthonában, de 

létrehozható egy bérelt ingatlanban is, vagy más, a gyermekek ellátására alkalmas 

helyiségben. 
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1.2.2. Napközbeni gyermekfelügyelet 
 

Alapvetően a 3 év feletti gyermekek ellátását célozza, de elláthat 3 év alatti gyermekeket is, 

azonban ez egy piaci-alapú szolgáltatás és a fentiekben foglalt ellátási formáktól eltérően itt a 

gyermek egészen 14., illetve a sajátos nevelési igényű gyermek ellátása esetén a 16. 

életévének betöltéséig ellátható.  

 

A szolgáltatás létrehozható akár a szolgáltatást nyújtó személy saját otthonában, de 

létrehozható egy bérelt ingatlanban is, vagy más, a gyermekek ellátására alkalmas 

helyiségben, valamint meghatározott esetekben biztosítható a szolgáltatás a szülő otthonában 

is. 

A napközbeni gyermekfelügyelet keretén belül legfeljebb 7 gyermek látható el és a 

szolgáltatás biztosításához 1 fő szolgáltatást nyújtó személy szükséges. Az ellátás 

biztosításának feltétele szintén a jogszabályban előírt 100 órás tanfolyam elvégzése.  

 

1.2.3. Alternatív napközbeni ellátás 
 

A korábbi szabályozás nem változott.  

 

2. A tanfolyamok célja 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

módosításával 2017. január 1-jétől a 3 éven aluli gyermekek napközbeni felügyelete a 

bölcsődei ellátás keretén belül, két intézményi (bölcsőde, mini bölcsőde) és két szolgáltatási 

(családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde) formában valósul meg. A szolgáltatási formák, így a 

családi bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a napközbeni gyermekfelügyelet indításához 

szükséges egy tanfolyami képzés elvégzése. Továbbá, a bölcsődében és a mini bölcsődében 

megjelent egy új munkakör, a bölcsődei dajka munkakör, melynek ellátásához a jogszabály 

szintén egy tanfolyam elvégzését írja elő. Ahhoz, hogy a bölcsődében, mini bölcsődében a 

bölcsődei dajka, valamint a családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében és a napközbeni 

gyermekfelügyelet keretén belül a munkakört betölteni szándékozó személy a megfelelő tudás 

elsajátításának birtokában kezdhesse meg tevékenységét, szükséges egy új, modern, a 

minőségi képzés irányába mutató tanfolyam elsajátítása, ahol az adott személy szakmai 

kompetenciái, valamint a gyakorlati készségei is fejlődnek. 

 

3. A tanfolyamok megszervezésének feltételei 
 

A gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a 

gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos módszertani feladatok ellátására az intézményi 

formák tekintetében kijelölt módszertani szervezet tanfolyamszervezőként működik közre a 

bölcsődei dajka munkakör ellátására szervezett tanfolyam esetében az általa kiválasztott 

bölcsődék bevonásával.  

 

A miniszter a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet 

szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyamot a szolgáltatási formákra kijelölt 

módszertani szervezet közreműködésével, pályázat keretében a képzésbe bevont 

tanfolyamszervezőn keresztül szervezi.  
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A tanfolyami képzésben olyan oktató vehet részt, aki a gyermekek napközbeni ellátásának 

területéről megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel, és az adott tantárgy oktatásához 

megfelelő végzettséggel és oktatói tapasztalattal rendelkezik. 

 

A tanfolyamszervezőnek a képzés során, legalább egy alkalommal az oktatói team részére 

konzultációt, stábülést kell összehívni. 

 

4. A képzésbe bevont tanfolyamszervező kiválasztásának szempontja 
 

A bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni 

gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyamok tekintetében 

teljesen új képzési rendszer került bevezetésre, amelynek gyakorlatba történő átültetése egy 

kiemelt projekt keretében pilot jelleggel kerül megvalósításra.  

 

A bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást 

nyújtó személy részére szervezett tanfolyamok esetében a tanfolyamszervező a képzési 

rendeletben meghatározott pályázat útján kerül kiválasztásra.  

 

A bölcsődei dajka munkakör ellátására szervezett tanfolyam esetében tanfolyamszervező a 

képzési rendeletben az intézményi formákra kijelölt módszertani szervezet. 

 

5. A képzési program részletes tartalma 
 

A képzési program célja: a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a 

napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy speciális képzésének kialakítása, 

megszervezése az EKP és a hozzákapcsolódó tananyag, valamint a képzési rendeletben 

meghatározott tematika alapján.  

 

5.1. A képzési program megvalósítása 
 

A képzés kizárólag a képzési rendeletben foglalt tematika és az EKP-ban rögzített tananyag 

alapján történő megvalósításra irányulhat.  

 

A képzési program megvalósítása során valamennyi tanfolyam esetén minimálisan 7 fős, 

maximálisan legfeljebb 15 fős csoport indítására van lehetőség.  

 

5.2. A képzési program meghirdetése 
 

A módszertani szervezet saját honlapján minden év január 15-éig tájékoztatást tesz közzé az 

adott évben meghirdetett tanfolyamokról. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a képzés 

típusának megfelelő 

a) tanfolyamszervezőket megyei bontásban, 

b) a megállapított képzési díjat és  

c) a képzési tematikát. 

 

A képzési díj megállapítására a módszertani szervezet tesz javaslatot a tanfolyamszervezők 

bevonásával, melyet a Minisztérium hagy jóvá. A képzési díj megállapításának 

felülvizsgálatára a tárgyévet megelőző decemberben kerül sor, hogy a januárban esedékes új 

tájékoztatás már az érvényes képzési díj mértékét tartalmazza. 
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5.3. A képzések lebonyolításának ellenőrzése és az ellenőrzés 

feltételrendszere 
 

A tanfolyamok megvalósítását a miniszter folyamatosan ellenőrzi annak érdekében, hogy 

azok megfeleljenek az EKP-ban, illetve a képzési rendeletben foglaltaknak. 

 

Ha a tanfolyam megvalósítása eltér a jóváhagyott képzési programtól, vagy az ellenőrzés 

során szabálytalanság merül fel, a miniszter - határidő kitűzése mellett - felhívja a 

tanfolyamszervezőt a képzési programban foglaltaknak megfelelő képzési tevékenység 

folytatására és a felmerült szabálytalanság megszüntetésére.  

 

Amennyiben a tanfolyamszervező a felhívásnak határidőben nem tesz eleget, és a képzés nem 

a jóváhagyott EKP-ban meghatározott 

a) tananyag felhasználásával, 

b) óraszámban, 

c) tematika oktatásával vagy 

d) képesítésű oktató részvételével 

történik, a miniszter a folyamatban lévő képzést azonnali hatállyal felfüggeszti, új tanfolyam 

megkezdését nem hagyja jóvá, és a tanfolyamszervezési egyedi azonosítószámot visszavonja. 

 

Felfüggesztés esetén a tanfolyamszervező köteles a képzési díjat a résztvevőknek visszafizeti. 

 

5.4. A tanfolyamban részt vevők felvételének feltételei 
 

A bölcsődei dajka tanfolyamra való jelentkezés feltétele legalább alapfokú vagy középfokú 

végzettség. 

 

A bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyamra való jelentkezés 

feltétele legalább középfokú végzettség. 

 

A napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító személy részére szervezett tanfolyamra való 

jelentkezés feltétele legalább középfokú végzettség. 

 

5.5. Felmentések kezelése, illetve korábbi képzések eredményeinek 

beszámíthatósága 
 

Végzettségi szinttől függetlenül képesítéssel rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki 

a képzési rendelet hatálybalépésekor munkahelyi bölcsődében vagy családi bölcsődében 

bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyként, napközbeni gyermekfelügyelet keretében 

szolgáltatást nyújtó személyként, illetve családi bölcsőde hálózatban vagy napközbeni 

gyermekfelügyelet hálózatban koordinátorként foglalkoztatási jogviszonyban áll vagy 

szolgáltatást nyújt és 

a) az ESzCsM rendelet szerinti, családi napközit működtetők részére szervezett 40 órás 

tanfolyam elvégzéséről, vagy házi gyermekfelügyeletet biztosító személyek részére 

szervezett 26 órás tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik, vagy  

b) az ESzCsM rendelet hatálybalépését megelőzően családi napközit működtetők részére 

szervezett tanfolyamon eredményesen részt vett. 
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A képzési rendelet hatálybalépését követően munkahelyi bölcsődében vagy családi 

bölcsődében bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyként, napközbeni gyermekfelügyelet 

keretében szolgáltatást nyújtó személyként, illetve családi bölcsőde hálózatban vagy 

napközbeni gyermekfelügyelet hálózatban koordinátorként foglalkoztatási jogviszonyt 

létesítő, vagy szolgáltatás nyújtását megkezdő személynek a rá vonatkozó jogszabály szerinti 

képesítési előírásnak a jogviszony létesítésétől, vagy a szolgáltatás nyújtásának 

megkezdésétől számított 6 hónapon belül kell megfelelnie.  

 

Ha a fenti bekezdésben foglalt személy az a)-b) pont szerinti valamely tanfolyamon 

eredményesen részt vett, azt a képesítés megszerzésére irányuló tanfolyam során a képzési 

rendelet szerinti EKP-ban rögzítettek szerint kell beszámítani. 

 

Mentesül a munkakör ellátásához előírt tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól,  

a) az a 2017. december 31-én bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei dajka munkakört 

betöltő személy, aki 2018. január 1-jétől számított öt éven belül eléri a rá irányadó 

öregségi nyugdíjkorhatárt, valamint 

b) az a 2017. december 31-ét követően bölcsődében, mini bölcsődében újonnan létesített 

jogviszonyban bölcsődei dajka munkakört betöltő, vagy más munkakörből bölcsődei 

dajka munkakörbe átsorolt személy, aki a bölcsődei dajka munkakör betöltésének, 

illetve a bölcsődei dajka munkakörbe történő átsorolásának napjától számított öt éven 

belül eléri a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt. 

 

Nem vonatkozik a munkakör ellátásához előírt tanfolyam elvégzésének kötelezettsége a 

bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei dajka munkakört betöltő személyre, a munkahelyi 

bölcsődében, családi bölcsődében szolgáltatást nyújtó személyre, valamint a családi bölcsőde 

hálózat koordinátorára, ha az irányadó jogszabályban a bölcsődei ellátási formák közül a 

bölcsődénél a kisgyermeknevelő munkakör betöltéséhez szükséges bármely képesítési 

előírással rendelkezik. 

 

6. A tanfolyamok követelményrendszere 
 

6.1. Vizsgakövetelmények 
 

6.1.1. A vizsgára bocsátás feltételei 
 

Az elméleti modulhoz tartozó tantárgyak sikeres abszolválásának követelménye az 

óralátogatás és a gyakorlati munkába való aktív bekapcsolódás. A gyakorlati modul 

teljesítésének feltétele a részvétel igazolása.  

 

Szóbeli vizsgára az bocsátható, aki a képzési programban megállapított kötelező óraszámnak 

- az elméleti oktatás esetén legalább a 90%-át, 

- a szakmai gyakorlat esetén a gyakorlati oktatás 100%-át 

teljesítette.  

 

További feltétele a szóbeli vizsgára bocsátásnak az írásbeli vizsga teljesítése is.  

 

A szóbeli vizsga legkorábbi időpontja az írásbeli vizsga teljesítésének határidejétől számított 

15. nap. 
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6.1.2. A vizsga (írásbeli és szóbeli) 
 

Az írásbeli vizsga – a bölcsődei dajka tanfolyam kivételével – vizsgateszt formájában 

történik, melynek során a vizsgázó az erre a célra össszeállított 1000 kérdésből álló 

adatbázisból 100 véletlenszerűen kiválasztott kérdést kap, amelyekből legalább 60 kérdésre 

kell helyes választ adnia a sikeres vizsgához. 

 

A vizsgateszthez összeállított kérdések adatbázisát a függelék tartalmazza. 

 

A miniszter a tanfolyamszervező által megküldött vizsga (írásbeli, szóbeli) időpontjáról tett 

bejelentését megküldi a szolgáltatási formákra kijelölt módszertani szervezet részére.  

 

A vizsgatesztet a szolgáltatási formákra kijelölt módszertani szervezet állítja össze, majd azt 

elektronikus úton megküldi az írásbeli vizsga előtti munkanap a tanfolyamszervező részére. 

 

Az írásbeli vizsga lebonyolítását a tanfolyamszervező végzi. 

 

Az írásbeli vizsgára a rendelkezésre álló idő 120 perc.  

 

A bölcsődei dajka tanfolyam írásbeli vizsga témáit és a vizsga időtartamát a képzés tematikája 

tartalmazza. A szóbeli vizsga a képzés tematikájában foglaltak szerinti szóbeli, valamint 

gyakorlati feladatokból áll. 

 

A szóbeli vizsgán – a bölcsődei dajka tanfolyam kivételével – a résztvevő szóbeli gyakorlati 

feladatot old meg tételhúzással, továbbá részt vesz egy egyéni vagy csoportos 

záróbeszélgetésen.  

A szóbeli gyakorlati feladatokat a szolgáltatási formákra kijelölt módszertani szervezet állítja 

össze és a tanfolyam megkezdése előtt 5 munkanappal elektronikus úton megküldi a 

tanfolyamszervező részére.  

 

Szóbeli vizsga lebonyolításának feltételei: 

 A vizsgateremben, egy időben legfeljebb négy vizsgázó tartózkodhat. 

 A vizsgázó részére a felkészüléshez legalább 10 percet kell biztosítani. 

 A szóbeli vizsga időtartama kb. 10 perc. 

 A vizsgabizottság a kihúzott tételhez nem tartozó, de a témacsoporthoz kapcsolódó, a 

követelményrendszerben szereplő kérdéseket tehet fel. 

 Az utolsóként vizsgázó résztvevő feleleténél legalább még egy résztvevő jelenléte 

szükséges a teremben.  
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6.1.3. A vizsga értékelése 
 

Az írásbeli és a szóbeli vizsga időpontját a tanfolyamszervező az írásbeli vizsga megkezdését 

megelőzően harminc nappal köteles bejelenteni a miniszternek.  

 

A vizsgabizottság három főből áll. A vizsgabizottság elnökét a miniszter a módszertani 

szervezet véleményének kikérésével delegálja, a vizsgabizottság két tagját a 

tanfolyamszervező a miniszter javaslatára jelöli ki.  

 

A vizsgabizottság elnöke vagy tagja olyan személy lehet, aki felsőfokú végzettséggel, 

valamint több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a kora gyermekkori ellátások területén, 

és az adott képzésben oktatóként nem vett részt. 

 

A vizsgabizottság döntését nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

 

A vizsga értékelését a vizsgabizottság elnöke és tagjai közösen alakítják ki az írásbeli, szóbeli 

vizsga és a záróbeszélgetés eredményei alapján.  

 

A vizsga értékelése: 

a) „megfelelt” vagy 

b) „nem felelt meg”lehet. 

 

A vizsgabizottság elnöke eredményt hirdet. A vizsgaeredmények közlése történhet egyénileg, 

illetve csoportosan a képzésben résztvevő személyek részére. Eredményes vizsga esetén a 

tanúsítványt a vizsgabizottság elnöke adja át. 

 

Amennyiben a vizsgázó a vizsga alatt olyan szabálytalanságot tapasztalt, ami befolyásolta 

vizsgateljesítményét, a vizsga eredményének megismerését követő 15 napon belül jelezheti a 

Minisztérium részére.  

 

6.1.4. Pótvizsga 
 

Sikertelen írásbeli vizsga esetén a vizsgázó a sikertelen vizsgát követő 6 hónapon belül 

pótvizsgát tehet. Ha a vizsgázó a pótvizsgát rajta kívülálló elháríthatatlan okból elmulasztja, 

és mulasztását igazolja, részére – az elmulasztott pótvizsgát követő 3 hónapon belül – újabb 

pótvizsgalehetőséget kell biztosítani, vizsgabizottság összehívásával. 

 

A pótvizsga díjköteles, melynek mértéke 15.000 Ft  

 

6.2. A képzéshez kapcsolódó nyilvántartási kötelezettség 
 

6.2.1. Adatlap a nyilvántartásba vételhez 
 

Az adatlap tartalmazza a vizsgázó személyi adatait, a vizsga eredményét, valamint az 

országos nyilvántartásba vétel idejét és számát, illetve a vizsgázó aláírását.  

 

A személyes adatok kezelésének biztosítására a képzésre jelentkező személy a 

tanfolyamszervező által rendszeresített jelentkezési és adatlapon is nyilatkozik arról, hogy az 

ott megjelölt személyes adatainak a tanfolyamszervező és a miniszter által a képzés 
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szervezése, lebonyolítása, a vizsgáztatás, valamint a vizsgával kapcsoltos dokumentumok 

megőrzése céljából történő kezeléséhez hozzájárul. 

 

6.2.2. A vizsgajegyzőkönyv és a törzslap 
 

A vizsgabizottság elnöke által kijelölt vizsgabizottsági tag a vizsgáról vizsgajegyzőkönyvet 

készít és kitölti a törzslapot. 

 

A vizsgajegyzőkönyvet és a törzslapot a vizsgabizottság elnöke és a vizsgabizottsági tagok alá 

írják.  

 

A törzslapon fel kell tüntetni a vizsgázó személyi adatait, a vizsga időpontját, az írásbeli, 

szóbeli vizsga értékelését, illetve a bölcsődei dajka tanfolyam esetén az írásbeli és a 

gyakorlati vizsga értékelését, valamint a megszerzett tanúsítvány minősítését. 

 

A vizsgáról készült jegyzőkönyvet a tanfolyamszervező az írásbeli dolgozatokkal együtt 10 

évig megőrzi, illetve a tanfolyam zárását követően, beszámolójának mellékleteként megküld a 

miniszternek.  

 

6.2.3. Tanúsítvány 
 

A vizsgáról készült jegyzőkönyv alapján a tanfolyamszervező (megfelet/nem felelt meg 

minősítéssel) tanúsítványt állít ki a tanfolyamon résztvevő személy számára. A tanúsítvány 

formai és tartalmi követelményeit a képzés típusának megfelelően a melléklet tartalmazza. 

 

A tanfolyamon való részvételről kiadott tanúsítvány másolatát a tanfolyamszervező a 

tanfolyam befejezését követő 30 napon belül megküldi a miniszternek.  

 

Amennyiben a tanúsítvány megsemmisül vagy elvész, abban az esetben, kérelemre, a 

tanfolyamszervező, a tanfolyamszervező megszűnése esetén a Minisztérium állít ki igazolást.  

 

6.2.4. Adatlap a nyilvántartásba vételhez 
 

Az adatlap tartalmazza a vizsgázó személyi adatait, a vizsga eredményét, valamint az 

országos nyilvántartásba vétel idejét és számát, illetve a vizsgázó aláírását.  

 

A személyes adatok kezelésének biztosítására a képzésre jelentkező személy a 

tanfolyamszervező által rendszeresített jelentkezési és adatlapon is nyilatkozik arról, hogy az 

ott megjelölt személyes adatainak a tanfolyamszervező és a miniszter által a képzés 

szervezése, lebonyolítása, a vizsgáztatás, valamint a vizsgával kapcsoltos dokumentumok 

megőrzése céljából történő kezeléséhez hozzájárul. 
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7. Jogszabályi háttér 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV. 30.) NM rendelet 

 A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet  

 A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 

 A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról 

szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI 

rendelet 

 A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 

felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet 
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8. Iratminták 
 

JELENTKEZÉSI LAP 

 

1. Személyes adatok: 

 

Jelentkező neve/születési neve:  ..............................................................................................  

Születési hely:  .........................................................................................................................  

Születési idő:  ..................  év  ................................  hónap  ........  nap 

Anyja neve:  .............................................................................................................................  

Értesítési cím, telefonszám:  ....................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

2. A tanfolyamok közül az alábbira jelentkezem:  

 

 bölcsődei dajka részére szervezett tanfolyam 

 bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam  

 napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett 

tanfolyam 

 

3. Munkáltató adatai
1
: 

 

neve:  ........................................................................................................................................  

címe:  ........................................................................................................................................  

megye:  ....................................................  telefonszáma:  ........................................................  

 

4. A képzési díj befizetéséről szóló számlát az alábbi névre és címre kérem kiállítani: 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

Aláírásommal egyidejűleg hozzájárulok ahhoz, hogy az itt megjelölt személyes adataimat a 

tanfolyamszervező és a miniszter a képzés szervezése, lebonyolítása, a vizsgáztatás, valamint 

a vizsgával kapcsolatos dokumentumok megőrzése céljából nyilvántartsa és kezelje, az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvényben leírtaknak megfelelően.  

 

Kelt:  ............................................ ,  ...............  év  .............................  hónap  .....  napján. 

 

 

…………………………………..  ………………………………… 

  munkáltató aláírása, bélyegző jelentkező aláírása 

  

                                                 
1
 Amennyiben releváns 
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ADATLAP 
ORSZÁGOS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ 

 

 

1. Tanfolyamszervező neve, pontos címe: 

 

2. Az országos nyilvántartás vezető Minisztérium neve, címe:  

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Népesedés- és Gyermekügyi Főosztály Gyermekügyi Osztály 

1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 

3. Vizsgázó neve: 

  

4. Vizsgázó születési neve: 

  

5. Születési helye, ideje (év, hó, nap): 

  

6. Anyja neve: 

  

7. Iskolai végzettség/szakképesítés: 

  

8. Tanfolyamszervező nyilvántartási 

száma: 

  

9. Tanfolyam zárásának (vizsga) dátuma: 

  

10. Tanúsítvány sorszáma: 

  

11. A fenti adatok a törzslap adataival megegyeznek. 

 

PH. 

 

……………………………………………… 

                 tanfolyamszervező  

______________________________________________________________________ 

12. Hozzájárulok tanúsítványom nyilvántartásba vételéhez: 

 

Kelt:……………………………..                            ………………………………….. 

                                                                                    tanfolyamon résztvevő aláírása 

 

13. Aláírásommal egyidejűleg hozzájárulok ahhoz, hogy az itt megjelölt személyes 

adataimat a tanfolyamszervező és a miniszter a képzés szervezése, lebonyolítása, a 

vizsgáztatás, valamint a vizsgával kapcsolatos dokumentumok megőrzése céljából 

nyilvántartsa és kezelje, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben leírtaknak megfelelően.  

 

 

Kelt:……………………………..                            ………………………………….. 

                                                                                    tanfolyamon résztvevő aláírása 
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OKTATÓI N Y I L A T K O Z A T 

 

 

 

 

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az elérhetőségeimet (levelezési cím, telefonszám, 

elektronikus levelezési cím) és a személyes adataimat a tanfolyamszervező és a miniszter a 

képzés szervezése, lebonyolítása, a vizsgáztatás, valamint a vizsgával kapcsolatos 

dokumentumok megőrzése céljából nyilvántartsa és kezelje, az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben leírtaknak megfelelően.  

 

 

Az oktató adatai: 

 

Neve:     ……………………………………………………………. 

Születési neve:  ……………………………………………………………. 

Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………………………. 

Anyja születési neve:   ……………………………………………………………. 

Levelezési cím  ……………………………………………………………. 

Elektronikus levelezési cím ……………………………………………………………. 

Telefonszám   ……………………………………………………………. 

Iskolai végzettség:  ……………………………………………………………. 

Oktatási terület:  ……………………………………………………………. 

 

 

Kelt :..........................., ............év................hó.........nap 

 

 

 

…………………………………………………………. 

oktató aláírása 
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A tanfolyam szervező megnevezése és címe: 

 

 

 

 

 

TÖRZSLAP 

 

 

A törzslapba: 1-től 15 számig beírt vizsgázók a tanfolyam szervező által felkért 

vizsgabizottság előtt vizsgát tettek. 

 

 

Kelt.,  

 

 

elnök:      __________________________________ 

 

 

tag:      __________________________________ 

 

 

tag/jegyzőkönyvvezető:    __________________________________ 

 

 

Ez a törzslap a vizsgán részt vett vizsgázók adatait tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeolvasták: 

 

______________________________  ______________________________ 
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A vizsgázó neve:        Törzslap száma: 1. 

 

A vizsgázó születési neve: 

 

Születési hely és idő:  

 

Anyja leánykori neve: 

  

A tanfolyam szervező megnevezése és címe: 

 

 

 

A vizsgázó a vizsgán elért eredményei: 

  

Írásbeli vizsga:     _______________________ 

  

Szóbeli vizsga:     _______________________ 

 

 

A vizsgabizottság határozata: 

 

 

_______________________________  minősítéssel vizsgát tett. 

 

 

 

A kiállított tanúsítvány sorozatjele és sorszáma:          1 
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VIZSGAJEGYZŐKÖNYV 
 

 

 

tanfolyamszervező neve, pontos címe: dátum: lapszám 

a tanfolyam megnevezése:  

 

 

sorsz. név tételszám 

írásbeli vizsga 

(teszt) 

eredménye 

szóbeli vizsga 

eredménye 

összesített 

eredmény 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 

 

 

 

………………  ………………….. ……………………. 

 

Elnök Bizottsági tag Bizottsági tag 
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  Nyilvántartási szám:…....- 

 

BD/…...-1 

 

 

Tanúsítvány 

 

Bölcsődei dajka munkakör ellátására szervezett tanfolyam elvégzéséről 

 

 

………………………………… (név) 

 

Születési név:………………………………. 

Születési helye, ideje:……………………… 

Anyja neve:………………………………… 

 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

szerinti, a bölcsődei dajka részére előírt tanfolyamot elvégezte és sikeres vizsgát tett.  

 

 

 

…………………………    ………………………… 

a vizsgabizottság tagja    a vizsgabizottság tagja 

 

 

 

…………………………….. 

a vizsgabizottság elnöke 

 

 

 

Kelt:……………………………… 
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           Nyilvántartási szám:….…- 

 

MB/…….-1 

 

 

Tanúsítvány 

 

Bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam elvégzéséről 

 

 

…………………………………(név) 

 

Születési név: ………………………………….. 

Születési helye, ideje: …………………………. 

Anyja neve: …………………………………… 

 

 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

szerinti, a munkahelyi bölcsődében, családi bölcsődében szolgáltatást nyújtó személy 

részére előírt tanfolyamot elvégezte és sikeres vizsgát tett. 

 

 

 

…………………………    ………………………… 

a vizsgabizottság tagja    a vizsgabizottság tagja 

 

 

 

…………………………….. 

a vizsgabizottság elnöke 

 

 

Kelt:………………………………  
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         Nyilvántartási szám:………- 

 

NGYF/…...-1 

 

 

Tanúsítvány 

 

Napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító személy részére szervezett tanfolyam 

elvégzéséről  

 

 

…………………..……………(név) 

 

 

Születési név:……………………………………..  

Születési helye, ideje:…………………………….  

Anyja neve:……………………………………….  

 

 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

szerinti, a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy részére előírt 

tanfolyamot elvégezte és sikeres vizsgát tett. 

 

 

 

…………………………     ………………………… 

a vizsgabizottság tagja     a vizsgabizottság tagja 

 

 

 

…………………………….. 

a vizsgabizottság elnöke 

 

 

 

Kelt:……………………………



 

TANFOLYAMI NAPLÓ 
 

 

 

tanfolyam megnevezése: 

(nyilvántartásban szereplő 

azonosítószáma) 

 

tanfolyam időpontja:  

tanfolyam helyszíne:   

tanfolyamon oktató neve az oktatott 

téma/modul megnevezésével:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Haladási Napló 
 

dátum az óra anyaga munkaforma időtartam (óra) oktató aláírása 

résztvevők 

létszáma illetve 

hiányzók név 

szerint 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

Összesen: …… óra 

 



Anyakönyv 
 

sorszám tanfolyamon résztvevő neve születési név születési hely születési idő anyja neve 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      



Jegyzőkönyv 
 

tanfolyamon résztvevő neve értékelés formája értékelés eredménye tanúsítvány sorszáma 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Kelt:                                                                Aláírás: …………………………………………… 



1. számú melléklet: Bölcsődei dajka tanfolyam 
 

1. A bölcsődei dajka tanfolyam képzők képzése (20 óra) 
 

A képzők képzésén való részvétel személyi feltételei: 

 Felsőfokú végzettség (főiskola/egyetemi diploma) 

 A tananyagegységhez illeszkedő legalább 2 év oktatói tapasztalat, vagy szakmai 

gyakorlat 

A képzés célja: 

 A dajka képzés tananyagtartalmának megismertetése. 

 A képzők érzékenyítése a különböző előzetes ismeretekkel és tanulási képességekkel 

rendelkező tanulócsoportok iránt. 

 A képzők szemléletének formálása, a bölcsődei dajka megváltozott szerepének, 

kompetenciáinak elfogadása érdekében.   

Bemutatkozás (2óra) 

 

A képző és a képzésen résztvevők kölcsönös bemutatkozása, a projekttel és a képzéssel 

kapcsolatos néhány alapvető tájékoztatás nyújtása.  

Technikai információk megbeszélése (szünetek, időbeosztás, a tanfolyam felépítése, 

segédanyagok átadása). 

 

A jogszabályi háttér ismertetése és a dajka kompetenciáinak megbeszélése (3 óra) 

 

A bölcsődei dajka munkakör létrejöttének háttere, szükségessége. A dajka képzés várható 

hatása a minőségi kisgyermekellátásban. 

A bölcsődei dajka munkaköri feladatai és kompetenciái.  

A bölcsődei dajka kompetenciáinak érvényesülése a gyakorlatban - csoportmunka keretében 

kerül a téma feldolgozásra – különválasztva a hagyományos bölcsődei ellátást, a mini 

bölcsődétől és a többcélú intézményként működő egy csoportos óvoda-bölcsődétől. 

 

A képzők érzékenyítése az eltérő tanulási készség elfogadására és figyelembe vételére (5 óra) 

 

Élmények, tapasztalatok szerzése az eltérések észrevételére és a nézőpont változtatására. A 

reflektív tanítás módszerének megismertetése.  

A szociokulturális, szubkulturális különbözőségekből eredő hátrányok fajtái, megnyilvánulási 

formái. Kommunikációs nehézségek. A tanulási nehézségek jelei és azok felismerése.  

Személyészlelést befolyásoló tényezők: szociokulturális környezet, empátia, önértékelés, 

intellektuális és emocionális jellemzők. 

A munka során alkalmazható pszichológiai megismerési módszerek: megfigyelés, kérdezés, 

irányított beszélgetés. (A témák feldolgozása frontális munkával, handout-ok használatával, 

csoportmunkával és a drámapedagógia módszereivel történik) 

 

A képzési anyag ismertetése előadás formájában (5 óra) 

 

Különböző óratípusok jellemzői: előadás, szeminárium, gyakorlat. 

A képzési program felépítése, modulok, óraszámok ismertetése.  

A tananyagegységek tartalmának összefoglalása és a hozzá kapcsolódó segédanyagok 

bemutatása, gyakorlatban történő használatával. 
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A vizsgára való felkészítés (2 óra) 

 

A vizsgák előkészítésével kapcsolatos feladatok. A vizsga helyszínének és személyi 

feltételeinek biztosítása. Vizsgafeladatok ismertetése. Hasznos tanácsok, információk a 

vizsgára való felkészüléshez és a vizsgahelyzethez. A vizsgahelyzet lélektani vonatkozásai, a 

stressz oldás lehetőségei. 

 

A visszajelzés jelentősége az oktató munkában (2 óra) 

 

A visszajelzés fogalma, célja, hatásai szerepe a tanulási folyamatban. A visszajelzés típusai. A 

visszajelzés tartalma. A pozitív visszajelzés előnyei. A negatív visszajelzés adásának módja. 

A visszajelzések fogadása. Gyakorlatok, feladatlapok a pozitív és negatív visszajelzések 

adására. 

 

Képzés zárása (1 óra) 

 

Összegzés, értékelés. Elégedettség mérése. 
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2. A bölcsődei dajka tanfolyam tematikája (100 óra) 
 

Modulok 

kódszáma 
Modul neve 

Órabontás 
Összes 

óraszám Előadás 
Szemináriu

m 
Gyakorlat 

ELMÉLETI MODUL 

A bölcsődei neveléshez, gondozáshoz járuló segítő feladatok a bölcsődei dajka 

tevékenységében 
75 

1 

Pedagógiai-

pszichológiai 

alapismeretek 

16 0 0 16 

2 Gondozási ismeretek 15 10 0 25 

3 

Munkajog, 

munkavédelem, 

környezetvédelem 

8 0 0 8 

4 

Elsősegélynyújtás és 

betegápolás 

alapismeretek 

4 4 0 8 

5 
Kommunikációs 

ismeretek és gyakorlat 
10 8 0 18 

GYAKORLATI MODUL 

Takarítási és egyéb feladatok a bölcsődei dajka tevékenységében 
25 

6 Szakmai gyakorlat 0 0 25 25 

Összes óraszám 100 

 

 Pedagógiai, pszichológiai ismeretek (16 óra elmélet) 

 

Alapismeretek és alapfogalmak a 0-3 éves gyermek fejlődéséről, életkori sajátosságairól. A 

fejlődés, érés, nevelés összefüggései. 

Az anya-gyerek kapcsolat jelentősége a gyermek érzelmi, szociális és értelmi fejlődésében, a 

gyermekkori félelmek és a szeparáció következményei. A család helye, szerepe, szerkezete, 

jelentősége, működése és működési zavarai. A család, mint támogató rendszer. A bölcsődei 

nevelés, gondozás országos alapprogramjának, a bölcsődei ellátás tartalmát meghatározó 

dokumentumnak a megismertetése. A gyermek környezetének kialakítása az életkornak 

megfelelő, öntevékeny, szabad mozgás és játék feltételeinek megteremtésével. 

 

 Gondozási ismeretek (15 óra elmélet) 

 

A gondozás célja, feladatai, területei. A rendszeresség, az állandóság szerepe a gyermek 

gondozásában.  

A napirend fontossága, életritmus a gyermekek életében. 

A csecsemő és gyermekgondozás területei, feladatai: a csecsemő fogása, tartása, emelése, 

érintése. A kisgyermekkel való kontaktus során alkalmazott megfelelő fogás és érintés 

fontossága.  

Öltöztetésnél a célszerű és évszaknak megfelelő ruházat, a ruházat kezelése. 

A gyermek altatása, a pihenés ritmusa, alvásigény az egyes életkori szakaszokban. 

Levegőztetés, napoztatás, az udvarra való kimenetel és bejövetel során biztosított felügyelet 

helyzetei és formái.  
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A korszerű és egészséges táplálkozás alapelvei, feltételei, az életkornak és egészségi 

állapotnak megfelelő étrend. A csecsemő és kisgyermek táplálása, az etetés, önállóságra 

nevelés. Megoldási javaslatok a rosszul evő, válogatós gyermek esetében. Az önellátás, 

önállóság kialakítása. Az étkezéshez kapcsolódó szokások kialakítása. 

A csecsemő és a kisgyermek környezete, a közvetlen környezet higiénéje, berendezési 

tárgyai, a gyermek játékai és azok tisztántartása. A gyermekek által használt helyiségek 

tisztántartása. 

 

 Gondozási ismeretek (10 óra szeminárium) 

 

A kisgyermeknevelővel való napi egyeztetés jelentősége. A ruházat állapotának ellenőrzése, 

javítása, szükség esetén a pótlás szükségességének jelzése.  

Részvétel a kultúrhigiénés szokások kialakításában, a napi gondozási feladatok szükség 

szerinti ellátásában. A gondozás korszerű eszközeinek alkalmazása. 

A fürdetés alkalmai, módszere, menete. Pelenkázás, tisztába tevés.  

Öltöztetés, a levegőztetés feltételeinek előkészítése.  

Ágyazás, az altatás előkészítése. 

Az étkeztetésekhez szükséges eszközök előkészítése. Gyermektáplálékok előkészítése, 

elkészítése. 

 

 Munkajog, munkavédelem, környezetvédelem (8 óra elmélet) 

 

Jog- és adatvédelem, a személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánosságának 

egymáshoz való viszonya. 

A gyermekek jogairól szóló nemzetközi megállapodások és hazai jogszabályok. 

A családjogi törvény. Gyermeki és szülői jogok, kötelességek. Ellátott-jogi és gyermekjogi 

képviselő. 

Az intézmény helye a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, köznevelési, közigazgatási 

rendszerben; az adott település ellátási rendszerében. 

Az intézmény profilja és tevékenységének rendszere. Az intézmény belső struktúrájának, 

tárgyi feltételeinek, működésének, fenntartásának, döntési folyamatának megismerése. 

Munkajogi szabályok (Munka Törvénykönyv): munkaviszony tartama, létesítése, 

megszüntetése, munkaidő, szabadság, bérezés, érdekvédelem, érdekegyeztetés. 

Közalkalmazotti, közszolgálatai jogviszony létesítése, tartalma, megszüntetése. 

Közalkalmazotti besorolás, előmenetel, működési nyilvántartás. 

A fertőtlenítőszerek és eljárások, a fertőzések elhárítása, a védőfelszerelések és azok 

használata. A környezetszennyezés, környezetvédelem. Minőségbiztosítási rendszer 

(HACCP) megismertetése, a hozzá kapcsolódó dokumentáció vezetése.  

 

 Elsősegély, betegápolási ismeretek (4 óra elmélet) 

 

Az elsősegélynyújtás alapszabályai. A stabil oldalfekvés biztosításának módja. 

Mechanikai sérülések ellátása. Törések, a vérzések jellemzői és ellátásuk technikái. A 

csoportszobában és a bölcsőde udvaron előforduló balesetek sérülései, ellátásuk. 

Idegentest szembe és légutakba kerülése estén a segítségnyújtás módja. A légutak 

átjárhatóságának biztosítási technikái.  

A leggyakoribb gyermekbetegségek és tüneteik, a tünetek enyhítésének technikái és 

módszerei. Védőoltások és kísérő tüneteik enyhítése.  
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 Elsősegély, betegápolási ismeretek (4 óra szeminárium) 

 

Veszélyeztető állapotokból következő feladatok: újraélesztés, eszméletlen beteg ellátása, 

heveny rosszullétek ellátása. Mérgezések jellemzői és a segítségnyújtás módszerei, technikái.  

Segítségnyújtás epilepszia és lázgörcs esetén. A sokkos és görcsös állapotok valamint a 

segítségnyújtás módszerei, technikái. 

Az éhezés, a kiszáradás jelei és a segítségnyújtás módszerei, technikái. 

A közvetlen életveszély felismerése. Az egészségi állapot gyors megváltozásának tünetei. 

Mentőhívás, kisgyermeknevelő, bölcsődevezető, szülők értesítése. 

 

 Kommunikációs ismeretek és gyakorlat (10 óra elmélet) 

 

A kommunikáció értelmezése és alapfogalmai. A verbális és nem verbális kommunikáció, 

metakommunikáció. A kommunikáció és a társas érintkezés kultúrája. A kommunikációs 

jelzések értelmezése. A segítséget kérő ember kommunikációjának értelmezése. Az emberi 

kiszolgáltatottság jeleinek felismerése. A saját kommunikáció kontrollálása és 

hatótényezőinek felismerése. 

A kommunikációs zavarok és a kommunikációt zavaró körülmények felismerése. 

 

 Kommunikációs ismeretek és gyakorlat (8 óra szeminárium) 

 

A nyílt és kongruens kommunikáció és a metakommunikációs jelek értelmezésének 

gyakorlása. Szituációs játékok keretében bölcsődei dajka-gyermek és a bölcsődei dajka-szülő 

közötti kommunikációs helyzetek előforduló lehetőségeinek interpretálása. Egyszerű 

beszédmódok kipróbálása a hatékonyabb kommunikáció érdekében.  

 

 Szakmai gyakorlat (25 óra) 

 

Felkészítés a szakmai gyakorlatra. A gyakorlati feladatok megbeszélése. A hospitálási napló 

vezetésének ismertetése. 

 

Gyakorlati feladatok:  

 

1. A gyermekek felügyeletének biztosítása levegőztetésnél és csoportszobában, amikor a 

kisgyermeknevelő látótávolságon kívül helyezkedik el. Biztonságos nyugodt 

játéktevékenység fenntartása, segítségnyújtás szükség szerint. A gyermekek alapvető 

szükségleteinek kielégítése (vigasztalás, folyadékpótlás, magyarázatnyújtás). 

 

2. A gyermekek ellátásához szükséges eszközök előkészítése. Az udvari játékhoz szükséges 

eszközök előkészítése. A fürdőszobában használatos eszközök előkészítése, tisztántartása. A 

tisztítószerek tárolása, használata. A takarítási előírások betartása. Szennyes ruha, hulladék 

kezelése. Takarító gépek használata. 

 

3. Fürdőszobai gondozás végzése gondozási sorrend szerint. A gondozás folyamatának 

betartása (vécéhasználat, pelenkacsere, kézmosás, fésülködés), a gyermekek önállósági 

késztetésének támogatása. A gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényéhez igazodó étkeztetés. 

Az étkezéshez kapcsolódó alapvető kultúrhigiénés szokások támogatása.  
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2. számú melléklet: A bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek részére 

szervezett tanfolyam tematikája 
 

1. A bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam és 

a kiegészítő képzés tematikája a képzők képzésére (20 óra) 
 

A képzés megnevezése 

A bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam és a kiegészítő 

képzés képzők képzése 

A képzés célja 

Felkészíteni azokat az oktatókat, akik a bölcsődei szolgáltatás nyújtására felkészítő 

képzésekben tanítanak, hogy módszertanilag felkészültek legyenek oktatási, 

tanulásirányítási és oktatásmódszertani műhelyvezetési feladataik ellátására. 

A képzés célcsoportja 

Az alábbi képzésekben oktatók: 

 Bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam 
 Kiegészítő képzés a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére 

akik feladata az oktatás mellett az egyes képzőhelyeken oktató kollégáik 

oktatásmódszertani felkészítése. 

A képzésbe való bekapcsolódási feltételek 

 felsőfokú végzettség (főiskola/egyetemi diploma) 

 a tananyagegységhez illeszkedő legalább 2 év oktatói tapasztalat, vagy szakmai 

gyakorlat 

Tervezett képzési idő 

Összes óraszám 20 
Elméleti képzés óraszáma 8 

Gyakorlati képzés óraszáma 12 



 

A képzés során megszerezhető kompetenciák tananyagegységenként 

Ismeret Képesség 
Magatartási, viselkedési jegyek 

(attitűdök) 
Felelősség, autonómia 

1. Képzési programok és tudásrendszer 

Ismeri a kompetencia alapú 

felkészítést célzó képzési 

programok értelmezéséhez 

szükséges fogalmakat. 

Átlátja a képzéstervezés folyamatát. Belátja a tervezés szerepét és 

jelentőségét a képzési munkában. 

Felelősséget vállal a képzési 

folyamat egészéért. 

Ismeri az egyes képzések 

képzési programjainak 

felépítését, a képzések kimeneti 

kompetenciáit. 

Képes tanulásirányítási, oktatási 

szempontból helyesen értelmezni a képzési 

programokat. 

A képzéstervezéshez integratív 

szemlélettel közelít, az eredményes 

munkavégzéshez szükséges 

tudásrendszer kialakítását tartja szem 

előtt. 

 

Ismeri a saját szakterülete 

szerinti tudástartalmakat az 

egyes képzési programokban. 

Képes oktatói munkája során a szakterület 

szerinti innovatív változásokat nyomon 

követni a legkorszerűbb tudástartalmakat 

beépíteni a képzési folyamatba. 

Nyitott és rugalmas a 

változáskövetésben. 

 

2. Képzésmódszertan 

Ismeri tanulási folyamat 

törvényszerűségeit, az 

eredményes kompetencia alapú 

felkészítés didaktikai 

módszereit, eszközeit, a 

korszerű tanulásirányítás 

alapjait. 

Képes felülvizsgálni, átértékelni 

megszokott didaktikai módszereit és 

szükség esetén változtatni rajtuk. 

Alkalmazza a tanult didaktikai 

módszereket a képzésekhez tartozó képzési 

anyagok (tréneri kézkönyv, 

munkatankönyv, vizsga 

feladatgyűjtemény) felhasználásával. 

Az oktatói szerepértelmezésének 

középpontjában a tanulásirányítás és 

nem az ismeretközvetítés 

elsődlegessége áll. Nyitott a 

megszokott oktatási nézeteihez és 

módszereihez képes eltérő nézetek és 

módszerek befogadására, saját 

oktatási gyakorlatát kritikusan 

szemléli. 

Az oktatási munkában tudatosság 

jellemzi. Alkalmazkodik a tanulók 

tanulási képességeihez, tanulási 

Önállóan alkalmazza a tanult 

didaktikai módszereket, 

eszközöket. 
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stratégiáihoz és a tanulócsoport 

összetételéhez sajátosságaihoz. 

Ismeri az előzetes tudások 

feltérképezésének direkt és 

indirekt eszközeit. 

Képes feltárni a tanulók előzetes tudását és 

tapasztalatát és azt beépíteni az oktatási 

folyamatba. 

  

Ismeri az ellenőrzés, 

önellenőrzés és az értékelés, 

önértékelés tanulási 

folyamatban betöltött szerepét 

és eszközeit. 

Képes az ellenőrzés és értékelés eszközeit 

alkalmazni a tanulási eredményesség 

fokozására. 

Az ellenőrzés és önellenőrzés 

folyamatában a tanulók metakognitív 

és önreflexiós képességeit segítve 

törekszik az önszabályozó tanulási 

készségek erősítésére. 

 

Ismeri a képzések kimeneti 

eredményességének mérésére 

szolgáló eszközök (teszt, 

esetelemzés, önfejlesztési terv) 

jellemzőit, alkalmazásuk 

szabályait. 

Képes a kimeneti mérésekre szolgáló 

eszközök szakszerű és objektív 

alkalmazására. 

  

Tájékozott a csoportdinamikai 

folyamatokról. 

Képes a csoportdinamikai ismereteinek 

birtokában elősegíteni a horizontális 

tanulási helyzetek kialakulását, a 

tanulócsoport fejlődését támogatva 

eljuttatni a csoportot a kohézió azon 

fokára, ahol az egymásnak adott 

konstruktív visszajelzések segítik a 

tanulási folyamatot. 

Tiszteletben tartja a tanulók 

személyiségét, egyéni különbségeit. 

Törekszik a csoportvezetésben 

a tagcentrikus mintázat 

kialakítására. 

3. Képzésmódszertani műhelyvezetés 

Ismeri a szakmai műhelyvezetés 

szabályit és eszközeit. 

Képes oktató kollégái számára közvetíteni 

a képzés során tanultakat, megszervezni és 

levezetni a felkészítésüket szolgáló 

szakmai műhelymunkát. 

A saját képzőhelyén működő oktató 

stáb tekintetében mentori szerepet 

működtet. 

 



 

A képzés tananyagegységei 

Tananyagegység megnevezése 
Összes 

óraszám 
Elmélet Gyakorlat 

1. Képzési programok és tudásrendszer 4 2 2 

2. Képzésmódszertan 14 6 8 

3. Képzésmódszertani műhelyvezetés 2 0 2 

Összese óraszám 20 8 12 

A képzésben résztvevő személy teljesítményét értékelő rendszer leírása 

A képzési folyamat során történő értékelés: 

A képzés folyamatában történő értékelés részben önértékelés, részben a tanulócsoport és a 

csoportvezető értékelése a tanulási folyamatban való előrehaladás eredményességére 

vonatkozóan. 

 

Képzés záróértékelése: 

A képzés során minden résztvevő a saját szakterületére vonatkozóan részletes óratervet 

készít egy választott képzéséből, legalább 2*90 perces időtartamban, a képzés tréneri 

kézikönyve alapján, és 5-8 percben prezentálja a tanulócsoportban. Az értékelés 

csoportosan történik megadott értékelési szempontok alapján. Az értékelés eredményeinek 

összegzése alapján a záróértékelés: 

a) „megfelelt” vagy 

b) „nem felelt meg” 

lehet. 

A képzés során alkalmazott munkaformák, módszerek 

Prezentációval kísért előadás, oktatói magyarázat, megbeszélés, elméleti ismeretek 

munkatankönyvvel támogatott önálló feldolgozása, kooperatív kiscsoportos 

feladatmegoldás, strukturált gyakorlatok. 
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2. Bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam 

tematikája (100 óra) 
 

A képzés megnevezése 

Bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam tematikája 

A képzés célja 

A bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam felkészíti a 

résztvevőket arra, hogy a munkahelyi bölcsődében, családi bölcsődében a gyermekek (20 

hetes - 3 éves, illetve óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén 4, sajátos nevelési igényű 

gyermek esetén 6 éves kor közötti) számára megfelelő nappali felügyeletet, nevelést, 

gondozást, étkeztetést és foglalkoztatást tudjanak biztosítani. 

A képzés célcsoportja 

A munkahelyi bölcsődében, családi bölcsődében nevelési-gondozási feladatokat ellátni 

kívánó személyek, akik megfelelnek a jogszabályban meghatározott feldatellátási 

feltételeknek. 

A képzésbe való bekapcsolódási feltételek 

Iskolai végzettség legalább középfokú végzettség 

Szakmai végzettség nem feltétel 

Gyakorlati idő nem feltétel 

Egészségügyi alkalmassági nem feltétel 

Egyéb feltételek nem feltétel 

Tervezett képzési idő 

Összes óraszám 100 
Elméleti képzés óraszáma 75 

Gyakorlati képzés óraszáma 25 

 



 

A képzés során megszerezhető kompetenciák modulonként 

Ismeret Képesség 
Magatartási, viselkedési 

jegyek (attitűdök) 
Felelősség, autonómia 

1. Bölcsődei szolgáltatás nyilvántartásba vétele és működtetése modul 

Ismeri a kisgyermekek napközbeni 

ellátásának rendszerét, a bölcsődei 

szolgáltatás működését engedélyező és 

ellenőrző szervek illetékességét. 

A bölcsődei szolgáltatást képes 

elhelyezni a napközbeni kisgyermek 

ellátási rendszerben. 

  

Ismeri a szolgáltatás elindításának jogi és 

szakmai feltételrendszerét (ide értve a 

személyi és tárgyi feltételrendszert), a 

szolgáltatás működési formáit, alap- és 

kiegészítő szolgáltatásait, a hálózati 

működés jellemzőit, a szolgáltatás 

elindításához szükséges tervezési fázisok 

metodikáját és eszközeit, a szolgáltatás 

nyilvántartásba vételével kapcsolatos 

eljárásrendet. Ismeri a szolgáltatás 

elindításához szükséges tervezési 

lépéseket és tervezési eszközöket. A 

nyilvántartást követően a módosítás és a 

működés ellenőrzésének szabályait. Ismeri 

az állami támogatás igénybevételének 

lehetőségét, feltételeit és elszámolásának 

szabályait. 

Értelmezi a bölcsődei szolgáltatás 

nyilvántartásba vételével és 

működtetésével kapcsolatos 

jogszabályokat. Igényfelmérést végez. 

Elkészíti a szolgáltatás szakmai 

programját, működési és pénzügyi 

tervét. Kidolgozza a szolgáltatás 

dokumentációs rendszerét, 

alkalmazva az érvényben lévő 

nyilvántartási sablonokat. Kezeli az 

engedélyeztetéssel kapcsolatos on-

line felületet. Lebonyolítja az állami 

normatíva igénylést és a normatíva 

felhasználásával kapcsolatos 

elszámolást. 

A nevelési-gondozási tervek 

elkészítésénél figyelembe 

veszi a Bölcsődei Nevelés-

gondozás Országos 

Alapprogramjában, valamint 

a szakmai protokollokban 

meghatározott 

iránymutatásokat, az 

ellátandó célcsoport 

jellemzőit. 

Szolgáltatást létre hozó 

fenntartóként dönt a 

szolgáltatás működési 

formájáról, a kiegészítő 

szolgáltatásokról, a 

személyi és tárgyi 

feltételekről,  a hálózattá 

szerveződésről. A fenntartó 

alkalmazottjaként fenti 

feladatok ellátásában 

közreműködik. 

Ismeri a szolgáltatás működtetésével 

kapcsolatos jogi és szakmai elvárások 

rendszerét és a működéshez kapcsolódó 

adminisztratív szabályokat. Ismeri a 

működéshez kapcsolódó on-line 

adatszolgáltatási és nyilvántartási rendszer 

Nyomon követi és értelmezi a 

működést meghatározó jogi és 

szakmai szabályozó környezet 

változásait. Kapcsolatot létesít és tart 

fenn a működést engedélyező és 

ellenőrző hatóságokkal, szakmai 

Dokumentációs feladatit 

pontosan és naprakészen 

végzi. A szakmai 

kapcsolatrendszerének 

működtetésében proaktív és 

konstruktív magatartás 

Munkája során betartja az 

előírásokat, jogszabályokat, 

a működéssel kapcsolatban 

előírt határidőket. Önállóan 

irányítja a szolgáltatás 

működését. 
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működését. Ismeri a feladatmutató és 

intézményi térítési díj számításának 

metodikáját, a személyi térítési díjra 

vonatkozó rendelkezéseket. Ismeri a 

munkáltatói feladatokkal együtt járó jogi 

és pénzügyi szabályzókat. 

módszertani szervezetekkel (hálózat 

esetén a hálózati tagokkal és a 

szakmai koordinátorral) illetve a 

területen működő többi szolgáltatóval. 

Feladatmutatót és intézményi térítési 

díjat tervez. Kezeli az 

adatszolgáltatásra, nyilvántartásra 

vonatkozó on-line rendszert. A 

szolgáltatás fenntartója látja el a 

munkáltatói munkaszervezési és 

adminisztratív feladatokat. 

jellemzi. 

Ismeri a szabályos és minőségi működés 

megfelelőségi kritériumait, a minőségi 

működés folyamatos fenntartásának 

alapvető módszereit, eszközeit. 

 

Képes a működéssel kapcsolatos 

minőségi célok megfogalmazására, a 

szolgáltatás működési folyamatainak 

azonosítására és minőségi működést 

biztosító belső szabályozók (pld. 

házirend) és folyamatleírások 

kidolgozására. 

Munkáját a magas színvonalú, 

minőségi szolgáltatás és 

folyamatos minőségfejlesztés 

iránti elkötelezettséggel 

végzi. 

Felelősséget vállal a 

szolgáltatás nyújtásáért. 

2. Bölcsődei nevelés-gondozás modul 

Rendelkezik a nevelési munkát 

megalapozó pszichológiai 

alapismeretekkel. 

Ismeri az általános- személyiség- és 

fejlődéslélektan, alapfogalmait, a 

megismerési funkciók és a különböző 

pszichológiai tanulástípusok sajátosságait,  

az emberi személyiség pszichoszomatikus 

rendszerét, a személyiségfejlődésre 

vonatkozó (a pedagógiai gyakorlat 

szempontjából releváns) 

fejlődéselméleteket, az emberi 

egyedfejlődés törvényszerűségeit,  életkori 

A pedagógiai pszichológia fejlődését 

nyomon követi és eredményeit beépíti 

a munkájába. 

Nyitott az új kutatási, 

szakmai eredményekre és 

befogadja azokat. 
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csoportok szerinti jellemzőit, az átlagtól 

eltérő fejlődés formáit és jellemzőit, a 

gyermeklélektan legkorszerűbb (a 

gondozási-nevelési munka minőségét és 

eredményességét segítő) eredményeit, a 

munkáját érintő szociálpszichológiai 

jelenségek (benyomásszerveződés, 

személyészlelési torzítások, sztereotípiák, 

előítéletek, pygmalion-effektus) 

magyarázatát, a csoportdinamika alapjait. 

Ismeri a nevelés és gondozás  

alapfogalmait, a 6 éves kor alatti (ide értve 

a sajátos nevelési igényű) gyermekek 

pszichoszomatikus szükségleteit, a nevelés 

szükségességét, lehetőségeit és korlátait, 

cél- feladat- és eszközrendszerét, a nevelés 

és gondozás módszereit, a 

kisgyermeknevelés legfontosabb 

témaköreit (beszoktatás, szokásalakítás, 

önállóságra nevelés, az alapvető gyermeki 

tevékenységformák, kiemelten a játék és 

játékfejlődés és abban a felnőtt szerepe,  

inkluzív nevelés, fejlesztési szükséglet és 

fejlesztési feladatok, a szociális tanulás 

folyamatának támogatása). Ismeri a 

különböző nevelési-gondozási módszerek 

hatását a gyermek személyiségfejlődése és 

a gyermeki fejlődés nyomonkövetésének 

és dokumentálásának módszereit, 

eszközeit. 

Összefüggésbe tudja hozni nevelést 

megalapozó pszichológiai ismereteket 

a nevelési-gondozási ismeretekkel. 

Képes a gyermekek életkorának, 

személyiség fejlettségi-szintjének és 

állapotának megfelelő helyes nevelési-

gondozási módszereket szakszerűen 

alkalmazni, a napirendet helyesen 

megszervezni. Dokumentálja a 

gyermek fejlődését. Felismeri az 

átlagtól eltérő fejlődés jellemzőit. 

Külső és belső szakmai 

kapcsolatrendszerében partneri és 

konstruktív együttműködésre képes. 

Nevelési-gondozási feladatait 

a gyermekek 

személyiségének, 

autonómiájának, tiszteletben 

tartásával, a gyermek 

kompetenciáira 

támaszkodva, őt partnerként 

kezelve végzi. Munkáját a 

szakma etikai szabályai, 

valamint a szolgáltatás 

szakmai programja szerint, a 

gyermekek 

legmesszemenőbb érdekeit, a 

gyermekek és szülők jogait 

figyelembe véve a saját 

szakmai kompetencia 

határait betartva végzi. A 

közös helyiségek használata 

esetén a gyermekek védelme 

érdekében a szükséges 

szabályokat betartja. 

Együttműködik a nevelési-

gondozási feladatokban a 

bölcsődei szolgáltatásban 

dolgozó munkatársakkal, a 

szülőkkel és szakmai 

partnerekkel (szakmai 

módszertani intézmény, 

védőnő, gyermekorvos, 

nevelési tanácsadó, 

gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus, 

óvoda). Önállóan dönt a 

gyermek életkorának, 

személyiség-fejlettségének 

és állapotának megfelelő 

nevelési-gondozási 

eszközökről, módszerekről 

és eljárásokról. A sajátos 

nevelési igényű gyermek 

esetén a gyermek nevelési-

gondozási szükségleteinek 

ellátásában résztvevő 
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speciális szakemberek 

iránymutatásai szerint 

végzi munkáját. A 

nevelési-gondozási munka 

során jelentkező 

problémákat önállóan, vagy 

munkatársaival 

együttműködve oldja meg. 

Ismeri a gyermekbetegségek jellemzőit, 

fertőző betegségeket, rovarcsípések okozta 

egészségügyi problémákat, az ápolás, 

illetve az ellátás szabályait. 

Szükség esetén szakszerűen ellátja a 

gyermeket. 

A gyermek ellátásánál 

figyelemmel van a saját 

kompetenciájának határaira. 

A gyermek ellátásában, 

gondozásában 

együttműködik a szülővel. 

Ismeri az ellátandó célcsoport 

étkeztetésével kapcsolatos szakmai és 

jogszabályi előírásokat (ide értve a 

speciális diétát igénylő gyermekek 

étkeztetését is). 

Képes a gyermekek életkorának és az 

étkeztetési iránymutatásoknak 

megfelelő egészséges étrendet 

összeállítani, illetve a megfelelő 

közétkeztető szolgáltatót kiválasztani. 

 Önállóan, vagy a 

közétkeztető szolgáltató 

állítja össze az étlapot. 

Speciális étkeztetést 

igénylő gyermek esetében 

megfelelő végzettségű 

szakemberrel, illetve a 

szülővel együttműködve 

tervezi meg az étkeztetést. 

Rendelkezik alapvető elsősegély-nyújtási 

ismeretekkel. 

Képes a bölcsődei szolgáltatás tárgyi 

feltételrendszerét baleset-megelőzési 

szempontból megítélni. A bölcsődei 

szolgáltatás keretén belül előforduló 

baleseteknél szükség esetén 

elsősegélyt nyújt. 

  

Ismeri a család, mint rendszer működési 

jellemzőit, a családi életciklusokat, a 

családi nevelési stílusokat és azok hatását 

a gyermeki személyiségfejlődésére, a 

gyermekek és családok megismerésének  

A szülővel egyenrangú kapcsolatot 

alakít ki a nevelésben. A családok 

segítésében alkalmazza a segítő 

kapcsolatról és kommunikációról 

tanult ismereteit. 

A nevelésben szem előtt 

tartja a szülői nevelés 

elsődleges szerepét. 

A napirend- és 

munkaszervezésben 

Önállóan alkalmazza a 

családok és gyermekek 

megismerésének 

módszereit. A megismerés 

eredményeit 
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pedagógiai módszereit, a szülőkkel való 

kapcsolattartás konstruktív formáit a 

segítő kapcsolat és kommunikáció 

sajátosságait. 

figyelembe veszi a családok 

szükségleteit, igényeit, 

figyelemmel a csoport 

egészére. A szakmai 

titoktartás szabályai szerint 

kezeli a birtokába jutott 

információkat. A családokkal 

való kapcsolattartásban - 

különös tekintettel a segítő 

kapcsolatra vonatkozó 

sajátosságokra - betartja 

szakmai kompetencia 

határait. 

munkatársaival közösen 

értékeli. 

Ismeri a bölcsődei szolgáltatás során 

ellátandó feladatokat és azok minőségi 

megfelelőségi kritériumait. 

Képes a saját munkájával kapcsolatos 

önreflexióra, önértékelésre és a 

szolgáltatás egészének értékelésére. 

Azonosítja a szolgáltatási folyamat 

hibáit, a kitűzött minőségi céloktól 

való eltérést, és korrigálja a feltárt 

hibákat. 

Feladatait önreflektív módon 

folyamatos szakmai fejlődés 

motivációjával végzi. Nyitott 

a szolgáltatás minőségét 

javító változtatásokra. 

A munkája során elkövetett 

hibákat felismeri, javítja, 

szükség esetén szakmai 

segítséget kér. Elfogadja a 

szakmai módszertani 

szervezet javaslatait a 

folyamatok, módszerek 

javítására. Munkatársaival 

közösen dolgozik az 

szolgáltatás 

minőségkorrekcióján és 

minőségfejlesztésén. 
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Ismeri az emberi kommunikáció és a 

pedagógiai kommunikáció sajátosságait, 

technikáit és az alapvető nevelési 

stílusokat. 

Rálát a saját pedagógiai 

kommunikációs stílusára. Azonosítja 

saját és nevelési partnerei 

(munkatársak, szülők) nevelési 

stílusának jellemző jegyeit. Munkája 

során kezeli előítéleteit, a szerep-

összeférhetetlenségeket. 

Nevelési stílusa és 

kommunikációja elfogadó, 

toleráns, támogató. 

Törekszik a családi 

neveléssel összhangban lévő, 

a szolgáltatáson belüli 

egységes nevelési stílus 

kialakítására. 

Hálózati működtetés esetén 

a munkatársaival közösen, 

egymást segítve dolgoznak 

a szolgáltatásokon belüli 

egységes nevelési stílus 

kialakításán. 

Ismeri a munkájával kapcsolatos szakmai 

elvárásokat és a szakmai kompetenciákat. 

Nyomon követi a munkájával 

kapcsolatos szakmai 

követelményrendszer változásait. 

Szakmai személyiségfejlődésével 

kapcsolatos célokat és önfejlesztési 

tervet határ meg. 

Munkáját a szakmai 

elvárásoknak megfelelően 

végzi.  

 

3. Szakmai gyakorlat modul 

Ismeri a szakmai gyakorlati feladatok 

szempontrendszerét, a gyakorlati helyre 

vonatkozó szabályokat és a bölcsőde 

szakmai programját, a munka-, baleset- és 

tűzvédelmi előírásokat. 

Bekapcsolódik a bölcsődei munkába. 

A tanultak és a kapott szempontok 

alapján megfigyeli a tárgyi 

feltételeket, a gyermekek 

játéktevékenységét, a fürdőszobai 

tevékenységet és az étkezést. A 

gyakorlaton tett megfigyelésének 

tapasztalatait rögzíti a munkanaplóba. 

Képes a tanultak alapján értelmezni a 

gyakorlaton szerzett tapasztalatait és 

gyakorlati szituációkat elemezni. 

Tiszteletben tartja a 

bölcsődében érvényes 

munkavégzésre vonatkozó 

szabályokat, a házirendet. 

Aktívan részt vesz a 

munkafolyamatokban. A 

gyakorlat során tudomására 

jutott információkat szakmai 

titokként kezeli. 

Gyakorlati tevékenységét a 

bölcsőde munkatársaival 

együttműködve, a 

gyakorlatvezető 

iránymutatásai mellett 

végzi. 



A képzés moduljai (tananyagegységei), azok óraszáma 

Tananyagegység megnevezése 
Összes 

óraszám 
Elmélet Gyakorlat 

1. Bölcsődei szolgáltatás nyilvántartásba 

vétele és működtetése modul 
30 30 0 

1.1.Bölcsődei szolgáltatás 

megismerése 
15 15 0 

1.2.A bölcsődei szolgáltatás 

működtetése, adminisztráció 
15 15 0 

2. Bölcsődei nevelés-gondozás modul 45 45 0 

2.1.Pszichológiai és pedagógia 

alapismeretek, játékfejlődés 
20 20 0 

2.2.Gondozási ismeretek, 

elsősegélynyújtás 
15 15 0 

2.3.Szakmai készségfejlesztés, 

kommunikáció 
10 10 0 

3. Szakmai gyakorlat modul 25 0 25 

Összes óraszám 100 75 25 

A képzés során alkalmazott munkaformák, módszerek 

Prezentációval kísért előadás, oktatói magyarázat, megbeszélés, vita, dokumentáció-elemzés, 

elméleti ismeretek munkatankönyvvel támogatott önálló feldolgozása, kooperatív 

kiscsoportos feladatmegoldás, strukturált gyakorlatok, szituációs elemzés, önellenőrző teszt, 

gyakorlati munkanapló vezetés. 
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3. Kiegészítő képzés tematikája a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy 

részére (20 óra) 
 

A képzés megnevezése 

Kiegészítő képzés a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére 

A képzés célja 

A kiegészítő képzés a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére tanfolyam ráképzést 

nyújt azon személyek számára, akik a szolgáltatói feladatokra a képzési rendelet hatályba 

lépése előtt az ESzCsM rendeletben meghatározott tanfolyamot eredményesen elvégezték. 

A képzés célja, hogy felkészítse a szolgáltatást nyújtó személyeket, illetve a 

koordinátorokat az új képzési rendeletben meghatározott elvárásoknak, valamint a 

korábban megszerzett szakmai ismeretek megújítása, korszerűsítése. 

A képzés célcsoportja 

A munkahelyi bölcsődében, családi bölcsődében nevelési-gondozási feladatokat ellátó 

szolgáltatást nyújtó személyek, valamint koordinátorok, akik az ESzCsM rendelet 

rendeletben meghatározott tanfolyamot eredményesen elvégezték. 

A képzésbe való bekapcsolódási feltételek 

Iskolai végzettség legalább alapfokú végzettség 

Szakmai végzettség ESzCsM rendelet szerinti tanúsítvány 

Gyakorlati idő nem feltétel 

Egészségügyi alkalmassági nem feltétel  

Egyéb feltételek nem feltétel 

Tervezett képzési idő 

Összes óraszám 20 
Elméleti képzés óraszáma 14 

Gyakorlati képzés óraszáma 6 



A képzés során megszerezhető kompetenciák témánként 

Ismeret Képesség 
Magatartási, viselkedési jegyek 

(attitűdök) 
Felelősség, autonómia 

1. A bölcsődei nevelés-gondozás a gyermeklélektan legkorszerűbb eredményeinek tükrében 

Ismeri a gyermeklélektan 

nevelési-gondozási munkát 

megalapozó legkorszerűbb 

eredményeit a 20 hetes-3 

éves, illetve óvodai 

nevelésre nem érett 

gyermek esetén 4, sajátos 

nevelési igényű gyermek 

esetén 6 éves kor közötti 

gyermekekkel 

kapcsolatban. 

Képes a saját és munkatársai, ill. a 

bölcsődei szolgáltatás kialakult 

gyakorlatát/ az eddigi ismereteit, az 

újonnan megszerzett pedagógiai-

pszichológiai ismeretek mentén 

felülvizsgálni, átértékelni, a 

szolgáltatásban ennek megfelelő 

változtatásokat kezdeményezni. 

Nyitott az új kutatási, szakmai 

eredményekre és befogadja 

azokat. Elkötelezett a nevelési-

gondozási munka színvonalának 

javítása iránt. 

A nevelési-gondozási munkában 

kezdeményezett változtatásait a 

munkatársaival egyezteti. 

Ismeri a gyermek fejlődése 

dokumentálásának 

módszereit. 

Belátja a gyermeki fejlődés 

dokumentálásának szükségességét. Képes 

dokumentálni a gyermek fejlődését. Képes 

az új ismeretek birtokában a szolgáltatáson 

belül változásokat kezdeményezni. 

Törekszik új ismereteinek 

megosztására, 

szemléletformálásra a 

szolgáltatáson belül.  

Önállóan alkalmazza a gyermek 

megismerésének módszereiről 

tanultakat és végzi a fejlődés 

dokumentálását. A megismerés 

eredményeit munkatársaival 

megosztja, megvitatja, a 

módszereket tekintve a 

munkatársakkal együtt változtat a 

szakmai programon. 

2. A felnőtt szerepe a gyermek játéktevékenységében, elvek, módszerek 

Ismeri a játékpedagógia 

legkorszerűbb eredményeit 

és az azt megalapozó 

kutatásokat az ellátandó 

célcsoportra vonatkozóan. 

Képes a saját és munkatársai, ill. a 

bölcsődei szolgáltatás kialakult 

gyakorlatát, az eddigi ismereteit az 

újonnan megszerzett pedagógiai-

pszichológiai ismeretek mentén 

felülvizsgálni, átértékelni, változtatni, 

változtatást kezdeményezni. 

Nyitott az új kutatási, szakmai 

eredményekre és befogadja 

azokat. Elkötelezett a nevelési 

munka színvonalának javítása 

iránt. Törekszik az új ismereteinek 

megosztására, 

szemléletformálásra a 

Újonnan szerzett ismeretei mentén 

a szükségesnek ítélt 

változtatásokat a munkatársakkal 

együttműködve valósítja meg. 
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szolgáltatáson belül. 

3. A pedagógiai kommunikáció gyakorlata 

Felidézi és rendszerezi a 

pedagógiai 

kommunikációról, a 

nevelési stílusokról 

korábban tanultakat és a 

gyermekek 

viselkedésszabályozásával 

kapcsolatban megelőzően 

megszerzett ismereteit. 

Rálát a saját nevelési és pedagógiai 

kommunikációs stílusára. Képes gyakorlati 

munkája alapján felülvizsgálni nevelési- és 

pedagógiai kommunikációs stílusát a 

gyermekekre gyakorolt hatásainak 

tudatosítása mellett, és képes önfejlesztési 

törekvéseit megfogalmazni. Képes 

konstruktív és objektív visszajelzést adni 

nevelési partnereinek nevelési- és 

kommunikációs stílusokra vonatkozóan. 

Nyitottan fogadja a nevelési és 

pedagógiai kommunikációs 

stílusával kapcsolatos konstruktív 

visszajelzéseket.  

Nevelési partnereinek adott 

visszajelzéseiben tapintatos és a 

gyermekek érdekeit tarja szem 

előtt. 

Egységes, a családi nevelési 

stílussal harmóniában lévő 

pedagógiai kultúra kialakításán 

dolgozik a munkatársaival és a 

szülőkkel közösen. 

4. Napirendszervezés a bölcsődében 
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Felidézi és rendszerezi 

a napirendszervezéssel 

kapcsolatban 

megszerzett ismereteit. 

Ismeri a közös konyha, 

fürdőszoba, játszóudvar 

használat, és a 

szolgáltatásához tartozó 

gyermekek 

kisközösségének 

védelme érdekében 

hozott szabályokat. 

Képes azonosítani a napirendszervezéssel 

kapcsolatos ismereteinek hiányosságait és a 

szolgáltatás napirend szervezési problémáit és 

önfejlesztési tervet, valamint változtatási 

javaslatot kidolgozni. 

A napirendszervezésben a 

gyermek szükségleteit, az egyéni 

bánásmód és a személyes idő 

biztosításának igényét előtérbe 

helyezi a gondozási munka 

praktikus lebonyolításának 

szemléletével szemben. 

Törekszik új ismereteinek 

megosztására, 

szemléletformálásra a 

szolgáltatáson belül. 

A szükséges napirend szervezési 

javaslatait a munkatársaival 

egyezteti, a változtatásokat velük 

együttműködve valósítja meg a 

szakmai programban és nevelési- 

gondozási gyakorlatban. 

5. A gyermekétkeztetés, mint az étkezési kultúra alakításának eszköze a bölcsődében 

Ismeri a legkorszerűbb 

gyermekétkeztetési 

előírásokat, ajánlásokat 

és az ételallergiákkal 

kapcsolatos dietetikai 

tudnivalókat. 

Képes különbséget 

tenni a gyermekek 

táplálása és étkeztetése 

között. 

Képes a gyermekek életkorának és a szakmai 

ajánlásoknak, szabályozóknak megfelelő 

étrend összeállítására.  

Felismeri és szükség esetén megfelelő 

változtatásokat kezdeményez a szolgáltatás 

kialakult étkeztetési gyakorlatán. 

A gyermekek étkeztetését nem 

csak a gyermek szükségleteinek 

kielégítését célzó tevékenységnek 

tekinti, hanem a kulturált étkezési- 

és az önellátási szokások 

kialakításának eszközeként 

szemléli. Törekszik új 

ismereteinek megosztására, 

szemléletformálásra a 

szolgáltatáson belül. 

Az étkeztetésben szükséges 

változtatási javaslatait a 

munkatársaival egyezteti, velük 

együttműködve eszközöl 

változtatásokat az étrend 

tervezésben és az étkeztetéssel 

kapcsolatos nevelési-gondozási 

gyakorlatban és a szakmai 

programban. 

6. A különböző szolgáltatási elemekkel kapcsolatos aktualitások, változások 
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Ismeri az új bölcsődei 

ellátás rendszerének a 

szakmai és jogi 

szabályozási 

különbségeit. 

Nyomon követi a szakmai és jogi szabályozás 

változásait. Képes a belső szabályozó 

dokumentumokban (szakmai program, 

házirend stb.) a változtatásokat megjeleníteni. 

A munkát a változások figyelembe vételével 

végzi. 

Szabálykövető a dokumentációs 

feladatokban és a nevelési-

gondozási munkában egyaránt. 

A szolgáltatás dokumentációjában 

szükséges változtatásokat 

kezdeményezi, és munkatársaival 

közösen dolgozza ki. 



 

A képzés témái és azok óraszáma 

Tananyagegység megnevezése 
Összes 

óraszám 
Elmélet Gyakorlat 

1. A bölcsődei nevelés- gondozás a 

gyermeklélektan legkorszerűbb 

eredményeinek tükrében 

6 4 2 

2. A felnőtt szerepe a gyermek 

játéktevékenységében, elvek, 

módszerek 

4 2 2 

3. A pedagógiai kommunikáció 

gyakorlata  
6 4 2 

4. Napirendszervezés a bölcsődében 2 2 0 

5. A gyermekétkeztetés, mint az 

étkezési kultúra alakításának eszköze 

a bölcsődében 

1 1 0 

6. A különböző szolgáltatási 

elemekkel kapcsolatos aktualitások, 

változások 

1 1 0 

Összes óraszám 20 14 6 

A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszerének leírása 

A képzési folyamat során a résztvevő visszajelzést kap az oktatótól és tanulócsoporttól. 

A képzés egyéni záró-beszélgetéssel zárul. A záró-beszélgetésre bocsátás feltétele egy 2-4 

oldalas a képzés témáit érintő önfejlesztési terv, amely a saját képességfejlesztési 

elképzelései mellett tartalmazza a résztvevő korábbi, vagy jelenlegi gyakorlatában, a 

különböző szolgáltatási elemekkel, a szolgáltatás minőségét meghatározó tényezőkkel 

kapcsolatos változtatási javaslatait, a gyakorlati munka, ill. a szakmai program alapján. Az 

önfejlesztési terv elkészítésére a képzés utolsó konzultációs napja után 15 munkanap áll a 

résztvevők rendelkezésére, amelyet a képzés záró-beszélgetését megelőzően e-mailben kell 

eljuttatni a tanfolyamszervezőhöz. 

A záró-beszélgetés két részből áll. Egyrészt a résztvevő önfejlesztési tervének 

megvitatásáról másrészt a résztvevő a kiadott témák közül legalább 1 véletlenszerűen 

választott témáról beszámol. Az önfejlesztési terv elkészítésének szempontrendszerét és 

záró-beszélgetés témáit a résztvevő a képzés elején, a képzési szerződés aláírásával 

egyidejűleg kapja meg.  

A képzés záró-értékelése: megfelelt/nem felelt meg. 

A képzés elvégzéséről, a résztvevő tanúsítványt kap. 

A képzés során alkalmazott munkaformák, módszerek 

Prezentációval kísért előadás, oktatói magyarázat, megbeszélés, vita, kooperatív 

kiscsoportos feladatmegoldás, strukturált gyakorlatok, szituációelemzés. 
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3. számú melléklet: A Napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó 

személy részére szervezett tanfolyam tematikája 
 

1. Napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy részére 

szervezett tanfolyam és a kiegészítő képzés tematikája a képzők 

képzésére (20 óra) 
 

A képzés megnevezése 

Napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett 

tanfolyam és a kiegészítő képzés képzők képzése 

A képzés célja 

Azok az oktatók, akik a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás nyújtására felkészítő 

képzésekben tanítanak, módszertanilag felkészüljenek oktatási, tanulásirányítási és 

oktatásmódszertani műhelyvezetési feladataik ellátására. 

A képzés célcsoportja 

Az alábbi képzésekben oktatók: 

 Napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett 

tanfolyam 

 Kiegészítő képzés a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy 

részére 

akik feladata az oktatás mellett az egyes képzőhelyeken oktató kollégáik 

oktatásmódszertani felkészítése. 

A képzésbe való bekapcsolódási feltételek 

 felsőfokú végzettség (főiskola/egyetemi diploma) 

 a tananyagegységhez illeszkedő legalább 2 év oktatói tapasztalat, vagy szakmai 

gyakorlat 

Tervezett képzési idő 

Összes óraszám 20 
Elméleti képzés óraszáma 8 

Gyakorlati képzés óraszáma 12 



A képzés során megszerezhető kompetenciák tananyagegységenként 

Ismeret Képesség 
Magatartási, viselkedési jegyek 

(attitűdök) 
Felelősség, autonómia 

1. Képzési programok és tudásrendszer  

Ismeri a kompetencia 

alapú felkészítést célzó 

képzési programok 

értelmezéséhez 

szükséges fogalmakat.  

Átlátja a képzéstervezés 

folyamatát. 

Belátja a tervezés szerepét és 

jelentőségét a képzési munkában.   

Felelősséget vállal a képzési folyamat 

egészéért. 

Ismeri az egyes képzések 

képzési programjainak 

felépítését, a képzések 

kimeneti kompetenciáit. 

Képes tanulásirányítási, oktatási 

szempontból helyesen értelmezni a 

képzési programokat. 

A képzéstervezéshez integratív 

szemlélettel közelít, az eredményes 

munkavégzéshez szükséges 

tudásrendszer kialakítását tartja szem 

előtt. 

 

Ismeri a saját 

szakterülete szerinti 

tudástartalmakat az 

egyes képzési 

programokban. 

Képes oktatói munkája során a 

szakterülete szerinti tudástartalmak 

változását nyomon követni a 

legkorszerűbb tudástartalmakat 

beépíteni a képzési folyamatba. 

Nyitott és rugalmas a 

változáskövetésben. 

 

2. Képzésmódszertan 

Ismeri tanulási folyamat 

törvényszerűségeit, az 

eredményes kompetencia 

alapú felkészítés 

didaktikai módszereit, 

eszközeit, a korszerű 

tanulásirányítás alapjait. 

Képes felülvizsgálni, átértékelni 

megszokott didaktikai módszereit 

és szükség esetén változtatni rajtuk. 

Alkalmazza a tanult didaktikai 

módszereket a képzésekhez tartozó 

képzési anyagok (tréneri kézkönyv, 

munkatankönyv, vizsga 

feladatgyűjtemény) 

felhasználásával.  

Az oktatói szerepértelmezésének 

középpontjában a tanulásirányítás és 

nem az ismeretközvetítés 

elsődlegessége áll. Nyitott a 

megszokott oktatási nézeteihez és 

módszereihez képes eltérő nézetek és 

módszerek befogadására, saját oktatási 

gyakorlatát kritikusan szemléli. 

Az oktatási munkában tudatosság 

jellemzi. Alkalmazkodik a tanulók 

tanulási képességeihez, tanulási 

stratégiáihoz és a tanulócsoport 

Önállóan alkalmazza a tanult 

didaktikai módszereket, eszközöket.  
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összetételéhez sajátosságaihoz. 

Ismeri az előzetes 

tudások 

feltérképezésének direkt 

és indirekt eszközeit.  

Képes feltárni a tanulók előzetes 

tudását és tapasztalatát és azt 

beépíteni az oktatási folyamatba. 

  

Ismeri az ellenőrzés, 

önellenőrzés és az 

értékelés, önértékelés 

tanulási folyamatban 

betöltött szerepét és 

eszközeit. 

Képes az ellenőrzés és értékelés 

eszközeit alkalmazni a tanulási 

eredményesség fokozására. 

Az ellenőrzés és önellenőrzés 

folyamatában a tanulók metakognitív 

és önreflexiós képességeit segítve 

törekszik az önszabályozó tanulási 

készségek erősítésére. 

 

Ismeri a képzések 

kimeneti 

eredményességének 

mérésére szolgáló 

eszközök (teszt, 

esetelemzés, 

önfejlesztési terv) 

jellemzőit, 

alkalmazásának 

szabályait. 

 

Képes a kimeneti mérésekre 

szolgáló eszközök szakszerű és 

objektív alkalmazására. 

  

Tájékozott a 

csoportdinamikai 

folyamatokról. 

Képes csoportdinamikai 

ismereteinek birtokában elősegíteni 

a horizontális tanulási helyzetek 

kialakulását, a tanulócsoport 

fejlődését támogatva eljuttatni a 

csoportot a kohézió azon fokára, 

ahol az egymásnak adott 

konstruktív visszajelzések segítik a 

tanulási folyamatot.  

 

Tiszteletben tartja a tanulók 

személyiségét, egyéni különbségeit. 

Törekszik a csoportvezetésben a 

tagcentrikus mintázat kialakítására. 
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2. Képzésmódszertani műhelyvezetés 

Ismeri a szakmai 

műhelyvezetés szabályit 

és eszközeit. 

Képes oktató kollégai számára 

közvetíteni a képzés során 

tanultakat, megszervezni és 

levezetni a felkészítésüket szolgáló 

szakmai műhelymunkát. 

A saját képzőhelyén működő oktató 

stáb tekintetében mentori szerepet 

működtet. 

 



 

A képzés tananyagegységei 

Tananyagegység megnevezése 
Összes 

óraszám 
Elmélet Gyakorlat 

1. Képzési programok és tudásrendszer 4 2 2 

2. Képzésmódszertan 14 6 8 

3. Képzésmódszertani műhelyvezetés 2 0 2 

Összes óraszám 20 8 12 

A képzésben résztvevő személy teljesítményét értékelő rendszer leírása 

A képzési folyamat során történő értékelés: 

A képzés folyamatában történő értékelés részben önértékelés, részben a tanulócsoport és a 

csoportvezető értékelése a tanulási folyamatban való előrehaladás eredményességére 

vonatkozóan. 

 

Képzés záróértékelése: 

A képzés során minden résztvevő a saját szakterületére vonatkozóan elkészít egy választott 

képzéséből legalább 2*90 perces időtartamban részletes óratervet a képzés tréneri 

kézikönyve alapján és 5-8 percben prezentálja a tanulócsoportban. Az értékelés csoportosan 

történik megadott értékelési szempontok alapján. Az értékelés eredményeinek összegzése 

alapján a záróértékelés: 

a) „megfelelt” vagy 

b) „nem felelt meg” 

lehet. 

A képzés során alkalmazott munkaformák, módszerek 

Prezentációval kísért előadás, oktatói magyarázat, megbeszélés, elméleti ismeretek 

munkatankönyvvel támogatott önálló feldolgozása, kooperatív kiscsoportos 

feladatmegoldás, strukturált gyakorlatok. 
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2. Napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy részére 

szervezett tanfolyam tematikája (100 óra) 
 

A képzés megnevezése 

Napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett 

tanfolyam 

A képzés célja 

A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást biztosító személyek részére szervezett 

tanfolyam célja a résztvevők felkészítése a családban nevelkedő 20 hetes életkort betöltött, 

legfeljebb 14 éves korú, sajátos nevelési igényű gyermek ellátása esetében 16 éves 

gyermekek – a tanév végéig szóló – megfelelő nappali felügyeletének, nevelésének, 

gondozásának, foglalkoztatásának és étkezésének életkori sajátosságokhoz igazodó, 

balesetmentes biztosítására a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás helyszínén és a 

szolgáltatás részeként, napközbeni gyermekfelügyelet keretében a szülő, gondviselő 

otthonában. 

A képzés célcsoportja 

A tanfolyam célcsoportját azok a személyek alkotják, akik a napközbeni gyermekfelügyelet 

szolgáltatásban nevelési-gondozási feladatokat szeretnének ellátni és megfelelnek a 

jogszabályban meghatározott feldatellátási feltételeknek. 

A képzésbe való bekapcsolódási feltételek 

Iskolai végzettség legalább középfokú végzettség 

Szakmai végzettség nem feltétel 

Gyakorlati idő nem feltétel 

Egészségügyi alkalmassági nem feltétel  

Egyéb feltételek nem feltétel 

Tervezett képzési idő 

Összes óraszám 100 
Elméleti képzés óraszáma 75 

Gyakorlati képzés óraszáma 25 



 

A képzés során megszerezhető kompetenciák modulonként 

Ismeret Képesség 
Magatartási, viselkedési jegyek 

(attitűdök) 
Felelősség, autonómia 

1. A napközbeni gyermekfelügyelet működése és tárgyi feltételei modul 

Ismeri a gyermekek napközbeni 

ellátásának rendszerét. 

A napközbeni gyermekfelügyelet 

szolgáltatást képes elhelyezni a 

gyermekek napközbeni ellátásának 

rendszerében. 

  

Tájékozott a szolgáltatás működését 

szabályozó jogi, szakmai 

rendelkezésekben.  

Értelmezi a jogi és szakmai 

előírásokat. 

Alkalmazza a szolgáltatás 

működését szabályozó jogi és 

szakmai szabályokat. 

Amennyiben eltérést tapasztal 

a szabályozókhoz képest a 

működésben, azt jelzi a 

fenntartónak, illetve hálózat 

esetében a koordinátornak. 

Ismeri a térítési díj számítására 

vonatkozó szabályokat és a számítás 

metodikáját, valamint a hozzá 

kapcsolódó dokumentációs előírásokat. 

Szükség esetén részt vesz a térítési 

díj szabályzat kidolgozásában, 

valamint a személyi térítési díj 

megállapításában. 

  

Ismeri a szakmai program készítésével 

kapcsolatos jogszabályi és szakmai 

rendelkezéseket. 

Részt vesz a szolgáltatás szakmai 

programjának kidolgozásában. 

Tájékozódik a szolgáltatás 

házirendjéről, szervezeti működési 

szabályzatáról, az önálló 

szolgáltatás és/vagy a hálózat 

szakmai programjáról és a 

szolgáltatás működését szabályozó 

belső előírásokról 

(folyamatleírások, munkaköri 

leírások stb.) A szolgáltatás 

szakmai programját értelmezi és 

munkájában alkalmazza.  

 

A nevelési tervek elkészítésénél 

figyelembe veszi az ellátott 

korosztályi csoportokra vonatkozó 

országos, központi 

Alapprogramokat (Bölcsődei 

nevelési-gondozási Országos 

Alapprogram, Óvodai nevelés 

Országos Alapprogramja, Központi 

Tanterv) valamint a szakmai 

protokollokban meghatározott 

iránymutatásokat, az ellátandó 

célcsoport jellemzőit.   

A szakmai program 

kidolgozását és változtatását 

munkatársaival és a fenntartó, 

illetve a fenntartó által 

megbízott programkészítővel 

együttműködve végzi. 
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Ismeri a szolgáltatásra és ezen belül a 

család otthonában biztosított 

napközbeni gyermekfelügyeletre 

vonatkozó jogi és szakmai 

szabályozókat, a szolgáltatás személyi 

és tárgyi feltételrendszerét (a sajátos 

nevelési igényű gyermekek ellátásához 

szükséges feltételeket is ide értve). 

Ismeri szolgáltatást végző személy 

munkaköréhez tartozó adminisztratív 

elvárásokat, vezetendő dokumentációt. 

Értelmezi és nyomon követi a 

munkáját meghatározó jogi és 

szakmai szabályozók, javaslatok, 

iránymutatások változásait és 

munkájában igazodik a 

változásokhoz. 

Vezeti a szolgáltatást nyújtó 

személy munkaköréhez tartozó 

papíralapú, illetve elektronikus 

dokumentációt.  

Dokumentációs feladatait pontosan 

és naprakészen végzi. A szakmai 

programban meghatározottakat a 

szolgáltatás során megvalósítja.  

Munkája során betartja az 

előírásokat, jogszabályokat, a 

külső és belső szabályok által 

előírt határidőket. A saját 

munkakörében végzett 

feladatok minőségéért és 

eredményességéért felelősséget 

vállal.  

 

Ismeri a szolgáltatásban ellátandó 

technikai feladatokat, a munkakör 

ellátásával kapcsolatos biztonsági, 

balesetvédelmi és higiénés előírásokat. 

Figyelemmel kíséri a játék- és 

eszközkészlet mennyiségi és 

minőségi romlását. Jelzi a 

fenntartónak a hiányzó játékokkal, 

eszközökkel kapcsolatos pótlási 

igényt.  Gondoskodik a veszélyes 

anyagok, takarító és tisztító szerek 

megfelelő tárolásáról. Ellátja a 

takarítási, fertőtlenítési feladatokat, 

kivéve a törvényes képviselő 

otthonában nyújtott szolgáltatás 

esetén. 

A technikai feladatokat a 

biztonsági, balesetvédelmi és 

higiénés előírások betartásával 

végzi, kivéve a törvényes képviselő 

otthonában nyújtott szolgáltatás 

esetén. 

 

Ismeri a szabályos és minőségi 

működés megfelelőségi kritériumait, a 

minőségi működés folyamatos 

fenntartásának alapvető módszereit, 

eszközeit, a szakmai továbbképzésekre 

vonatkozó szabályokat. 

Képes a működéssel kapcsolatos 

minőségcélok megfogalmazására, a 

szolgáltatás működési 

folyamatinak azonosítására és 

minőségi működést biztosító belső 

szabályozók (pld. házirend) és 

folyamatleírások kidolgozására. 

Részt vesz a kötelező szakmai 

továbbképzéseken. 

Munkáját a magas színvonalú, 

minőségi szolgáltatás és folyamatos 

minőségfejlesztés iránti 

elkötelezettséggel végzi. 

Felelősséget vállal a 

szolgáltatás egészéért. 
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2. A napközbeni gyermekfelügyelet működtetéséhez szükséges nevelési, gondozási alapismeretek 

Rendelkezik a nevelési munkát 

megalapozó pszichológiai 

alapismeretekkel. Ismeri az általános- 

személyiség- és fejlődéslélektan, 

alapfogalmait, a megismerési funkciók 

és a különböző pszichológiai 

tanulástípusok sajátosságait,  az emberi 

személyiség pszichoszomatikus 

rendszerét, a személyiségfejlődésre 

vonatkozó (a pedagógiai gyakorlat 

szempontjából releváns) 

fejlődéselméleteket, az emberi 

egyedfejlődés törvényszerűségeit,  

életkori csoportok szerinti jellemzőit, az 

átlagtól eltérő fejlődés formáit és 

jellemzőit,   a gyermeklélektan  

legkorszerűbb (a nevelési- gondozási 

munka minőségét és eredményességét 

segítő) eredményeit, a munkáját érintő 

szociálpszichológiai jelenségek 

(benyomásszerveződés, 

személyészlelési torzítások, 

sztereotípiák, előítéletek, pygmalion-

effektus) magyarázatát, a 

csoportdinamika alapjait. 

Az ellátott gyermekek pedagógiai 

pszichológia fejlődését nyomon 

követi és eredményeit beépíti a 

munkájába. 

Nyitott az új kutatási, szakmai 

eredményekre és befogadja azokat. 

 

Ismeri a nevelés és gondozás  

alapfogalmait, a 20 hetes 14 éves korú 

gyermekek (ide értve16 éves korig a 

sajátos nevelési igényű) 

pszichoszomatikus szükségleteit, a 

nevelés szükségességét, lehetőségeit és 

Összefüggésbe tudja hozni a 

nevelést megalapozó pszichológiai 

ismereteket a nevelési, didaktikai 

ismeretekkel. 

Képes a gyermekek életkorának, 

személyiségfejlettségi szintjének és 

Nevelési, tanulássegítési feladatait 

a gyermekek személyiségének, 

autonómiájának, tiszteletben 

tartásával, a gyermek 

kompetenciáira támaszkodva, őt 

partnerként kezelve végzi.  

Együttműködik a nevelési, 

feladatokban a szolgáltatásban 

dolgozó munkatársakkal, a 

szülőkkel és szakmai 

partnerekkel (szakmai 

módszertani szervezet, védőnő, 
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korlátait, a cél- feladat és 

eszközrendszerét, a nevelés és 

gondozás módszereit, a 

kisgyermeknevelés legfontosabb 

témaköreit (beszoktatás, szokásalakítás, 

önállóságra nevelés, az alapvető 

gyermeki tevékenységformák, különös 

tekintettel a játékra és 6 év feletti 

gyermekeknél a tanulásra, továbbá a 

felnőtt szerepe, inkluzív nevelés, 

fejlesztési szükséglet és fejlesztési 

feladatok, a szociális tanulás 

folyamatának támogatása). 

Ismeri a különböző nevelési módszerek 

hatását a gyermek 

személyiségfejlődésére és a gyermeki 

fejlődés nyomon követésének és 

dokumentálásának módszereit, 

eszközeit. 

állapotának megfelelő helyes 

nevelési, tanulássegítési 

módszereket szakszerűen 

alkalmazni a szolgáltatás 

helyszínén és a törvényes 

képviselő otthonában nyújtott 

szolgáltatás esetén. 

Dokumentálja a gyermek 

fejlődését. 

Felismeri az átlagtól eltérő fejlődés 

jellemzőit. Összehangolja a 

különböző korú gyermekek 

napirendjét. Szakmai 

kapcsolatrendszerében partneri és 

konstruktív együttműködésre 

képes.  

Munkáját a szolgáltatás szakmai 

programja szerint, a gyermekek 

legmesszemenőbb érdekeit, a 

gyermekek jogait figyelembe véve 

a saját szakmai kompetencia 

határait betartva végzi.  A közös 

helyiségek használata esetében a 

gyermekek védelme érdekében a 

szabályokat betartja. A törvényes 

képviselő otthonában nyújtott 

szolgáltatás esetén figyelemmel van 

a család szokásrendjére. 

gyermekorvos, nevelési 

tanácsadó, gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus).  

Önállóan dönt a gyermek 

életkorának, személyiség-

fejlettségének és állapotának 

megfelelő nevelési-gondozási 

eszközökről, módszerekről és 

eljárásokról. A sajátos nevelési 

igényű gyermek esetén a 

gyermek nevelési-gondozási 

szükségleteinek ellátásában 

résztvevő speciális 

szakemberek iránymutatásai 

szerint végzi munkáját. A 

nevelési-gondozási munka 

során jelentkező problémákat 

önállóan, vagy munkatársaival 

együttműködve oldja meg. 

Ismeri a gyermekbetegségek jellemzőit, 

a fertőző betegségeket, rovarcsípések 

okozta egészségügyi problémákat, az 

ápolás, illetve az ellátás szabályait. 

Szükség esetén szakszerűen ellátja 

a gyermeket.  

A gyermek ellátásánál figyelemmel 

van saját kompetenciájának 

határaira. 

A gyermek ellátásában, 

gondozásában együttműködik a 

szülővel. 

Ismeri az ellátandó célcsoport 

étkeztetésével kapcsolatos szakmai és 

jogszabályi előírásokat (ide értve a 

speciális diétát igénylő gyermekek 

étkeztetését is). 

Képes a gyermekek életkorának és 

az étkeztetési iránymutatásoknak 

megfelelő egészséges étrendet 

összeállítani, illetve a megfelelő 

közétkeztető szolgáltatót 

kiválasztani. 

 Önállóan, vagy a közétkeztető 

szolgáltató állítja össze az 

étlapot. Speciális étkeztetést 

igénylő gyermek esetében 

megfelelő végzettségű 

szakemberrel, illetve a szülővel 

együttműködve tervezi meg az 

étkeztetést.  
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Rendelkezik alapvető elsősegély-

nyújtási ismeretekkel. 

Képes a szolgáltatás tárgyi 

feltételrendszerét baleset-

megelőzési szempontból megítélni. 

A szolgáltatás keretén belül 

előforduló baleseteknél szükség 

esetén elsősegélyt nyújt. 

  

Ismeri a család, mint rendszer 

működési jellemzőit, a családi 

életciklusokat, a családi nevelési 

stílusokat és azok hatását a gyermeki 

személyiségfejlődésére, a gyermekek és 

családok megismerésének  pedagógiai 

módszereit, a szülőkkel való 

kapcsolattartás konstruktív formáit a 

segítő kapcsolat és kommunikáció 

sajátosságait. 

A szülővel egyenrangú kapcsolatot 

alakít ki a nevelésben. A családok 

segítésében alkalmazza a segítő 

kapcsolatról és kommunikációról 

tanult ismereteit. 

A nevelésben szem előtt tartja a 

szülői nevelés elsődleges szerepét.  

A napirend- és munkaszervezésben 

figyelembe veszi a családok 

szükségleteit, igényeit, figyelemmel 

a csoport egészére. A szakmai 

titoktartás szabályai szerint kezeli a 

birtokába jutott információkat. A 

családokkal való kapcsolattartásban 

- különös tekintettel a segítő 

kapcsolatra vonatkozó 

sajátosságokra - betartja szakmai 

kompetencia határait.  

Önállóan alkalmazza a 

családok és gyermekek 

megismerésének módszereit. A 

megismerés eredményeit 

munkatársaival közösen 

értékeli.  

Ismeri az emberi kommunikáció és a 

pedagógiai kommunikáció 

sajátosságait, technikáit és az alapvető 

nevelési stílusokat. 

Rálát a saját pedagógiai 

kommunikációs stílusára. 

Azonosítja saját és nevelési 

partnerei (munkatársak, szülők) 

nevelési stílusának jellemző 

jegyeit. Munkája során kezeli 

előítéleteit és a szerep-

összeférhetetlenségeket. 

Nevelési stílusa és kommunikációja 

elfogadó, toleráns, támogató. 

Törekszik a családi neveléssel 

összhangban lévő, a szolgáltatáson 

belüli egységes nevelési stílus 

kialakítására. 

Hálózati működtetés esetén a 

munkatársaival közösen, 

egymást segítve dolgoznak a 

szolgáltatásokon belüli 

egységes nevelési stílus 

kialakításán. 

Ismeri a munkájával kapcsolatos 

szakmai elvárásokat és a szakmai 

kompetenciákat. 

Nyomon követi a munkájával 

kapcsolatos szakmai 

követelményrendszer változásait. 

Szakmai személyiségfejlődésével 

Munkáját a szakmai elvárásoknak 

megfelelően végzi.  
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kapcsolatos célokat és önfejlesztési 

tervet határoz meg. 

Ismeri a szabályos és minőségi 

működés megfelelőségi kritériumait, a 

minőségi működés folyamatos 

fenntartásának alapvető módszereit, 

eszközeit. 

Közreműködik a működéssel 

kapcsolatos minőségi célok 

megfogalmazásában, a szakmai 

szolgáltatási feladatok 

azonosításában és a szakmai 

munka színvonalát biztosító belső 

szabályozók (pld. házirend) és 

folyamatleírások kidolgozásában.  

Munkáját a magas színvonalú, 

minőségi szolgáltatás és folyamatos 

minőségfejlesztés iránti 

elkötelezettséggel végzi. 

A minőségbiztosítással 

kapcsolatos feladatait 

munkatársaival együtt, a 

fenntartó, illetve a hálózati 

koordinátor irányítása mellett 

végzi. Felelősséget vállal a 

szolgáltatásban folyó szakmai 

munkáért. 

3. Szakmai gyakorlat modul 

Ismeri a szakmai gyakorlati feladatok 

szempontrendszerét, a gyakorlati helyre 

vonatkozó szabályokat és az 

intézmény/szolgáltatás szakmai 

programját, a munka-, baleset- és 

tűzvédelmi előírásokat. 

Bekapcsolódik a munkába. 

A tanultak és a kapott szempontok 

alapján megfigyeli a tárgyi 

feltételeket, a gyermekek 

játéktevékenységét, a fürdőszobai 

tevékenységet és az étkezést, 

foglalkoztatást. A gyakorlaton tett 

megfigyelésének tapasztalatait 

rögzíti a munkanaplóba. 

Képes a tanultak alapján értelmezni 

a gyakorlaton szerzett tapasztalatait 

és gyakorlati szituációkat elemezni. 

Tiszteletben tartja a 

munkavégzésre vonatkozó 

szabályokat, a házirendet.  

Aktívan részt vesz a 

munkafolyamatokban. A gyakorlat 

során tudomására jutott 

információkat szakmai titokként 

kezeli. 

Gyakorlati tevékenységét a 

gyakorlati hely munkatársaival 

együttműködve, a 

gyakorlatvezető iránymutatásai 

mellett végzi. 



 

A képzés moduljai (tananyagegységei) azok óraszáma 

Tananyagegység megnevezése 
Összes 

óraszám 
Elmélet Gyakorlat 

1. A napközbeni gyermekfelügyelet 

működése és tárgyi feltételei modul 
10 10 0 

2. A napközbeni gyermekfelügyelet 

működtetéséhez szükséges nevelési, 

gondozási alapismeretek 

65 65 0 

2.1.Pedagógiai és pszichológiai 

alapismeretek  
30 30 0 

2.2. Szakmai személyiségfejlesztés és 

kommunikáció 
10 10 0 

2.2.Gondozási ismeretek 20 20 0 

2.3.Elsősegélynyújtási és betegápolási 

alapismeretek 
5 5 0 

3. Szakmai gyakorlat modul 25 0 25 

Összes óraszám 100 75 25 

A képzés során alkalmazott munkaformák, módszerek 

Prezentációval kísért előadás, oktatói magyarázat, megbeszélés, vita, dokumentáció-

elemzés, elméleti ismeretek munkatankönyvvel támogatott önálló feldolgozása, kooperatív 

kiscsoportos feladatmegoldás, strukturált gyakorlatok, szituációs elemzés, önellenőrző 

teszt, gyakorlati munkanapló vezetés. 
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3. Kiegészítő képzés tematikája a napközbeni gyermekfelügyelet 

szolgáltatást nyújtó személy részére (20 óra) 
 

A képzés megnevezése 

Kiegészítő képzés a a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy 

részére 

A képzés célja 

A kiegészítő képzés a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy részére 

tanfolyam ráképzést nyújt azon szakemberek számára, akik a szolgáltatói feladatokra a 

képzési rendelet hatályba lépése előtt az ESzCsM rendeletben meghatározott tanfolyamot 

eredményesen elvégezték. A képzés célja, hogy felkészítse a szolgáltatást nyújtó 

személyeket, illetve a koordinátorokat az új képzési rendeletben meghatározott 

elvárásoknak, valamint a korábban megszerzett szakmai ismeretek megújítása, 

korszerűsítése. 

A képzés célcsoportja 

A napközbeni gyermekfelügyeletben nevelési-gondozási feladatokat ellátó szolgáltatást 

nyújtó személyek, valamint koordinátorok, akik az ESzCsM rendelet rendeletben 

meghatározott tanfolyamot eredményesen elvégezték. 

A képzésbe való bekapcsolódási feltételek 

Iskolai végzettség legalább alapfokú végzettség 

Szakmai végzettség ESzCsM rendelet szerinti tanúsítvány 

Gyakorlati idő nem feltétel 

Egészségügyi alkalmassági nem feltétel  

Egyéb feltételek nem feltétel 

Tervezett képzési idő 

Összes óraszám 20 
Elméleti képzés óraszáma 14 

Gyakorlati képzés óraszáma 6 



 

A képzés során megszerezhető kompetenciák témánként 

Ismeret Képesség 
Magatartási, viselkedési jegyek 

(attitűdök) 
Felelősség, autonómia 

1. A napközbeni gyermekfelügyelet nevelés- gondozás a gyermeklélektan legkorszerűbb eredményeinek tükrében 

Ismeri a gyermeklélektan 

nevelési- gondozási 

munkát megalapozó 

legkorszerűbb eredményeit 

a 20 hetes 14 éves, ill. 

sajátos nevelési igényű 

gyermek esetén 16 éves 

kor közötti gyermekekkel 

kapcsolatban. 

Képes a saját és munkatársai, ill. a 

szolgáltatás kialakult gyakorlatát, az 

eddigi ismereteit az újonnan 

megszerzett pedagógiai-pszichológiai 

ismeretek mentén felülvizsgálni, 

átértékelni, a szolgáltatásban ennek 

megfelelő változtatásokat 

kezdeményezni. 

Nyitott az új kutatási, szakmai 

eredményekre és befogadja azokat. 

Elkötelezett a nevelési- gondozási 

munka színvonalának javítása iránt. 

A nevelési- gondozási munkában 

kezdeményezett változtatásait a 

munkatársaival egyezteti. 

Ismeri a gyermek fejlődése 

dokumentálásának 

módszereit. 

Érti a gyermeki fejlődés 

dokumentálásának szükségességét. 

Képes dokumentálni a gyermek 

fejlődését. Képes az új ismeretek 

birtokában a szolgáltatáson belül 

változásokat kezdeményezni. 

Törekszik új ismereteinek 

megosztására, szemléletformálásra a 

szolgáltatáson belül.  

Önállóan alkalmazza a gyermek 

megismerésének módszereit és 

végzi a fejlődés dokumentálását. 

A megismerés eredményeit 

munkatársaival megosztja, 

megvitatja, a módszereket 

tekintve a munkatársakkal együtt 

változtat a szakmai programon. 

2. A felnőtt szerepe a gyermek játéktevékenységében, elvek, módszerek 

Ismeri a játékpedagógia 

legkorszerűbb eredményeit 

és az azt megalapozó 

kutatásokat az ellátandó 

célcsoportra vonatkozóan. 

Képes a saját és munkatársai, illetve 

a napközbeni gyermekellátás 

kialakult gyakorlatát, az eddigi 

ismereteit az újonnan megszerzett 

pedagógiai-pszichológiai ismeretek 

mentén felülvizsgálni, átértékelni, 

változtatni, változtatást 

kezdeményezni. 

 

Nyitott az új kutatási, szakmai 

eredményekre és befogadja azokat. 

Elkötelezett a nevelési munka 

színvonalának javítása iránt. Törekszik 

új ismereteinek megosztására, 

szemléletformálásra a szolgáltatáson 

belül. 

Újonnan szerzett ismeretei mentén 

szükségesnek ítélt változtatásokat 

a munkatársakkal együttműködve 

valósítja meg. 
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3. A pedagógiai kommunikáció gyakorlata 

Felidézi és rendszerezi a 

pedagógiai 

kommunikációról, a nevelési 

stílusokról korábban 

tanultakat és a gyermekek 

viselkedésszabályozásával 

kapcsolatban megszerzett 

ismereteit. 

Rálát a saját nevelési és pedagógiai 

kommunikációs stílusára. Képes 

gyakorlati munkája alapján 

felülvizsgálni nevelési- és pedagógiai 

kommunikációs stílusát a 

gyermekekre gyakorolt hatásainak 

tudatosítása mellett, és képes 

önfejlesztési törekvéseit 

megfogalmazni. Képes konstruktív és 

objektív visszajelzést adni nevelési 

partnereinek nevelési- és 

kommunikációs stílusokra 

vonatkozóan. 

 

Nyitottan fogadja a nevelési- és 

pedagógiai kommunikációs stílusával 

kapcsolatos konstruktív 

visszajelzéseket.  

Nevelési partnereinek adott 

visszajelzéseiben tapintatos és a 

gyermekek érdekeit tarja szem előtt. 

Egységes, a családi nevelési 

stílussal harmóniában lévő 

pedagógiai kultúra kialakításán 

dolgozik a munkatársaival és a 

szülőkkel közösen. 

4. Napirendszervezés a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban 

Felidézi és rendszerezi a 

napirendszervezéssel 

kapcsolatban megszerzett 

ismereteit. Ismeri a közös 

konyha, fürdőszoba, 

játszóudvar használat, 

valamint a szolgáltatásához 

tartozó gyermekek védelme 

érdekében hozott 

szabályokat. 

 

 

 

 

 

 

Képes azonosítani a 

napirendszervezéssel kapcsolatos 

ismereteinek hiányosságait és a 

szolgáltatás napirend szervezési 

problémáit, önfejlesztési tervet, 

valamint változtatási javaslatot 

kidolgozni. 

A napirendszervezésben a gyermek 

szükségleteit, az egyéni bánásmód és a 

személyes idő biztosításának igényét 

előtérbe helyezi a gondozási munka 

praktikus lebonyolításának 

szemléletével szemben. Törekszik az 

új ismereteinek megosztására, 

szemléletformálásra a szolgáltatáson 

belül. 

A szükséges napirend-szervezési 

javaslatait munkatársaival 

egyezteti, velük együttműködve 

kidolgozza a változtatásokat a 

szakmai programban és a 

nevelési- gondozási gyakorlatban. 



 66 

5. A gyermekétkeztetés, mint az étkezési kultúra alakításának eszköze a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban 

Ismeri a legkorszerűbb 

gyermekétkeztetési 

előírásokat, ajánlásokat és az 

ételallergiákkal kapcsolatos 

dietetikai tudnivalókat. 

Képes különbséget tenni a 

gyermekek táplálása és 

étkeztetése között. 

Képes a gyermekek életkorának és a 

szakmai ajánlásoknak, 

szabályozóknak megfelelő étrend 

összeállítására. Felismeri és szükség 

esetén megfelelő változtatásokat 

kezdeményez a szolgáltatás kialakult 

étkeztetési gyakorlatán, valamint 

nevelési és gondozási szempontból 

egyaránt. 

A gyermekek étkeztetését nem csak a 

gyermek szükségleteinek kielégítését 

célzó tevékenységnek tekinti, hanem a 

kulturált étkezési- és az önellátási 

szokások kialakításának eszközeként 

szemléli. Törekszik új ismereteinek 

megosztására, szemléletformálásra a 

szolgáltatáson belül. 

Az étkeztetésben szükséges 

változtatási javaslatait 

munkatársaival egyezteti, velük 

együttműködve eszközöl 

változtatásokat az étrend 

tervezésben és az étkeztetéssel 

kapcsolatos nevelési-gondozási 

gyakorlatban és a szakmai 

programban. 

6. A különböző szolgáltatási elemekkel kapcsolatos aktualitások, változások 

Ismeri az új bölcsődei ellátás 

rendszerének a szakmai és 

jogi szabályozási 

különbségeit. 

Nyomon követi a szakmai és jogi 

szabályozás változásait. Képes a 

belső szabályozó dokumentumokban 

(szakmai program, házirend stb.) a 

változtatásokat megjeleníteni. A 

munkát a változások figyelembe 

vételével végzi. 

Szabálykövető a dokumentációs 

feladatokban és a nevelési- gondozási 

munkában egyaránt. 

A szolgáltatás dokumentációjában 

szükséges változtatásokat 

kezdeményezi, és munkatársaival 

közösen dolgozza ki. 



A képzés témái és azok óraszáma 

Tananyagegység megnevezése 
Összes 

óraszám 
Elmélet Gyakorlat 

1. A napközbeni gyermekfelügyelet 

szolgáltatás nyújtása a nevelés- 

gondozás gyermeklélektani ismeretek 

legkorszerűbb eredményeinek 

tükrében 

6 4 2 

2. A felnőtt szerepe a gyermek 

játéktevékenységében, nevelési elvek, 

módszerek 

4 2 2 

3. A pedagógiai kommunikáció 

gyakorlata  
6 4 2 

4. Napirendszervezés a napközbeni 

gyermekfelügyeletben 
2 2 0 

5. A gyermekétkeztetés, mint az 

étkezési kultúra alakításának eszköze 

a napközbeni gyermekfelügyeletben 

1 1 0 

6. A különböző szolgáltatási 

elemekkel kapcsolatos aktualitások, 

változások 

1 1 0 

Összes óraszám 20 14 6 

A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszerének leírása 

A képzési folyamat során a résztvevő visszajelzést kap az oktatótól és tanulócsoporttól. A 

képzés egyéni záró-beszélgetéssel zárul. A záró-beszélgetésre bocsátás feltétele egy 2-4 

oldalas a képzés témáit érintő önfejlesztési terv, amely a saját képességfejlesztési 

elképzelései mellett tartalmazza a résztvevő korábbi, vagy jelenlegi gyakorlatában, a 

különböző szolgáltatási elemekkel, a szolgáltatás minőségét meghatározó tényezőkkel 

kapcsolatos változtatási javaslatait, a gyakorlati munka, ill. a szakmai program alapján. Az 

önfejlesztési terv elkészítésére a képzés utolsó konzultációs napja után 15 munkanap áll a 

résztvevők rendelkezésére, amelyet a képzés záró-beszélgetését megelőzően e-mailben kell 

eljuttatni a tanfolyamszervezőhöz. 

A záró-beszélgetés két részből áll. Egyrészt a résztvevő önfejlesztési tervének megvitatásáról 

másrészt a résztvevő a kiadott témák közül legalább 1 véletlenszerűen választott témáról 

beszámol. Az önfejlesztési terv elkészítésének szempontrendszerét és a záró-beszélgetés 

témáit a résztvevő a képzés elején, a képzési szerződés aláírásával egyidejűleg kapja meg.  

A képzés záró-értékelése: megfelelt/nem felelt meg. 

A képzés elvégzéséről, a résztvevő tanúsítványt kap. 

A képzés során alkalmazott munkaformák, módszerek 

Prezentációval kísért előadás, oktatói magyarázat, megbeszélés, vita, kooperatív kiscsoportos 

feladatmegoldás, strukturált gyakorlatok, szituációelemzés. 

 

Függelék 1. 
„A bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek számára szervezett tanfolyam” írásbeli vizsgához 

összeállított adatbázis (1000 kérdés) 

Függelék 2. 
„A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek számára szervezett 

tanfolyam” írásbeli vizsgához összeállított adatbázis (1000 kérdés) 



          Függelék 1. 
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1. MODUL: BÖLCSŐDEI SZOLGÁLTATÁS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE ÉS MŰKÖDTETÉSE 

1.1. TANANYAGEGYSÉG: Bölcsődei szolgáltatás megismerése  

1.1.1. TÉMAKÖR: A bölcsődei szolgáltatás helye és szerepe a kisgyermekek napközbeni ellátórendszerében   

 

1. FELADAT 

Feladat: Melyik szolgáltatási forma a felsoroltak közül? Válaszd ki a helyes megoldást 

a megadott válaszok közül! 

a) Bölcsőde  

b) Mini bölcsőde 

c) Családi bölcsőde 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

2. FELADAT 

Feladat: Melyik intézményi forma a felsoroltak közül? Válaszd ki a helyes megoldást 

a megadott válaszok közül! 

a) Családi bölcsőde 

b) Mini bölcsőde 

c) Napközbeni gyermekfelügyelet 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

3. FELADAT 

Feladat: Melyik nem szolgáltatási forma az alábbiak közül? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Mini bölcsőde 

b) Munkahelyi bölcsőde 

c) Családi bölcsőde 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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4. FELADAT 

Feladat: Melyik nem intézmény az alábbiak közül? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Napközbeni gyermekfelügyelet 

b) Mini bölcsőde 

c) Bölcsőde 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

5. FELADAT 

Feladat: Hol kereshetők a jogszabályok adott napon hatályos állapotukban, ingyenes 

hozzáféréssel?  Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nyomtatott kiadvány formájában elérhető. 

b) CD-n.  

c) Az Interneten, a Nemzeti Jogszabálytár weboldalán (www.njt.hu) 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

6. FELADAT 

Feladat: Hol találhatók meg a jogszabályok már hatálytalan állapotukban is, ingyenes 

hozzáféréssel? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A Nemzeti Jogszabálytár weboldalán (www.njt.hu). 

b) A Nemzeti Bankban. 

c) A Magyar Közlönyben. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

7. FELADAT 

Feladat: Hogyan kereshetők a jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytár weboldalán? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Kereső funkció segítségével. 

b) Hosszasan tallózni kell a jogszabályok időrendbeli listáját. 

c) Nincs keresési lehetőség ezen a weboldalon. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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8. FELADAT 

Feladat: Hogyan kereshető adott jogszabály adott napon hatályos állapota a Nemzeti 

Jogszabálytár oldalán? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A keresést követően, a jogszabálytalálat mellett lévő naptárikon segítségével. 

b) Nem lehetséges adott napon hatályos jogszabály állapotot előhívni ezen a 

weboldalon. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

9. FELADAT 

Feladat: Hogyan jelölik a jogszabályokat általánosságban? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Sorszámmal, évszámmal és a jogszabály típusával.  

b) A jogszabályalkotó nevével és a jogszabály címével. 

c) Nincs jellemző struktúrája a jogszabályok jelölésének. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

10. FELADAT 

Feladat: Mely jogszabály határozza meg a napközbeni ellátás lehetséges formáit? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az 1997. évi XXXI. törvény. 

b) A 2012. évi I. törvény 

c) A 19/2017. (IX.18.) EMMI rendelet 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

11. FELADAT 

Feladat: A bölcsődei szolgáltatások a szakellátás elemei a gyermekvédelmi törvény 

szerint? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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12. FELADAT 

Feladat: Melyik jogszabály határozza meg a napközbeni ellátások szakmai feltételeit? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az 1997. évi XXXI. törvény. 

b) A 15/1998. (IV.30) NM rendelet 

c) Az Alaptörvény 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

13. FELADAT 

Feladat: Melyik jogszabály határozza meg a napközbeni ellátások működésének 

feltételeit? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az Alaptörvény. 

b) Az 1997. évi XXXI. törvény. 

c) A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

14. FELADAT 

Feladat: Melyik jogszabályban, hol találhatók meg az egyes munkakörök és a 

betöltésükhöz szükséges végzettségek? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) A Munka Törvénykönyvében. 

b) A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

15. FELADAT 

Feladat: Hol található meg A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A kormany.hu oldalon 

b) A Gyermekvédelmi törvényben 

c) A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 10. mellékletében 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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16. FELADAT 

Feladat: Létezik-e jegyzék a bölcsődei ellátás eszközeiről és felszereléséről? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 11. melléklete tartalmazza. 

b) Nem létezik ilyen jegyzék. 

c) Igen, a módszertani ajánlások melléklete. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

17. FELADAT 

Feladat: A Nemzeti Jogszabálytár oldalán mi jelzi, hogy egy jogszabály módosulni 

fog? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A jogszabály neve előtt sárga háromszögben fekete felkiáltójel hívja fel a 

módosulásra a figyelmet. 

b) Semmi sem utal a jogszabály módosulására. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

18. FELADAT 

Feladat: A napközbeni ellátást nyújtó szolgáltatók tagjai-e a gyermekvédelmi 

jelzőrendszernek? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

19. FELADAT 

Feladat: Egy napközbeni ellátást nyújtó szolgáltató egy ellátott gyermeken 

bántalmazás jeleit fedezi fel. Hová kell jelzést tennie? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) A védőnőnek. 

b) A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnak. 

c) A jegyzőnek. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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20. FELADAT 

Feladat: Milyen segítsége van a szolgáltatónak a bántalmazás felismerésében és a 

jelzés megtételében? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem létezik ilyen útmutató. 

b) Az EMMI és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kiadott 

Módszertani Útmutató szolgálhat segítségül. 

c) A Módszertani Szervezet segít ebben a kérdésben. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

21. FELADAT 

Feladat: Hol érhető el az EMMI és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 

kiadott, a gyermekvédelmi észlelő-, és jelzőrendszerről, és a gyermek 

bántalmazásának felismeréséről szóló módszertani anyag? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A kiadvány megtalálható és ingyenesen letölthető az Interneten. 

b) Ilyen kiadvány nem létezik. 

c) A kiadvány nyomtatott formában megrendelhető a Minisztérium honlapján. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

22. FELADAT 

Feladat: Napközbeni ellátás szolgáltatási formáiban milyen módon vehető igénybe az 

ellátás? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Önkéntes alapon; a szülő igényli az ellátást, a fenntartó dönt a gyermek felvételéről. 

b) A gyermekek bölcsődei ellátás 1 éves kortól kötelező. 

c) Beutaló határozat alapján veszi fel a gyermeket a bölcsődei szolgáltató. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

23. FELADAT 

Feladat: Van-e a szolgáltatásnak tájékoztatási kötelezettsége a szülő/törvényes 

képviselő felé a gyermek felvételekor? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Nem, nincs ilyen kötelezettség. 

b) Igen, a Gyvt. 33. §-ban foglaltak szerint. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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24. FELADAT 

Feladat: Mikor kell a szülőt/törvényes képviselőt az előírt tájékoztatási kötelezettség 

szerint tájékoztatni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nincs ilyen kötelezettség. 

b) A beszoktatási időszak végén. 

c) Amikor a szülő/törvényes képviselő a felvételi kérelmet benyújtja. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

25. FELADAT 

Feladat: A Gyvt. 33. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettség kiterjed-e az ellátás 

tartalmára és az ellátás feltételeire? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

26. FELADAT 

Feladat: A Gyvt. 33. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettség kiterjed-e a 

szülőről/törvényes képviselőről a szolgáltatás által vezetett, reá vonatkozó 

nyilvántartásokra? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

27. FELADAT 

Feladat: A Gyvt. 33. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettség kiterjed-e az érték- és 

vagyonmegőrzés módjára? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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28. FELADAT 

Feladat: A Gyvt. 33. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettség kiterjed-e a szolgáltatás 

házirendjére? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

29. FELADAT 

Feladat: A Gyvt. 33. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettség kiterjed-e a panaszjog 

gyakorlásának módjára? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

30. FELADAT 

Feladat: A Gyvt. 33. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettség kiterjed-e fizetendő 

díjakra? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

31. FELADAT 

Feladat: Kell-e az ellátásra jogosult gyermek szülőjének/törvényes képviselőjének 

nyilatkoznia a Gyvt. 33. §-a szerinti tájékoztatás megtörténtéről? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, a tájékoztatás megtörténtéről nyilatkoznia kell a szülőknek a 

megállapodásban, ennek hiányában külön nyilatkozatban.  

b) Nem, nincs ilyen előírás. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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32. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e az ellátásra jogosult gyermek szülőjének/törvényes 

képviselőjének a szolgáltatás által a Gyvt. alapján vezetett nyilvántartásokhoz adatokat 

szolgáltatni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

33. FELADAT 

Feladat: Kötelező-e az ellátásra jogosult gyermek szülőjének/törvényes képviselőjének 

a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban beállott 

változásokról nyilatkozni a szolgáltató számára? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

34. FELADAT 

Feladat: Kell-e a szolgáltatónak a szülőt/törvényes képviselőt tájékoztatni a területileg 

illetékes gyerekjogi képviselő nevéről és elérhetőségéről? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

35. FELADAT 

Feladat: Mely eset eredményezi az ellátás megszüntetését? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az ellátott gyermek betegsége miatt hosszabb ideig nem veszi igénybe a 

szolgáltatást. 

b) A határozott idejű megállapodásban megjelölt időtartam letelik. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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36. FELADAT 

Feladat: Mely eset eredményezi az ellátás megszüntetését? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az ellátásra jogosultság feltételei megszűnnek. 

b) Az ellátott gyermek a nyári hónapokban több mint 30 napot hiányzik. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

37. FELADAT 

Feladat: Mely eset eredményezi az ellátás megszüntetését? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az ellátott gyermek szülője/törvényes képviselője az ellátás megszüntetését 

kérelmezi. 

b) Az ellátott gyermek szülője több mint 15 napot késik a személyi térítési díj 

befizetésével.  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

38. FELADAT 

Feladat: Mely eset eredményezi az ellátás megszüntetését? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A térítési díjat a szülő/törvényes képviselő késedelmesen fizette meg. 

b) Az ellátott vagy szülője/törvényes képviselője a szolgáltatás házirendjét többször is 

súlyosan megsértette. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

39. FELADAT 

Feladat: Megszüntetheti-e az ellátást a szolgáltató vagy annak fenntartója, ha az ellátás 

feltételei már nem állnak fenn? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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40. FELADAT 

Feladat: Megszüntethető-e az ellátás a Gyvt-ben nem nevesített okból, ha azt a 

szolgáltatás igénybe vételéről kötött megállapodásban rögzítették? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, ha az nem ütközik jogszabállyal. 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

41. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a szolgáltató számára, hogy tudomással bírjon a területileg 

illetékes gyerekjogi képviselő személyéről és elérhetőségéről? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

42. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e, hogy a szolgáltató ismerje a helyi család- és gyermekjóléti 

szolgálat elérhetőségét? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

43. FELADAT 

Feladat: A szolgáltató számára szükséges-e munkája megfelelő elvégzéséhez, hogy 

ismerje a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működését? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, mivel tagja a jelzőrendszernek. 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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44. FELADAT 

Feladat: Joga van-e a szolgáltatást igénybe vevőnek a szolgáltatást teljes körűen 

igénybe venni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

45. FELADAT 

Feladat: Joga van-e a szolgáltatást igénybe vevőnek adatainak védelméhez? Válaszd ki 

a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

46. FELADAT 

Feladat: Joga van-e az ellátást igénybe vevőnek/szülőjének/törvényes képviselőjének a 

róla vezetett nyilvántartásokba, dokumentumokba betekinteni? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

47. FELADAT 

Feladat: Köteles-e a szolgáltató biztosítani, hogy az ellátott adataihoz, a vezetett 

nyilvántartásokhoz illetéktelen személy ne jusson hozzá? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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48. FELADAT 

Feladat: A személyes gondoskodást végző személynek joga van-e az egészséges és 

biztonságos munkavégzéshez szükséges törvényi előírásoknak megfelelő 

munkafeltételekhez? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

49. FELADAT 

Feladat: A személyes gondoskodást nyújtó személynek joga van-e az emberi 

méltóságának és személyiségi jogainak tiszteletben tartásához? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

50. FELADAT 

Feladat: A személyes gondoskodást nyújtó személynek joga van-e segítséget kérni és 

kapni szakmai tudásának gyarapításához? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

1.1.2. TÉMAKÖR: A bölcsődei szolgáltatás működtetésének tárgyi és személyi feltételei, szakmai feladatai; Az 

igényfelmérés folyamata  

 

51. FELADAT 

Feladat: Kötelező-e adott település önkormányzata számára, hogy megszervezze a 

bölcsődei ellátást, ha a településnek legalább 40 fő 3 év alatti gyermek lakosa van? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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52. FELADAT 

Feladat: Teljesíthet-e egy önkormányzat a bölcsődei ellátás tekintetében fennálló 

ellátási kötelezettséget ellátási szerződés útján? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Igen, erre van lehetőség. 

b) Nem, csak önkormányzati fenntartású szolgáltatással teljesíthet. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

53. FELADAT 

Feladat: A bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató a sajátos nevelési igényű, illetve korai 

fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek ellátásának megkezdését követő három 

hónap elteltével értékeli-e a gyermek beilleszkedését és dönt-e a gyermek további 

neveléséről, gondozásáról? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) igen 

c) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

54. FELADAT 

Feladat: Ki határozza meg a bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató nyitvatartási idejét? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A Kormányhivatal. 

b) A szolgáltatást nyújtó személy. 

c) A fenntartó. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

55. FELADAT 

Feladat: Bölcsődei ellátás esetén a gyermek napi gondozási ideje legalább hány óra 

időtartamú? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Legalább négy óra, kivéve az SNI-s illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult 

gyermeket. 

b) Legalább hat óra. 

c) Nincs meghatározva, bármennyi lehet. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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56. FELADAT 

Feladat: Bölcsődei ellátás esetén a gyermek napi gondozási ideje legfeljebb hány óra 

időtartamú? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nincs meghatározva, bármennyi lehet. 

b) Legfeljebb tizenkét óra. 

c) Legfeljebb kilenc óra. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

57. FELADAT 

Feladat: Sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult 

gyermek napi bölcsődei gondozási ideje napi négy óránál kevesebb időtartamban 

meghatározható-e? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, van erre lehetőség. 

b) Nem, erre nincs lehetőség. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

58. FELADAT 

Feladat: Kell-e a fenntartónak a szülőket tájékoztatni a bölcsődei ellátást nyújtó 

szolgáltató nyári nyitvatartási rendjéről? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen, minden év február 15-éig. 

b) Igen, minden év április 30-áig. 

c) Nincs ilyen kötelezettség. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

59. FELADAT 

Feladat: Legfeljebb milyen hosszú lehet a bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató nyári 

zárva tartása? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Bármennyi lehet, a fenntartó határozza meg. 

b) Legfeljebb 5 hét lehet, a fenntartó ezen belül határozza meg. 

c) Legfeljebb 3 hét. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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60. FELADAT 

Feladat: Kell-e a bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás fenntartójának minden év április 

30-áig tájékoztatást küldenie a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének azon harmadik életévüket 

betöltött gyermekekről, akikről a szülő egyetértésével megállapították, hogy óvodai 

nevelésre nem érett? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, ez jogszabályban rögzített kötelezettség. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

61. FELADAT 

Feladat: Mentesül-e annak a gyermeknek a szülője a gyermek óvodai beíratásának 

kötelezettsége alól, akit a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 37.§ (4) pontja szerint 

lejelentettek (az óvodai nevelésre nem érett, 3 évet betöltött gyermekekről az illetékes 

jegyzőhöz küldött jelentés)? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Igen, mentesül. 

b) Nem, ez esetben sem mentesül. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

62. FELADAT 

Feladat: Gondozható-e bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatásban fertőző beteg 

gyermek? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem, amíg a házi gyermekorvos vagy a háziorvos nem igazolja, hogy ez az állapot 

már nem áll fenn. 

b) Nem, de gyógyulása után orvosi igazolás nélkül újra felvehető.  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

63. FELADAT 

Feladat: Mekkora a bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatónál a bölcsődei csoportszoba 

hasznos alapterülete? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Gyermekenként legalább 2 négyzetméter. 

b) Gyermekenként legalább 3 négyzetméter. 

c) Nincs erre vonatkozó előírás. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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64. FELADAT 

Feladat: Nyújthat-e a bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató időszakos 

gyermekfelügyeletet? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, a rá vonatkozó szabályok betartása mellett. 

b) Igen, korlátozás nélkül. 

c) Nem, csak bölcsődei ellátást nyújtó intézmény nyújthat időszakos 

gyermekfelügyeletet. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

65. FELADAT 

Feladat: Milyen más, gyermeknevelést segítő szolgáltatást nyújthat a bölcsődei ellátást 

nyújtó szolgáltató? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Játszócsoport, nevelési tanácsadás, játék- és eszközkölcsönzés. 

b) Táboroztatás. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

66. FELADAT 

Feladat: Nyújthat-e a bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató gyermekhotel szolgáltatást? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, a rá vonatkozó szabályok betartásával. 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

67. FELADAT 

Feladat: Egy gyermek esetében maximum hány ellátási napban vehető igénybe 

gyermekhotel szolgáltatás egy nevelési éven belül? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Nincs ilyen korlátozás. 

b) Legfeljebb 10 ellátási nap. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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68. FELADAT 

Feladat: Kötelező-e a bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató számára a Bölcsődei 

nevelés-gondozás országos alapprogramjának megfelelően nyújtani a szolgáltatást? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem, nincs ilyen szabály. 

b) Igen, kötelező. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

69. FELADAT 

Feladat: Létezik-e a bölcsődei ellátást nyújtók számára az ellátáshoz kötelezően 

biztosítandó felszerelés- és eszközök jegyzéke? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Nem, nincs ilyen jegyzék. 

b) Igen, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 11. melléklete tartalmazza. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

70. FELADAT 

Feladat: A bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató által működtetett játszócsoportban 

milyen módon biztosítható szolgáltatás? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Ez a gyermek és a szülő együttes játéklehetősége, a kisgyermeknevelő, bölcsődei 

szolgáltatást nyújtó személy segítségével. 

b) Ez olyan, mint egy gyermekmegőrző, de a szülő bármennyi időre ott hagyhatja a 

gyermeket. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

71. FELADAT 

Feladat: Nyújtható-e játszócsoport szolgáltatás a bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató 

bölcsődei csoportszobájában? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Igen, korlátozás nélkül. 

b) Igen, de csak a bölcsődei alapszolgáltatás nyitva tartási idején kívül. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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72. FELADAT 

Feladat: Nyújtható-e játszócsoport szolgáltatás a bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató 

bölcsődei csoportszobáján kívül kialakított önálló csoportban, külön helyiségben? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, a bölcsődei alapszolgáltatás nyitva tartási idejében is. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

73. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e biztosítani a bölcsődei ellátás keretében a szülő 

közreműködésével történő fokozatos beszoktatás lehetőségét? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

74. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e biztosítani a bölcsődei ellátást keretében a felszerelési 

jegyzékben az adott ellátási forma tekintetében meghatározott textíliát, bútorzatot, 

egyéb eszközöket és felszerelést? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

75. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e biztosítani a bölcsődei ellátás keretében az ellátott gyermekek 

életkorának és egészségi állapotának megfelelő játéktevékenység feltételeit? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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76. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e biztosítani a bölcsődei ellátás keretében a szabadban való 

tartózkodás feltételeit? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

77. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e biztosítani a bölcsődei ellátás keretében a gyermek élettani 

szükségleteinek és az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkezést? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

78. FELADAT 

Feladat: A saját otthonban nyújtott családi bölcsőde szolgáltatás keretében biztosított 

étkezés családi étkeztetésnek minősül-e? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

79. FELADAT 

Feladat: A gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályozás érvényes-e a bölcsődei ellátást 

nyújtó szolgáltatásokban biztosított étkeztetésre? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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80. FELADAT 

Feladat: A 6-7-8 gyermeket ellátó munkahelyi bölcsődében szükséges-e segítő 

személy közreműködése? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

81. FELADAT 

Feladat: Hogyan kell megszervezni a munkahelyi bölcsődében a segítő személy 

munkaidejét? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A szolgáltatást nyújtó szükséglete szerint. 

b) A gyermekek napirendjéhez igazodóan. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

82. FELADAT 

Feladat: A munkahelyi bölcsődében foglalkoztatott segítőt lehetséges-e szociális 

gondozói díjban részesíteni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

83. FELADAT 

Feladat: Lehetséges-e a bölcsődei ellátást nyújtó munkahelyi bölcsőde, családi 

bölcsőde szolgáltatásokban a segítőt részmunkaidőben foglalkoztatni? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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84. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a munkahelyi bölcsődében a szolgáltatásnyújtó személynek 

háromévente legalább egy alkalommal részt vennie a bölcsődei módszertani szervezet 

által kijelölt szervezet által tartott szakmai továbbképzésen? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem, ezt évente kell elvégezni. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

85. FELADAT 

Feladat: Használható-e a munkahelyi bölcsődében a csoportszoba más célra a 

szolgáltatás nyújtásával azonos időben? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen, természetesen. 

b) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

86. FELADAT 

Feladat: Lehetséges-e a családi bölcsődében a csoportszobát más célra használni a 

szolgáltatás nyújtásával azonos időben? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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87. FELADAT 

Feladat: A családi bölcsődében szükséges-e a szolgáltatás nyújtójának és a segítőnek 

érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal rendelkeznie? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

88. FELADAT 

Feladat: Milyen jogviszonyban nem látható el „szolgáltatást nyújtó személy” 

munkakör bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatásokban? Válaszd ki a helyes megoldást 

a megadott válaszok közül! 

a) Munkaviszony. 

b) Önkéntes. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

89. FELADAT 

Feladat: A gyermekvédelmi törvény milyen okokat nevesít a gyermekek napközbeni 

ellátásának igénybevételére? Válaszd ki a helytelen választ a megadottak közül! 

a) Szülők munkavégzése. 

b) Szülő felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvétele. 

c) A gyermek közösséghez szoktatása. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

90. FELADAT 

Feladat: Egy épületben működő több családi bölcsőde esetén legfeljebb hány családi 

bölcsőde használhatja ugyanazt a konyhát, fürdőszobát, feltéve, hogy a berendezésük 

megfelel az eszközlistában előírtaknak? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Legfeljebb 4. 

b) Legfeljebb 3. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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91. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató számára a szolgáltatás 

beindítása előtt igényfelmérést végezni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen, ez alátámasztja a szolgáltatás megalapozottságát. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

92. FELADAT 

Feladat: Az igényfelmérés adott szolgáltatás tekintetében része-e a vállalkozásindítás 

előkészítésének, az üzleti tervnek? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Igen, ez egy fontos elem. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

93. FELADAT 

Feladat: Milyen eszközzel végezhető igényfelmérés? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Kérdőívvel. 

b) A védőnőtől kikérhetjük a gyerekek személyes adatait. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

94. FELADAT 

Feladat: Az igényfelmérésnek része lehet-e releváns KSH adatok begyűjtése? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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95. FELADAT 

Feladat: Kérdőívek segítségével végzett igényfelmérés során szükséges-e a kitöltött 

kérdőívekben rögzített válaszok értékelése? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen, mindenképp. 

b) Nem, nem fontos, a válaszokból következtethetünk az igényekre.  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

96. FELADAT 

Feladat: Igényfelmérés szakaszában érdemes-e felmérni a leendő szolgáltatás 

vonzáskörzetében működő bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatók számát, kapacitását, 

kihasználtságát, az elhelyezkedését? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen, ez hasznos információ.  

b) Nem, mert ezeket az adatokat titkosan kezelik. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

97. FELADAT 

Feladat: Az igényfelmérés része lehet-e a helyi települési önkormányzat illetékes 

osztályán való tájékozódás az önkormányzat által nyújtott intézményi/szolgáltatási 

bölcsődei ellátás kapacitásáról, kihasználtságáról, a jövőbeli fejlesztési terveikről? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

98. FELADAT 

Feladat: Az igényfelmérés során gyűjthetők-e személyes adatok? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, ha a jogszabálynak megfelelő adatkezelés történik. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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99. FELADAT 

Feladat: Változik-e a bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatásban az ellátható gyermekek 

száma, ha a szolgáltatást nyújtó sajátos nevelési igényű vagy korai fejlesztésre és 

gondozásra jogosult gyermeket vesz fel? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen, csökken. 

b) Nem változik. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

100. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a bölcsődei ellátás kérelmezésekor/a megállapodás 

megkötésekor az ellátás igénybevételének jogosultságát igazolni? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

1.1.3. TÉMAKÖR: A bölcsődei szolgáltatás működésének engedélyeztetése és ellenőrzése   

 

101. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e hatósági engedély családi bölcsőde működtetéséhez? Válaszd ki 

a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

102. FELADAT 

Feladat: Hogyan szerezhető meg a családi bölcsőde működéséhez szükséges 

engedély? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) NAV általi nyilvántartásba vétellel 

b) a Szolgáltatói Nyilvántartásba való jogerős bejegyzéssel 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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103. FELADAT 

Feladat: Mely jogszabály rendelkezik a családi bölcsődék hatósági nyilvántartásáról? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) a 1997. évi XXXI. törvény 

b) a 369/2013. (X.24.) Kormányrendelet 

c) a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

104. FELADAT 

Feladat: Hogyan nyújtható be a családi bölcsőde bejegyzésére irányuló kérelem? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Postai úton, levélben, a területileg illetékes Kormányhivatalhoz címezve 

b) E-mailben, a területileg illetékes Kormányhivatalhoz küldve 

c) Elektronikus ügyintézés keretében, az OSZIR rendszert használva 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

105. FELADAT 

Feladat: Ki használhatja ügyfélként ügyintézésre az OSZIR rendszert? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Bárki használhatja 

b) Csakis a fenntartó képviselője használhatja 

c) Regisztrációt követően a fenntartó által meghatalmazott e-képviselő, illetve 

adatrögzítő használhatja 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

106. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e az OSZIR - regisztrációhoz ügyfélkapuval rendelkeznie a 

természetes személynek? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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107. FELADAT 

Feladat: Az OSZIR rendszer mely modulját használhatják a családi bölcsőde 

fenntartók? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) PTR 

b) MŰKENG 

c) SZÁP 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

108. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e internet-hozzáférés az OSZIR rendszer használatához? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, mert ez egy online felület. 

b) nem, mert ezt a programot telepíthetjük a számítógépünkre vagy más IT 

eszközünkre. 

c) igen, mert ez egy mobil-applikáció. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

109. FELADAT 

Feladat: Ki lehet a fenntartó e-képviselője? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) csakis a fenntartó vezető tisztségviselője 

b) a fenntartó könyvelője 

c) a fenntartó által meghatalmazott, ügyfélkapuval rendelkező természetes személy, 

vagy a fenntartó valamely vezető tisztségviselője 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

110. FELADAT 

Feladat: Milyen nyilatkozatot kell kitöltenie a fenntartó képviseletre jogosult 

vezetőjének az OSZIR - regisztrációhoz? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) A Szociális Ágazati Portálról letölthető nyilatkozatot kell kitölteni. 

b) A nyilatkozat szabadon fogalmazható. 

c) Nincs szükség nyilatkozatra. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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111. FELADAT 

Feladat: Milyen meghatalmazást kell a fenntartónak a kijelölt e-képviselő számára 

adni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nincs szükség meghatalmazásra. 

b) A meghatalmazás szabadon fogalmazható. 

c) A Szociális Ágazati Portál oldaláról letölthető meghatalmazást kell használni. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

112. FELADAT 

Feladat: Milyen formátumban lehet fájlokat feltölteni az OSZIR rendszerbe történő 

regisztráció során? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) PDF 

b) JPG 

c) DOC 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

113. FELADAT 

Feladat: Hogyan lehet Ügyfélkaput nyitnia a természetes személynek? Válaszd ki a 

helytelen megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A www.magyarorszag.hu oldalon, regisztrációval. 

b) Kormányablakban személyesen. 

c) Facebook-profillal bejelentkezve a Kormany.hu oldalon. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

114. FELADAT 

Feladat: Új szolgáltatás bejegyzésének kérelmezése esetén az OSZIR Műkeng 

moduljában milyen kérelmet kell indítani? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Új kérelem - bejegyző 

b) Kérelem módosítása  

c) Új kérelem – törlő 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

http://www.magyarorszag.hu/
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115. FELADAT 

Feladat: Ki jogosult az OSZIR Műkeng-ben a kérelem benyújtására? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az e-képviselő. 

b) Az adatrögzítő. 

c) Csakis a leendő szolgáltatásnyújtó. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

116. FELADAT 

Feladat: Ki nem indíthat az OSZIR Műkeng-ben kérelemkitöltést? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az e-képviselő. 

b) Az adatrögzítő. 

c) A kormányhivatal munkatársa. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

117. FELADAT 

Feladat: Milyen típusú kérelmeket lehet benyújtani az OSZIR Műkeng-ben? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Bejegyző, Módosító, Törlő. 

b) Bejegyző, Változás-bejelentő, Megszüntető. 

c) Létrehozó, Változtató, Törlő. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

118. FELADAT 

Feladat: Lehetséges-e az OSZIR Műkeng-ben a kérelem kitöltése során csatolmányok 

feltöltése? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, PDF formátumban. 

b) Nem, külön e-mailben kell dokumentumokat beküldeni. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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119. FELADAT 

Feladat: Az OSZIR Műkeng-ben lehetséges-e a már korábban benyújtott kérelmeket 

listázni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

120. FELADAT 

Feladat: Az OSZIR Műkeng-ben lehetséges-e a már korábban benyújtott kérelmek 

állapotát követni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

121. FELADAT 

Feladat: Az OSZIR Műkeng-ben lehetséges-e a már korábban benyújtott kérelmeket 

megtekinteni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

122. FELADAT 

Feladat: Az OSZIR Műkeng-ben mely Kormányhivatalhoz kell benyújtani a 

kérelmeket? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A területileg illetékes kormányhivatalhoz. 

b) Bármelyik kormányhivatalhoz. 

c) A rendszer automatikusan kiválasztja a megfelelő kormányhivatalt. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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123. FELADAT 

Feladat: Lehetséges-e az OSZIR Műkeng-ben a már korábban benyújtott kérelem 

módosítása, ha még az eljárás során a Kormányhivatal nem hozott határozatot? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

124. FELADAT 

Feladat: Az OSZIR Műkeng-ben benyújtott kérelemre a Kormányhivatal által hozott 

határozat mikor jogerős? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az átvételt követő 15 nap elteltével. 

b) Az átvételt követő 8 nap elteltével. 

c) Közléssel. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

125. FELADAT 

Feladat: Lehetséges-e, hogy a fenntartó kérelme ellenére a Kormányhivatal elutasító 

határozatot hoz? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, ha a családi bölcsőde bejegyzésének feltételei nem állnak rendelkezésre.  

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

126. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a fenntartónak bejelentést tennie, ha a családi bölcsőde 

szolgáltatásba új, korábban a szolgáltatás által nem használt helyiséget von be? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, a változást követő 15 napon belül. 

b) Igen, a változást követő 30 napon belül. 

c) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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127. FELADAT 

Feladat: Mit kell tennie a családi bölcsőde fenntartójának, ha a fenntartó neve 

megváltozott? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Bejelentést kell tennie. 

b) Töröltetnie kell a családi bölcsődéjét és új bejegyzést kell kérnie. 

c) A bejegyzett adatok módosítására kérelmet kell benyújtania.  

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

128. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a bejegyzett családi bölcsőde bejegyzett adatainak módosítását 

kérnie a fenntartónak, ha a fenntartó adataiban változás következik be? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, az OSZIR Műkeng-ben módosító kérelmet kell benyújtania. 

b) Igen, e-mailt kell küldeni a változásról a Kormányhivatalnak. 

c) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

129. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a bejegyzett családi bölcsőde bejegyzett adatainak módosítását 

kérnie a fenntartónak, ha a szolgáltató, engedélyes neve megváltozik? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem 

b) Igen, levelet kell küldeni a Kormányhivatalnak a változásról. 

c) Igen, módosító kérelmet kell benyújtani az OSZIR Műkeng-ben. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

130. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a bejegyzett családi bölcsőde bejegyzett adatainak módosítását 

kérnie a fenntartónak, ha közterület-átnevezés miatt a szolgáltató, engedélyes címe 

megváltozik? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, e-mailt kell küldeni a Kormányhivatalnak a változásról. 

b) Igen, módosító kérelmet kell benyújtani az OSZIR Műkeng-ben. 

c) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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131. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a bejegyzett családi bölcsőde bejegyzett adatainak módosítását 

kérnie a fenntartónak, ha a fenntartó a családi bölcsőde szolgáltatást ellátási szerződés 

keretében nyújtja, és az ellátási szerződésben változás áll be? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, módosító kérelmet kell benyújtani az OSZIR Műkeng-ben. 

b) A fenntartónak csak bejelentési kötelezettsége van, ha az ellátási szerződés lényeges 

eleme megváltozik, és a változások adatmódosítást nem tesznek szükségessé. 

c) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

132. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a bejegyzett családi bölcsőde bejegyzett adatainak módosítását 

kérnie a fenntartónak, ha általános jogutódlással fenntartóváltozás történik? Válaszd ki 

a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

133. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a bejegyzett családi bölcsőde bejegyzett adatainak módosítását 

kérnie a fenntartónak, ha a fenntartó a tartósan be nem töltött férőhelyeket 

megszünteti? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

134. FELADAT 

Feladat: Lehetséges-e, hogy a fenntartó kérelme nélkül történjen módosítás a családi 

bölcsőde bejegyzett adataiban? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Nem, ez sosem fordulhat elő. 

b) Igen, ha a Kormányhivatal hivatalból módosítja azokat. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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135. FELADAT 

Feladat: Családi bölcsőde bejegyzésére irányuló eljárásban a Kormányhivatal tart-e 

helyszíni szemlét? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, minden esetben. 

b) Igen, ha a benyújtott iratok alapján szükségesnek látja. 

c) Nem, a tárgyi feltételekről más hatóságok beszámolója alapján tájékozódik. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

136. FELADAT 

Feladat: Milyen gyakran ellenőrzi a Kormányhivatal a családi bölcsődék működését? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Évente egy alkalommal. 

b) Legalább kétévente egy alkalommal. 

c) Ötévente egy alkalommal. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

137. FELADAT 

Feladat: Milyen ellenőrzési eljárásokat folytat a kormányhivatal a családi bölcsődék 

működésének vonatkozásában? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Hivatalból indult rendes ellenőrzési eljárás vagy bejelentésre indult ellenőrzési 

eljárás. 

b) Véletlenszerűen kiválasztott fenntartó, engedélyes ellenőrzése. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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138. FELADAT 

Feladat: Mi a célja a Kormányhivatal által végzett ellenőrzési eljárásnak? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A törvényes, jogszabálykövető, megfelelő szakmai minőségű szolgáltatások 

elősegítése. 

b) A fenntartó kötelezése pénzbeli bírság fizetésére.  

c) Az engedélyes szolgáltatás bezárása, törlése. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

139. FELADAT 

Feladat: A Magyar Államkincstár ellenőrzi-e a családi bölcsődék működését, a családi 

bölcsődék fenntartóit? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, minden esetben. 

b) Igen, ha a családi bölcsőde költségvetési támogatásban részesül. 

c) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

140. FELADAT 

Feladat: Milyen gyakran ellenőrzi a Magyar Államkincstár a költségvetési 

támogatásban részesülő családi bölcsődét, illetve annak fenntartóját? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Évente. 

b) Kétévente legalább egyszer. 

c) Ötévente legalább egyszer. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

141. FELADAT 

Feladat: Ellenőrizheti-e a NAV a családi bölcsődéket, azok fenntartóit? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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142. FELADAT 

Feladat: Csakis hatóság végezhet ellenőrzést a családi bölcsődékben? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem, belső fenntartói ellenőrzést is végezhet vagy végeztethet a fenntartó. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

143. FELADAT 

Feladat: Kötelező-e a fenntartó számára, hogy az általa fenntartott családi bölcsőde 

működését ellenőrizze? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

144. FELADAT 

Feladat: Milyen gyakran kell a fenntartónak ellenőriznie az általa fenntartott családi 

bölcsődék működését? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Legalább évente egyszer. 

b) Legalább kétévente egyszer. 

c) Félévente. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

145. FELADAT 

Feladat: Kell-e dokumentálni a fenntartó által végzett ellenőrzéseket? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, minden esetben. 

b) Igen, ha hiányosságot talál. 

c) Nem, írásos feljegyzést nem kell készítenie. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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146. FELADAT 

Feladat: A Kormányhivatal megkereshet-e szakkérdésekben más hatóságot vagy 

szervet az ellenőrzési eljárás során? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Nem 

b) Igen, a népegészségügyi szervet minden esetben, továbbá lehetősége van a 

katasztrófavédelem és a módszertani szerv, vagy más hatóság/szerv bevonására is. 

c) Igen, csakis a népegészségügyi szervet. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

147. FELADAT 

Feladat: Kap-e értesítést az ellenőrzési eljárásról a családi bölcsőde és annak 

fenntartója? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, minden esetben. 

b) Nem. 

c) Igen, ha hivatalból indult rendes ellenőrzési eljárás esete áll fenn. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

148. FELADAT 

Feladat: Hogyan tudhatja meg a fenntartó, hogy a családi bölcsőde ellenőrzése során a 

Kormányhivatal milyen megállapításokat tesz a helyszíni szemle alkalmával? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A helyszínen készült jegyzőkönyvből. 

b) Külön kérelemre a Kormányhivatal tájékoztatja a fenntartót. 

c) Nincs lehetőség informálódásra. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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149. FELADAT 

Feladat: Mi történik, ha a Kormányhivatal nem megfelelő működést állapít meg a 

családi bölcsőde ellenőrzése során? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) A Kormányhivatal végzésben kötelezi a fenntartót a jogszerű működés 

helyreállítására. 

b) A Kormányhivatal egy hónapon belül ismételt ellenőrzést végez. 

c) A Kormányhivatal haladéktalanul törli a nyilvántartásból az adott családi bölcsődét. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

150. FELADAT 

Feladat: Mi történik, ha a Kormányhivatal ellenőrzést követően végzésben kötelezi a 

fenntartót a jogszerű működés helyreállítására, de a fenntartó nem tesz ennek eleget a 

megszabott határidőre? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Második felszólítást kap. 

b) A kormányhivatal akár törölheti is a családi bölcsődét a szolgáltatói 

nyilvántartásból. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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1.1.4. TÉMAKÖR: A bölcsődei szolgáltatás szakmai programja, működési és költségvetési terve; Hálózatok 

működése, szervezeti és működési szabályzata. 

 

151. FELADAT 

Feladat: Mi a szakmai program? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) A bölcsődei szolgáltatást nyújtók szakmai hitvallása. 

b) A bölcsődei szolgáltatás alapdokumentuma, mely összefoglalja a gondozó-nevelő 

munka kereteit, folyamatát. 

c) A napirend és a házirend együttesen. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

152. FELADAT 

Feladat: Melyik jogszabály sorolja fel a szakmai program kötelező elemeit? Válaszd ki 

a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Gyermekvédelmi törvény (1997. évi XXXI. törvény) 

b) Népjóléti Miniszteri rendelet (15/1998. (IV. 30.) NM rendelet) 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

153. FELADAT 

Feladat: Mit nem kell tartalmaznia a szakmai programnak? Válaszd ki a helytelen 

megoldást a megadott válaszok közül! 

A szolgáltató, intézmény 

a) nevét,  

b) székhelyét,  

c) telephelyét, 

d) adószámát. 

Megoldás: d) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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154. FELADAT 

Feladat: Kell-e tartalmaznia a szakmai programnak az ellátandó célcsoport és az 

ellátandó terület jellemzőit? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

155. FELADAT 

Feladat: Az alábbi állítások közül melyik igaz? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) A szakmai program tartalmazza a szolgáltatás célját, feladatát, alapelveit, a 

megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását.  

b) A szakmai program tartalmazza a szolgáltatás célját, feladatát, alapelveit. A 

megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása személyesen történhet, amikor 

a szülő felkeresi a családi bölcsődét. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

156. FELADAT 

Feladat: Mit nem tartalmaz a szakmai program? Válaszd ki a helytelen megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Az ellátás igénybevételének módját 

b) A gyermekjóléti szolgáltató, intézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi 

módját 

c) A személyi térítési díjat 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

157. FELADAT 

Feladat: A szakmai programnak tartalmaznia kell-e az igénybevevők és a személyes 

gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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158. FELADAT 

Feladat: A szakmai programnak tartalmaznia kell-e a szolgáltatást nyújtók folyamatos 

szakmai felkészültsége biztosításának módját, formáit? Válaszd ki a helyes megoldást 

a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

159. FELADAT 

Feladat: A szakmai programnak tartalmaznia kell-e az intézményi térítési díj 

megállapításának módját? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

160. FELADAT 

Feladat: A szakmai programhoz mellékelni kell-e a szolgáltatás igénybevételéről szóló 

megállapodás tervezetét? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

161. FELADAT 

Feladat: Döntsd el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz a szakmai programra 

vonatkozóan! 

a) A szakmai programban mindenképpen fel kell tüntetni az önellenőrzés módját. 

b) A szakmai programban csak akkor kell feltüntetni az önellenőrzés módját, ha a 

szolgáltatáson belül végzünk önellenőrzést. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 
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162. FELADAT 

Feladat: Döntsd el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz a szakmai programra 

vonatkozóan! 

a) A szülőnek joga van a szakmai programot elolvasni. 

b) A szakmai program a szolgáltatás belső dokumentációja, ezért csak a szolgáltatást 

nyújtóknak, a fenntartónak és az ellenőrzést végző szerveknek van joguk 

beletekinteni. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

163. FELADAT 

Feladat: Döntsd el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz a szakmai programra 

vonatkozóan! 

a) A szakmai programból ki kell derülnie a szülő számára, hogy milyen módon tudja 

igénybe venni a szolgáltatást. 

b) A szolgáltatás igénybevételéről a szolgáltató nem a szakmai programban ad 

tájékoztatást, hanem személyesen, telefonon, vagy e-mailben. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

 

164. FELADAT 

Feladat: Hálózatban működtetett családi bölcsőde esetében a szakmai programhoz 

mellékelni kell-e a szervezeti-működési szabályzatot?  Válaszd ki a helyes megoldást 

a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

165. FELADAT 

Feladat: Minimum mennyi családi bölcsőde fenntartását kell már hálózatba szervezni? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 2 

b) 3 

c) 5 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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166. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás nem tartozik a hálózati működés jogszabály által előírt feladatai 

közé? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

A hálózatban biztosítani kell:  

 

a) A szolgáltatást nyújtó személyek részére a folyamatos szakmai tanácsadást. 

b) A gyermekek igényeihez rugalmasan igazodó szolgáltatások összehangolását. 

c) A hálózati koordinátor részvételét a gyermekellátásban. 

 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

167. FELADAT 

Feladat: Mit biztosít a családi bölcsőde hálózat koordinátora a szolgáltatást nyújtó 

személyek számára a jogszabály szerint? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Biztosítja számukra a szakmai tanácsadást. 

b) Biztosítja a folyamatos ellenőrzést. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

168. FELADAT 

Feladat: Maximum hány telephellyel rendelkező családi bölcsőde hálózatban láthatja 

el a hálózati koordinátori feladatokat a szolgáltatást nyújtó személy, vagy más 

munkakörrel már rendelkező foglalkoztatott?  Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

169. FELADAT 

Feladat: Minimum hány telephellyel rendelkező családi bölcsőde hálózatban kell egy 

fő hálózati koordinátort alkalmazni, aki a gyermekellátásban már nem vehet részt? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 3 

b) 5 

c) 6 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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170. FELADAT 

Feladat: Lehet-e egyházi fenntartója egy bölcsődei szolgáltatásnak? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

171. FELADAT 

Feladat: Lehet-e állami (települési önkormányzat vagy önkormányzati társulás) 

fenntartója egy bölcsődei szolgáltatásnak? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

172. FELADAT 

Feladat: Lehet-e egyéni vállalkozó a fenntartója egy bölcsődei szolgáltatásnak? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

173. FELADAT 

Feladat: Lehet-e jogi személy vagy egyéni cég a fenntartója egy bölcsődei 

szolgáltatásnak? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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174. FELADAT 

Feladat: Mi nem tartozik a bölcsődei szolgáltatás fenntartójának feladat- és jogkörébe 

a jogszabály szerint? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Dönt az alapító okiratról, gazdálkodási körről, átszervezésről, megszüntetésről, 

tevékenységi kör módosításáról, név megállapításáról. 

b) Dönt a bölcsődei szolgáltatást igénylő gyermekek felvételéről.  

c) Ellenőrzi az intézmény gazdálkodását és működésének törvényességét. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

175. FELADAT 

Feladat: A fenntartó évente hány alkalommal értékeli a szakmai munka 

eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás 

szabályszerűségét és hatékonyságát? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) 1 

b) 2 

c) 4 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

176. FELADAT 

Feladat: Ki dönt az alapító okiratról, gazdálkodási körről, átszervezésről, 

megszüntetésről, tevékenységi kör módosításáról, név megállapításáról? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A fenntartó. 

b) A szolgáltatást nyújtó személy. 

c) A kormányhivatal. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

177. FELADAT 

Feladat: Kinek a feladat- és jogköre a szolgáltatás költségvetésének, valamint az 

intézményi térítési díjnak a meghatározása? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) A fenntartó. 

b) A szolgáltatást nyújtó személy. 

c) A települési önkormányzat. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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178. FELADAT 

Feladat: A gyermekvédelmi törvény szerint kihez fordulhat a szülő, ha a szolgáltatás 

vezetője panaszával kapcsolatban 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat 

eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet? Válaszd ki a helytelen 

választ a megadottak közül! 

a) A fenntartóhoz. 

b) A gyermekjogi képviselőhöz. 

c) A minisztériumhoz. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

179. FELADAT 

Feladat: Egy állami vagy nem állami családi bölcsőde hálózat fenntartója mikor 

tagadhatja meg egy szervezeti és működési szabályzat jóváhagyását?  Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Ha jogszabályt sért. 

b) Ha nem a fenntartó gondoskodott elkészítéséről. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

180. FELADAT 

Feladat: Mi a feladata egy egyházi bölcsődei szolgáltatás fenntartójának a szakmai 

programmal vagy szervezeti-működési szabályzattal kapcsolatban? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Jóváhagyja. 

b) Ellenőrzi. 

c) Gondoskodik az elkészítéséről. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

181. FELADAT 

Feladat: Egy családi bölcsőde hálózat szervezeti-működési szabályzatának 

tartalmaznia kell-e a szervezeti felépítés leírását és egy szervezeti ábrát? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Csak a szervezeti felépítés leírását kell tartalmaznia. 

b) Csak a szervezeti ábrát kell tartalmaznia. 

c) Mindkettőt kell tartalmaznia. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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182. FELADAT 

Feladat: Egy családi bölcsőde hálózat szervezeti-működési szabályzatának 

tartalmaznia kell-e a szervezeti egységek szakmai együttműködését, az esetleges 

helyettesítések rendjét? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen. 

b) Nem, ezt a szakmai program tartalmazza. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

183. FELADAT 

Feladat: Mit nem tartalmaz egy szervezeti-működési szabályzat? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A belső szervezeti tagozódás, a szervezeti egységek megnevezése és feladatköre 

b) Az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdések, ideértve: 

munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 

c) A gondozási-nevelési feladatok jellege, tartalma, módja 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

184. FELADAT 

Feladat: Hol a helye egy bölcsődei szolgáltatás házirendjének? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Működést engedélyező szervnél. 

b) Zárható szekrényben. 

c) Mindenki által látható helyen kifüggesztve. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

185. FELADAT 

Feladat: Mi a személyi térítési díj? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) A szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 

támogatás különbözete. 

b) Az a konkrét összeg, amit a szülő ténylegesen megfizet az általa igénybe vett 

szolgáltatásért. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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186. FELADAT 

Feladat: Bölcsődei szolgáltatás igénybevétele esetén a szülő foglalkoztatója 

átvállalhatja-e a térítési díj megfizetését? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

187. FELADAT 

Feladat: A személyi térítési díj összege csökkenthető vagy elengedhető-e, ha a szülő 

jövedelmi viszonyai indokolttá teszik? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

188. FELADAT 

Feladat: Ha a szülő a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy 

elengedését kéri, hány napon belül fordulhat a fenntartóhoz a térítési díj írásbeli 

közlésének kézhezvételétől számítva? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) 8 

b) 15 

c) 30 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

189. FELADAT 

Feladat: Munkahelyi bölcsőde, nem hálózatban működtetett család bölcsőde esetében 

kell-e szervezeti-működési szabályzatot készíteni?  

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, kötelező. 

b) Nem kötelező. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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190. FELADAT 

Feladat: A személyi térítési díj összege évente hány alkalommal vizsgálható felül és 

változtatható meg? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 1 

b) 2 

c) 4 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

191. FELADAT 

Feladat: A térítési díj meg nem fizetése esetén megállapítható-e késedelmi pótlék? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

192. FELADAT 

Feladat: Mi az intézményi térítési díj? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) A szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 

támogatás különbözete. 

b) Az a konkrét összeg, amit a szülő ténylegesen megfizet az általa igénybe vett 

szolgáltatásért. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

193. FELADAT 

Feladat: Mi az intézményi térítési díj? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 

támogatás összege. 

b) A szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 

támogatás különbözete. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 



53 

194. FELADAT 

Feladat: Állami támogatásban nem részesülő bölcsődei szolgáltatásnak kell-e 

intézményi térítési díjat megállapítani? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

195. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Az intézményi térítési díj nem azonos a személyi térítési díjjal.  

b) Az intézményi térítési díj azonos a személyi térítési díjjal. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

196. FELADAT 

Feladat: A szolgáltatási önköltség év közben hányszor korrigálható, ha azt a 

tárgyidőszaki folyamatok indokolják? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Egyszer. 

b) Kétszer. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

197. FELADAT 

Feladat: Az állami támogatással működő családi vagy munkahelyi bölcsődében 

fizetendő személyi térítési díj összege a gyermek családjában egy főre jutó rendszeres 

havi jövedelem hány százalékát nem haladhatja meg?  Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

 

a) 30% 

b) 40% 

c) 50% 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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198. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 

b) A személyi térítési díj meghaladhatja az intézményi térítési díj összegét. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

199. FELADAT 

Feladat: A bölcsődei szolgáltatás intézményi térítési díját és a személyi térítési díját 

milyen egységben kell megállapítani? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Ellátási órára vetítve. 

b) Ellátási napra vetítve. 

c) Ellátási hónapra vetítve. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

200. FELADAT 

Feladat: A bölcsődei szolgáltató alapellátáson túli szolgáltatásaiért mekkora összegű 

térítési díj kérhető? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Legfeljebb a szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékű. 

b) A szolgáltatás önköltségét legfeljebb 10%-kal meghaladó összegű.  

c) Bármekkora.  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

201. FELADAT 

Feladat: A bölcsődei szolgáltatás igénybevétele esetén a szülő írásban nyilatkozhat-e, 

hogy vállalja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj 

megfizetését? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

c) Igen, de a család jövedelmi viszonyairól adatokat kell szolgáltatnia. 

Megoldás: a)  

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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202. FELADAT 

Feladat: Ha az ellátás igénybevétele nem a hónap első napján kezdődik (tört havi 

ellátás), hogyan kell kiszámolni a fizetendő térítési díjat? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az 

ellátási napok szorzata. 

b) Nincs lehetőség tört havi ellátás fizetésére, teljes havidíjat fizet. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

203. FELADAT 

Feladat: Ha a fenntartó másképpen nem rendelkezik, a családi bölcsőde befizetendő 

személyi térítési díját a vonatkozó jogszabály szerint hogyan kell megállapítani, ha a 

gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Akkor is teljes hónapra kell megállapítani. 

b) A teljes gondozási időszakra kell megállapítani, a várható gondozási napok 

összesítésével. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

1.2. TANANYAGEGYSÉG: A bölcsődei szolgáltatás működtetése, adminisztráció  

1.2.1. TÉMAKÖR: A bölcsődei szolgáltatás adminisztrációja  

204. FELADAT 

Feladat: Hogyan történhet a bölcsődei felvételi kérelem elutasítása állami fenntartású 

vagy önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretében működő egyházi vagy nem 

állami szolgáltató esetén? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Írásban. 

b) Szóban, személyes találkozás keretében. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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205. FELADAT 

Feladat: Ha a szülő felvételi kérelmét elutasította az állami fenntartású vagy a 

települési önkormányzattal ellátási szerződést kötött egyházi vagy nem állami 

bölcsődei szolgáltatás vezetője, és a szülő a döntést vitatja, hová fordulhat? Válaszd ki 

a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Települési önkormányzathoz. 

b) Minisztériumhoz. 

c) Kormányhivatalhoz. 

Megoldás: a)  

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

206. FELADAT 

Feladat: Állami támogatással működő bölcsődei szolgáltatás igénybevétele esetén 

milyen módon kell a szülőnek a család jövedelmi viszonyairól nyilatkozni? Válaszd ki 

a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Vagyonnyilatkozat kitöltésével. 

b) Jövedelemnyilatkozat kitöltésével. 

c) Nemleges (nullás) adóigazolással. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

207. FELADAT 

Feladat: Melyik jogszabály melléklete tartalmazza a szülő által kitöltendő 

jövedelemnyilatkozat formanyomtatványt? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 

b) 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről.  

c) 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

208. FELADAT 

Feladat: Ha a szülő írásban vállalja mindenkori intézményi térítési díjjal azonos 

személyi térítési díj megfizetését, ki kell-e a töltenie a család jövedelmi adatairól szóló 

részt a jövedelemnyilatkozaton? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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209. FELADAT 

Feladat: Hogyan vállalhatja a szülő, hogy megfizeti a mindenkori intézményi térítési 

díjjal azonos személyi térítési díjat a bölcsődei szolgáltatásért? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Saját kezűleg írt nyilatkozatban. 

b) A jövedelemnyilatkozat részeként bejelölheti a nyomtatványon. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

210. FELADAT 

Feladat: Kell-e írásban megállapodást kötni a bölcsődei szolgáltatás igénybevételéről?  

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

211. FELADAT 

Feladat: A gyermekvédelmi törvény előírásai szerint mit nem kell kötelezően 

tartalmaznia a bölcsődei szolgáltatás igénybevételéről szóló megállapodásnak? 

Válaszd ki a helytelen választ a megadottak közül! 

a) az ellátás kezdetének időpontját 

b) az ellátás időtartamát 

c) a gyermek számára nyújtott szolgáltatások, ellátások tartalmát, módját 

d) nyilatkozatot, hogy a gyermek a kötelező védőoltásokat megkapta 

Megoldás: d) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

212. FELADAT 

Feladat: A gyermekvédelmi törvény előírásai szerint mit kell kötelezően tartalmaznia a 

bölcsődei szolgáltatás igénybevételéről szóló megállapodásnak? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A személyi térítési díj megállapítására és megfizetésre vonatkozó szabályokat. 

b) A család nettó jövedelmének összegét, amelyből a személyi térítési díj levezethető. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el.  
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213. FELADAT 

Feladat: A gyermekvédelmi törvény előírásai szerint mit kell kötelezően tartalmaznia a 

bölcsődei szolgáltatás igénybevételéről szóló megállapodásnak? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A gyermek és törvényes képviselője személyazonosító adatait. 

b) Azon személyek megnevezését, akik a gyermeket elvihetik. 

c) A gyermek házi gyermekorvosának nevét. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

214. FELADAT 

Feladat: A gyermekvédelmi törvény előírásai szerint mit kell kötelezően tartalmaznia a 

bölcsődei szolgáltatás igénybevételéről szóló megállapodásnak? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az ellátás megszüntetésének módjait.  

b) Az értékmegőrzés módját. 

c) Az adatvédelem módját. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

215. FELADAT 

Feladat: Hálózatba szervezett családi bölcsőde esetén a megállapodásnak tartalmaznia 

kell-e, hogy a gyermek a hálózat melyik családi bölcsődéjében részesül ellátásban? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem, mert a szerződést a fenntartó köti, ami közös. 

Megoldás: a)  

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

216. FELADAT 

Feladat: Meddig tart a bölcsődei nevelési év? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Január 1-től december 31-ig. 

b) Szeptember 1-től augusztus 31-ig. 

c) Szeptember 1-től május 31-ig. 

d) Szeptember 1-től június 15-ig. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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217. FELADAT 

Feladat: A bölcsődei szolgáltatás esetében a megkötött megállapodások száma - a 

szolgáltatás eltérő időpontokban történő igénybevétele esetén . túllépheti-e a 

szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett férőhelyek számát? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

218. FELADAT 

Feladat: Ha a fenntartó központi költségvetési támogatásban részesül, a bölcsődei 

szolgáltatónak kell-e az ellátásban részesülő gyermekekről nyilvántartást vezetni vagy 

elegendő a felvételi adatalapok, a megkötött megállapodások és a 

jövedelemnyilatkozatok időrendi sorendben való lefűzése? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nyilvántartást kell vezetni. 

b) Elegendő a kötelező nyomtatványok időrendi sorrendben való lefűzése. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

219. FELADAT 

Feladat: Az állami támogatással működő bölcsődei szolgáltatást igénybe vevő 

gyermekek napi jelenlétének vagy hiányzásának dokumentálására szolgáló havi 

táblázat melyik jogszabály melléklete? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 

b) 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről.  

c) 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról. 

 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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220. FELADAT 

Feladat: Ha egy gyermek megállapodás szerint csak a hét bizonyos napjain veszi 

igénybe a családi bölcsőde ellátást, a gyermekek napi jelenlétének vagy hiányzásának 

dokumentálására szolgáló táblázatban mikor kell jelölni jelen- és távollétét? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Kizárólag azokon a napokon kell dokumentálni, amelyekre a megállapodása szól. 

b) Minden nap kell dokumentálni. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el 

 

221. FELADAT 

Feladat: Hogyan kell nyilvántartani az állami támogatással működő bölcsődei 

szolgáltatás igénybevevőinek személyi térítési díj fizetését? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

 

a) A könyvelő tartja nyilván, saját könyvelői rendszerében, melyből kérésre adatokat 

szolgáltat. 

b) A 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerint kell 

nyilvántartani.  

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el 

 

222. FELADAT 

Feladat: Mit kell tenni a jogszabály szerint, ha a szülő a személyi térítési díj 

befizetését elmulasztotta? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 15 napos határidő megjelölésével írásban fel kell szólítani az elmaradt térítési díj 

megfizetésére. 

b) Meg kell szüntetni a gyermek bölcsődei ellátását. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

223. FELADAT 

Feladat: Mi történik, ha a szülő a személyi térítési díj befizetését elmulasztotta, és a 15 

napos határidő megjelölésével kiküldött fizetési felszólítás eredménytelenül telt el? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A szolgáltatásnyújtó a szülő nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot 

nyilvántartásba veszi. 

b) A fenntartó intézkedik a térítési díj behajtásáról. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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224. FELADAT 

Feladat: Törölheti-e a fenntartó a behajthatatlan térítési díj - hátralékot?  Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

225. FELADAT 

Feladat: Kinek kell az elektronikus igénybevevői nyilvántartást vezetni?  Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az állami támogatással működő bölcsődei szolgáltatóknak. 

b) Minden bölcsődei szolgáltatónak. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

226. FELADAT 

Feladat: Kell-e ügyfélkapu belépési jogosultság az elektronikus igénybevevői 

nyilvántartás használatához? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Igen 

b) Nem 

c) Igen, de csak az e-képviselőnek. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

227. FELADAT 

Feladat: Az elektronikus igénybevevői nyilvántartást kizárólag az e-képviselő 

használhatja? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem, adatszolgáltatókat is kijelölhet. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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228. FELADAT 

Feladat: Ki működteti az elektronikus igénybevevői nyilvántartást? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

b) Országos Nyugdíjbiztosítási Főosztály 

c) Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

229. FELADAT 

Feladat: Az elektronikus igénybevevői nyilvántartásban csak az állami támogatással 

bölcsődei szolgáltatást igénybe vett gyerekek személyazonosító adatait kell rögzíteni? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem, az időszakos gyerekfelügyelet szolgáltatást igénylőkét is. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

230. FELADAT 

Feladat: Milyen adatokat kell vezetni a gyerekekkel kapcsolatban az elektronikus 

igénybevevői nyilvántartásban? Válaszd ki a helytelen megoldást az alábbiak közül! 

a) A gyerekek személyazonosító adatai. 

b) Megállapodások kezdete és vége. 

c) Személyi térítési díj összege. 

d) Napi jelen- és távollét. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

231. FELADAT 

Feladat: A gyerekek napi jelenlétének vagy hiányzásának dokumentálását mikor kell 

rögzíteni az elektronikus igénybevevői nyilvántartásban? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Naponta, az adott munkanapot követő 24 óráig. 

b) Adott napon. 

c) Havonta. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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232. FELADAT 

Feladat: A gyerekek napi jelenlétének vagy hiányzásának adatai (időszakos jelentés) 

24 óra eltelte után módosíthatók-e az elektronikus igénybevevői nyilvántartásban? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

233. FELADAT 

Feladat: A gyerekek napi jelenlétének vagy hiányzásának adatai (időszakos jelentés) 

az önellenőrzés keretében meddig módosíthatók az elektronikus igénybevevői 

nyilvántartásban? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Egyszer, az időszakos jelentés szerinti igénybevétel hónapját követő hónap 

tizenötödik napjáig módosíthatók. 

b) Egyszer, az időszakos jelentés szerinti igénybevétel hónapját követő hónap 

tizenötödik napjáig, vagy az azt követő legközelebbi munkanapig módosíthatók. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

234. FELADAT 

Feladat: A bölcsődei szolgáltatás elmaradt igénybevételi napjainak pótlása az 

önellenőrzés határidejének lejárta után lehetséges-e az elektronikus igénybevevői 

nyilvántartásban? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem lehetséges, csak igazolt informatikai rendszerhiba, üzemzavar esetén. 

b) Lehetséges, külön méltányossági kérelemre, évente egyszer. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

235. FELADAT 

Feladat: A bölcsődei szolgáltatás állami támogatásának feltétele-e  az ellátást igénybe 

vett gyermek napi jelenlétének rögzítése az elektronikus igénybevevői 

nyilvántartásban (tevadmin)? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Igen 

b) Nem, a papír alapú napi jelen-és távollét dokumentálása is elegendő az állami 

támogatás folyósításához.  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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236. FELADAT 

Feladat: Milyen személyazonosító adatokat kell rögzíteni az elektronikus 

igénybevevői nyilvántartásban? Válaszd ki a helytelen megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Gyermek neve, születési helye, ideje 

b) Anyja neve 

c) Apja neve 

d) Állampolgársága 

e) Lakóhelye, tartózkodási helye 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

237. FELADAT 

Feladat: A KSH 1203 számú gyermekek napközbeni ellátása kérdőívét csak az állami 

támogatással működő bölcsődei szolgáltatóknak kell kitölteni? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem, minden szolgáltatónak. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

238. FELADAT 

Feladat: Mi a beküldési határideje a Központi Statisztikai Hivatal 1203 számú 

gyermekek napközbeni ellátása kérdőívének? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Január 31. 

b) Június 30. 

c) Szeptember 15. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

239. FELADAT 

Feladat: Meddig kell tájékoztatni a szülőket a bölcsődei szolgáltatás maximum öthetes 

nyári zárvatartási időszakáról? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Január 31-ig 

b) Február 15-ig 

c) December 31-ig 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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240. FELADAT 

Feladat: Meddig kell megállapítani a szolgáltatási önköltség összegét? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Január 1-ig 

b) Április 1-ig 

c) Május 31-ig 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

241. FELADAT 

Feladat: Meddig kell tájékoztatni a gyermek lakóhelye szerinti jegyzőt, hogy a 

bölcsődei szolgáltatás ellát olyan 3 éves kort betöltött gyermeket, akinek óvodai 

felvételét a gyermekorvos nem javasolja és a gyermek szülői kérelemmel további egy 

évet a bölcsődében marad? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Január 1-ig 

b) Április 30-ig 

c) Június 30-ig 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

242. FELADAT 

Feladat: Ki gyűjti a bölcsődei szolgáltatások nevelési évre vonatkozó statisztikai 

adatait (gyermekek napközbeni ellátása kérdőív)? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Emberi Erőforrások Minisztériuma 

b) Központi Statisztikai Hivatal 

c) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

243. FELADAT 

Feladat: Az állami támogatással ellátásban részesülő gyermekek nyilvántartásának 

milyen adatokat nem kell tartalmaznia a jogszabály szerint? Válaszd ki a helytelen 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A gyermek, a szülő vagy törvényes képviselő személyazonosító adatait, valamint 

társadalombiztosítási azonosító jelét.  

b) Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében a 

Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot. 

c) A gyermek házi gyermekorvosának, védőnőjének nevét, címét. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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244. FELADAT 

Feladat: Az állami támogatással ellátásban részesülő gyermekek nyilvántartásának 

milyen adatokat nem kell tartalmaznia a jogszabály szerint? Válaszd ki a helytelen 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó 

adatokat. 

b) Az ellátó személy nevét 

c) Az ellátással kapcsolatos döntéseket. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

245. FELADAT 

Feladat: Az állami támogatással ellátásban részesülő gyermekek nyilvántartásának 

milyen adatokat nem kell tartalmaznia a jogszabály szerint? Válaszd ki a helytelen 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját. 

b) A térítésidíj-fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására, behajtására, illetve 

elévülésére vonatkozó adatokat. 

c) A beszoktatási időszak kezdetét és végét. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el.  

 

246. FELADAT 

Feladat: Az állami támogatással ellátásban részesülő gyermekek nyilvántartásának 

milyen adatokat nem kell tartalmaznia a jogszabály szerint? Válaszd ki a helytelen 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását. 

b) A gyermek védelembe vételét. 

c) A gyermek tartós betegségét vagy fogyatékosságát. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

247. FELADAT 

Feladat: A személyi térítési díj megállapításához milyen dátummal kell benyújtani 

jövedelemnyilatkozatot és a jövedelmet igazoló bizonylatokat? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 30 napnál nem régebbi. 

b) 3 hónapnál nem régebbi. 

c) 1 évnél nem régebbi. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 



67 

248. FELADAT 

Feladat: Az elektronikus igénybevevői nyilvántartásban az önellenőrzés határidejének 

lejárta után lehetséges–e törölni igénybevételt? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Igen, a rögzítést követő egy éven belül. 

b) Nem, csak igazolt informatikai rendszerhiba, üzemzavar esetén. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

249. FELADAT 

Feladat: Mennyi idő eltelte után kell értékelni sajátos nevelési igényű, illetve 

gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek 

beilleszkedését és dönteni a gyermek további neveléséről, gondozásáról? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A gyermek bölcsődei gondozásának megkezdését követő legalább három hónap 

elteltével. 

b) A gyermek bölcsődei gondozásának megkezdését követő két hónapon belül. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

250. FELADAT 

Feladat: Ki értékeli a sajátos nevelési igényű, illetve gyógypedagógiai tanácsadásra, 

korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek beilleszkedését a családi vagy 

munkahelyi bölcsődébe? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A gyermek orvosa, a család- és gyermekjóléti központ munkatársa, a szolgáltatást 

nyújtó személy vagy a kisgyermeknevelő a szülővel együtt. 

b) A szolgáltatást nyújtó személy. 

c) A szülő. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

251. FELADAT 

Feladat: Az elektronikus igénybevevői nyilvántartásban az új igénybevételről szóló 

megállapodás megkötését vagy az igénybevétel első napját követő munkanap 24 óráig 

tartó határidő lejárta után lehetséges–e az új igénybevevői megállapodást a rendszerbe 

bevinni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem, csak igazolt informatikai hiba, üzemzavar esetén 

b) Igen, a „kezdeti megállapodás” rögzítési lehetőség ki 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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252. FELADAT 

Feladat: A bölcsődei szolgáltatás esetében hányszor kell jelenteni a szabad férőhelyek 

számát, és hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása biztosított-e az országos 

jelentési rendszerben? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Évente kétszer. 

b) Évente egyszer. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

253. FELADAT 

Feladat: Mikor kell jelenteni az országos jelentési rendszerbe az intézményi térítési 

díjat? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az intézményi térítési díj megállapítását, illetve módosítását követő nyolc napon 

belül. 

b) Évente kétszer. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

254. FELADAT 

Feladat: A bölcsődei szolgáltatás esetében mikor kell jelenteni a szabad férőhelyek 

számát, és hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása biztosított-e az országos 

jelentési rendszerben? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Évente kétszer, április 30-ig és szeptember 30-ig. 

b) Évente egyszer, szeptember 1-ig. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

255. FELADAT 

Feladat: Az elektronikus igénybevevői nyilvántartásban ki ad adatrögzítői 

jogosultságot a használóknak? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) A rendszer működtetője, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság. 

b) Az e-képviselő. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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256. FELADAT 

Feladat: Az elektronikus igénybevevői nyilvántartásban lehet-e az e-képviselő 

adatrögzítő? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

257. FELADAT 

Feladat: Az elektronikus igénybevevői nyilvántartásban végezhető-e a napi jelen-és 

távollét rögzítése kétnaponta? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Igen, mivel az aznapi jelenlét mellett a megelőző nap jelen-és távollétének 24 órás 

jelentési határideje még nem telt le. 

b) Nem, napi jelentés szükséges. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

258. FELADAT 

Feladat: Hogyan kell hozzáférést kérni az elektronikus igénybevevői nyilvántartáshoz? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján közzétett 

formanyomtatványon, elektronikus úton. 

b) Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz postai úton küldött kérelemben. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

259. FELADAT 

Feladat: A bölcsődei szolgáltatás vezetője a jogszabály szerint mikor tájékoztatja a 

fenntartót a nyilvántartott díjhátralékról a térítésidíj-hátralék behajtása vagy a 

behajthatatlan hátralék törlése érdekében? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Havonta. 

b) Negyedévente. 

c) Évente. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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260. FELADAT 

Feladat: A jogszabály szerint mikor kell befizetni a bölcsődei szolgáltatás személyi 

térítési díját? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Tárgyhónap 10. napjáig. 

b) Tárgyhónapot követő hó 10. napjáig. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

261. FELADAT 

Feladat: A bölcsődei szolgáltatás igénybevételéről szóló megállapodást ki köti meg az 

ellátó oldaláról? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Állami fenntartású szolgáltató vezetője, egyházi vagy nem állami fenntartású 

szolgáltató esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy. 

b) A szolgáltatást nyújtó személy. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

262. FELADAT 

Feladat: A bölcsődei szolgáltatás igénybevételéről szóló megállapodást kik kötik meg 

egymással?  Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Állami fenntartású szolgáltató vezetője, egyházi vagy nem állami fenntartású 

szolgáltató esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy köti a szülővel, 

törvényes képviselővel. 

b) A fenntartó köti a szolgáltatást nyújtó személyekkel. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

263. FELADAT 

Feladat: A Központi Statisztikai Hivatal - 1203 gyermekek napközbeni ellátása - 

adatszolgáltatása csak az ellátott gyerekekről gyűjt statisztikai adatokat? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem  

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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1.2.2. TÉMAKÖR: Az állami támogatás igénylése és elszámolása a bölcsődei szolgáltatásban 

264. FELADAT 

Feladat: Ki igényelheti a költségvetési/állami támogatást? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A családi bölcsőde fenntartója. 

b) A családi bölcsőde bármelyik munkatársa. 

c) A könyvelő. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

265. FELADAT 

Feladat: Melyik feltételnek kell teljesülnie az alábbiak közül a költségvetési támogatás 

igényléséhez, ha a családi bölcsőde jogerős bejegyzéssel rendelkezik? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A családi bölcsőde férőhelyinek a finanszírozási rendszerbe való befogadással kell 

rendelkezniük 

b) A családi bölcsődének valamennyi férőhelyét fel kell tölteni 

c) Nincs más feltétel 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

266. FELADAT 

Feladat: Finanszírozási rendszerbe történő befogadás szakkérdésében ki az illetékes? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) MÁK 

b) EMMI 

c) ONYF 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 



72 

267. FELADAT 

Feladat: Hogyan kérhető befogadás a finanszírozási rendszerbe? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Papíralapon, írásbeli kérelemmel, melyet az EMMI Népesedés- és Gyermekügyi 

Főosztályához kell beküldeni 

b) Elektronikus úton, az OSZIR rendszerben 

c) E-mailben, a Kormányhivatalhoz kell beküldeni 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

268. FELADAT 

Feladat: Milyen típusú a családi bölcsődék finanszírozása? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Normatív jellegű, fajlagos összegű. 

b) Feladatfinanszírozás jellegű, bértömeg alapú. 

c) Éves fix összegű a támogatás, függetlenül a férőhelyek számától és a férőhelyek 

betöltöttségétől. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

269. FELADAT 

Feladat: Mely jogszabály határozza meg a költségvetési támogatás összegét? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az 1997. évi XXXI. törvény. 

b) Az adott évi költségvetési törvény. 

c) A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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270. FELADAT 

Feladat: Az egyházi, nem állami fenntartók állami támogatásának igénylését, 

folyósítását és a támogatás ellenőrzését melyik jogszabály írja le? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A 15/1998. (IV.30.) rendelet. 

b) Az 1997. évi XXXI. törvény. 

c) A 489/2013. (XII.18.) Kormányrendelet. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

271. FELADAT 

Feladat: Milyen jogcímeken lehet egy családi bölcsőde támogatásra jogosult? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Családi bölcsőde szolgáltatás normatív támogatása, összevont ágazati bérpótlék 

támogatása, esetlegesen bérnövekedés támogatása. 

b) Csak családi bölcsőde szolgáltatás normatív támogatása. 

c) Nincs költségvetési támogatás a családi bölcsődék számára. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

272. FELADAT 

Feladat: Van-e állami költségvetési támogatás a családi bölcsődék számára? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, van. 

b) Nem, nincs. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

273. FELADAT 

Feladat: Bármely családi bölcsőde igényelheti és kaphatja a költségvetési támogatást? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, bármelyik. 

b) Csak a jogosultsági feltételeknek megfelelő családi bölcsődék igényelhetik és 

kaphatják a költségvetési támogatást. 

c) Nincs költségvetési támogatás a családi bölcsődék számára. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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274. FELADAT 

Feladat: Mikor kell a költségvetési támogatási igényt benyújtani, ha az engedélyes az 

igénylés tárgyévét megelőzően is jogosult volt a támogatásra? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A tárgyévet megelőző év november 30-ig. 

b) A tárgyév január 31-ig. 

c) A tárgyévet megelőző december 31-ig. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

275. FELADAT 

Feladat: Benyújtható-e a támogatás iránti kérelem az igénylési határidő után? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem, ez nem lehetséges, a határidő jogvesztő. 

b) Igen, a tárgyév végéig. 

c) Igen, a határidőt követő 30. napig. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

276. FELADAT 

Feladat: Hogyan nyújtható be a költségvetési támogatás iránti kérelem? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Papír alapon, írásban, a területileg illetékes MÁK igazgatósághoz címezve. 

b) Papír alapon, írásban, a területileg illetékes kormányhivatalhoz címezve. 

c) Elektronikus úton, az OSZIR rendszerben. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

277. FELADAT 

Feladat: A költségvetési támogatás igénylésekor mit tekintünk a feladatmutatónak? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A családi bölcsőde szolgáltatásban tervezett igénybevételek száma elosztva az éves 

osztószámmal, két tizedesjegyre kerekítve. 

b) A családi bölcsőde szolgáltatásban tervezett igénybevételek száma. 

c) A férőhelyek száma. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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278. FELADAT 

Feladat: Hol található meg a feladatmutató számításánál használandó éves osztószám 

adott évre vonatkozóan? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A kormányhivatal teszi közzé saját honlapján. 

b) A gyermekvédelmi törvényben. 

c) Az adott évi költségvetési törvényben. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

279. FELADAT 

Feladat: Módosítható-e már a tárgyév során a költségvetési támogatási igény? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, negyedévente maximum egy alkalommal. 

b) Igen, az év folyamán bármikor. 

c) Nem, módosításra nincs lehetőség. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

280. FELADAT 

Feladat: Kell-e a költségvetési támogatás folyósításának tárgyévében időszakos 

felülvizsgálatot tartani a teljesült feladatmutató tekintetében? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem, nincs ilyen kötelezettség. 

b) Igen, félévente. 

c) Igen, negyedévente. (április 10-ig, július 10-ig, október 10-ig) 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

281. FELADAT 

Feladat: Kell-e a költségvetési támogatás folyósításának tárgyévében az időszakos 

felülvizsgálatokról feljegyzést készíteni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen, minden esetben. 

b) Csak ha a fenntartó úgy dönt, hogy készít feljegyzést. 

c) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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282. FELADAT 

Feladat: Azonos vagy különböző szabályok vonatkoznak a költségvetési támogatás és 

az összevont ágazati pótlék támogatásának igénylésére, folyósítására és ellenőrzésére? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Azonosak, a 489/2013. (XII. 18.) Kormányrendelet vonatkozik mindkettőre 

b) Különböző szabályok vonatkoznak rájuk. 

c) Azonosak, mert mindkettőt a gyermekvédelmi törvény szabályozza. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

283. FELADAT 

Feladat: Kell-e elszámolást benyújtani a tárgyévre a családi bölcsőde számára 

folyósított költségvetési támogatásról, és annak felhasználásáról? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem, kivéve, ha a folyósító MÁK Igazgatóság ezt külön kéri. 

c) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

284. FELADAT 

Feladat: Mikor kell benyújtani az elszámolást a tárgyévre a családi bölcsőde számára 

folyósított költségvetési támogatásról, és annak felhasználásáról? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A tárgyévet követő január 31-ig. 

b) A tárgyév december 31-ig. 

c) Nem kell elszámolást benyújtani. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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285. FELADAT 

Feladat: Hová kell benyújtani a tárgyévre a családi bölcsőde számára folyósított 

költségvetési támogatásról elkészített elszámolást? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) A bejegyző kormányhivatalhoz. 

b) A folyósító Magyar Államkincstár megyei igazgatóságához. 

c) Nem kell elszámolást benyújtani. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

286. FELADAT 

Feladat: Milyen formában, adattartalommal kell a családi bölcsőde fenntartójának a 

költségvetési támogatás iránti igényét benyújtania? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) A Magyar Államkincstár honlapján közzétett nyomtatványokat kell használni az 

igényléshez. 

b) A Kormányhivatal által közzétett nyomtatványokat kell használni az igényléshez. 

c) Az igénylés szabadon fogalmazható. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

287. FELADAT 

Feladat: Milyen formában, adattartalommal lehetséges a családi bölcsőde 

fenntartójának a költségvetési támogatás igényét módosítani? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A módosítás szabadon fogalmazható. 

b) A Magyar Államkincstár honlapján közzétett nyomtatványokat kell használni a 

módosításhoz. 

c) Az EMMI honlapján közzétett nyomtatványokat kell használni a módosításhoz. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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288. FELADAT 

Feladat: A költségvetésitámogatás-igénylés módosítása lehet-e pótigény? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, akár pótigény, akár lemondás is lehet. 

b) Nem, csak lemondani lehet. 

c) Nem lehet módosítani. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

289. FELADAT 

Feladat: A költségvetésitámogatás-igénylés módosítása lehet-e lemondás? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem, csak pótigénylés lehetséges. 

b) Igen, akár lemondás, akár pótigénylés lehet. 

c) Nem lehetséges módosítás. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

290. FELADAT 

Feladat: Milyen módon, adattartalommal kell a tárgyévi költségvetési támogatás 

elszámolását elkészíteni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A SZÁP honlapján közzétett nyomtatványokat kell használni az elszámolás 

elkészítéséhez 

b) A Magyar Államkincstár honlapján közzétett nyomtatványokat kell használni az 

elszámolás elkészítéséhez. 

c) Az elszámolás szabadon fogalmazható, a fenntartó határozza meg az elszámolás 

adattartalmát. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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291. FELADAT 

Feladat: A tárgyévre folyósított összevont ágazati pótlékról, annak felhasználásáról 

mikor kell elszámolást benyújtani? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) A költségvetési támogatás elszámolásával egy időben, tárgyévet követő január 31-

ig. 

b) Nem kell elszámolást benyújtani. 

c) A költségvetési támogatás elszámolásától függetlenül, a tárgyévet követő 180 napon 

belül. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

292. FELADAT 

Feladat: Ellenőrzi-e a Magyar Államkincstár a fenntartó számára folyósított 

költségvetési támogatás igénylésének, felhasználásának és elszámolásának 

szabályosságát, megalapozottságát? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen, évente. 

b) Igen, legalább kétévente. 

c) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

293. FELADAT 

Feladat: Megállapíthat-e a Magyar Államkincstár ellenőrzése támogatás visszafizetési 

kötelezettséget? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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1.2.3. TÉMAKÖR: A munkáltatói feladatok ellátása a bölcsődei szolgáltatásban   

294. FELADAT 

Feladat: Végezhet-e gyermekellátást munkaviszony nélkül olyan egyéni vállalkozó, 

aki egyben a fenntartó is? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Csak, ha munkaszerződést köt önmagával. 

b) Igen 

c) Nem  

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

295. FELADAT 

Feladat: Köteles-e szakmai munkakört létrehozni a családi bölcsőde fenntartója, ha a 

munkavállaló rendelkezik szakirányú szakképesítéssel? Válaszd ki a helyes megoldást 

a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

. 

 

296. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A koordinátor foglalkoztatása csak munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban 

történhet. 

b) Koordinátori munkakörben alkalmazott személynek szociális gondozói díjat is lehet fizetni. 

c) Koordinátori feladatot munkaviszonnyal, közalkalmazotti jogviszonyban és megbízási 

szerződéssel is be lehet tölteni. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

. 
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297. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) A szociális gondozói díjjal fizetett megbízás szolgálati időnek számít. 

b) A szociális gondozói díj évi 180 ezer forintig adómentes jövedelemként 

fizethető, eddig az összegig nem számít bele a nyugdíjba és nem kell 

szerepeltetni az adóbevallásban. 

c) A szociális gondozói díjra szóló megbízást be kell jelenteni az adóhatóságnak 

a feladatvégzés megkezdésekor. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

298. FELADAT 

Feladat: Dolgozhat-e önkéntes családi bölcsődében? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Nem 

b) Csak a jogszabály által előírt létszám felett. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el 

 

299. FELADAT 

Feladat: Milyen fenntartónál kötelező közalkalmazotti jogviszonyt létrehozni a 

szolgáltatást nyújtó személy foglalkoztatására? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Egyházi fenntartó. 

b) Alapítványi fenntartó. 

c) Önkormányzati fenntartó. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el.. 
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300. FELADAT 

Feladat: Az alábbi állítások közül van hamis állítás is. Válaszd ki a megadott válaszok 

közül! 

a) Szolgáltatást nyújtó személynél elvárás a középfokú iskolai végzettség, jár a 

garantált bérminimum. 

b) Segítő személy alkalmazása esetében lehet minimálbért fizetni, mert ehhez a 

munkakörhöz nincs feltételként kötve a középfokú iskolai végzettség. 

c) A családi bölcsőde fenntartója nem köteles figyelembe venni, hogy a szolgáltatást 

nyújtó személy rendelkezik-e középfokú iskolai végzettséggel. 

d) A családi bölcsőde fenntartója nem köteles figyelembe venni, hogy a 

munkatársaknak van a miniszteri tanfolyami tanúsítványon kívül szakirányú 

szakképzettségük. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el 

 

301. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Az állandó segítő munkaidejének a nyitvatartási idő teljes hosszát le kell fednie. 

b) Az állandó segítőnek mindaddig jelen kell lennie a családi bölcsődében, míg az 

egyidejűleg jelen lévő gyermekek száma meghaladja az öt főt 

c) Az állandó segítő munkaideje minimum heti 30 óra. 

d) Az állandó segítő munkaidejét a fenntartó a feladatokhoz igazodóan határozza 

meg. 

Megoldás: d) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

302. FELADAT 

Feladat: Az alábbi megállapítások hamis és igaz állításokat tartalmaznak. Válassza ki 

az igaz állítást az alábbiak közül. 

a) A munkaszerződés megkötésének feltétele, hogy a szolgáltatást nyújtó személy és 

a segítő személy munkakörbe lépő is rendelkezzen alkalmassági igazolással 

foglalkozás-egészségügyi szempontból. 

b) Felvételkor elegendő, ha a dolgozó nyilatkozatot tesz, hogy egészséges. 

c) Az üzemorvoshoz a munkába állás után kell elmenni kiváltani az egészségügyi 

könyvet. 

Megoldás: a)  

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 



83 

303. FELADAT 

Feladat: Az alábbi megállapítások hamis és igaz állításokat tartalmaznak. Válassza ki 

az igaz állítást az alábbiak közül. 

a) A segítő személynek elegendő a háziorvos igazolása arról, hogy egészségi állapota 

nem veszélyezteti az ellátott gyermekek egészségét. 

b) Évente kell munkaalkalmassági vizsgálatra menni, vinni kell a 12 hónapnál nem 

régebbi tüdőszűrő-leletet. 

c) Évente kell igazolni a munkaalkalmasságot, ehhez a foglalkozás-egészségügyi 

szabályok szerint évente be kell mutatni a vér- és székletvizsgálat eredményét az 

üzemorvosnak. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

304. FELADAT 

Feladat: Az alábbi felsorolásból válassza ki azokat, melyek nem képezik a 

munkaszerződés kötelező elemeit: 

a) A szerződő felek lényeges adatai.  

b) Munkaviszony időtartama  -  határozatlan, vagy határozott. 

c) Munkavállaló feladatai részletesen.  

d) Munkakör, FEOR-szám. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

305. FELADAT 

Feladat: Az alábbi felsorolásból válassza ki azokat, melyek nem képezik a 

munkaszerződés kötelező elemeit  

a) Munkabér, alapbér. 

b) Munkaidő. 

c) Helyettesítője. 

d) Munkavégzés helye. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

306. FFELADAT 

Feladat: Az alábbi felsorolásból válassza ki azokat, melyek nem képezik a 

munkaszerződés kötelező elemeit  

a) Munkába lépés ideje, próbaidő időtartama (ha van próbaidő). 

b) Munkáltatói jogok gyakorlója. 

c) Alapszabadság, pótszabadság. 

d) A munkakör betöltésének személyi követelményei. 

Megoldás: d) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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307. FELADAT 

Feladat: Melyik jogszabályból származik az alábbi idézet a szociális ágazati összevont 

pótlékról? 

„...A közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött 

ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg, melynek összegét az 5. 

számú melléklet tartalmazza."  

Válassza ki a helyes megoldást az alábbiak közül! 

a) 328/2011 (XII.29.) Kormányrendelet. 

b) 15/1998. (IV.30.) NM rendelet. 

c) 257/2000 (XII.26.) Kormányrendelet. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

308. FELADAT 

Feladat: Miről kell írásban tájékoztatni a munkavállalót a munkaviszonnyal 

kapcsolatban? Írja be a felsorolásból hiányzó szavakat a kipontozott helyekre. 

a) a .......... munkaidőről 

b) az alapbéren túli ................ és egyéb juttatásokról  

 

 

Megoldás: a) napi, b) munkabérről 

Javítókulcs: Elfogadható a munkabér helyett, ha pótlékot ír. . 

 

309. FELADAT 

Feladat: Miről kell írásban tájékoztatni a munkavállalót a munkaviszonnyal 

kapcsolatban? Írja be a felsorolásból hiányzó szavakat a kipontozott helyekre. 

a) a munkabérről való elszámolás módjáról, a ...................... gyakoriságáról, a 

kifizetés napjáról  

b) a ................. tartozó feladatokról  

 

 

Megoldás: a) munkabérfizetés, b) munkakörhöz 

Javítókulcs: Elfogadható a munkabérfizetés helyett, ha fizetést ír. . 
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310. FELADAT 

Feladat: Miről kell írásban tájékoztatni a munkavállalót a munkaviszonnyal 

kapcsolatban? Írja be a felsorolásból hiányzó szavakat a kipontozott helyekre. 

a) a szabadság mértékéről, számítási módjáról és ................... rendjéről  

b) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási ....... hossza 

megállapításának szabályairól 

Megoldás: a) kiadásának, b) idő,  

Javítókulcs: Az a) pontnál elfogadható, ha kiadás helyett kivételének, vagy 

felhasználásának igéket ír be. 

 

311. FELADAT 

Feladat: Miről kell írásban tájékoztatni a munkavállalót a munkaviszonnyal 

kapcsolatban? Írja be a felsorolásból hiányzó szavakat a kipontozott helyekre. 

a) hogy a munkáltató kollektív ........... hatálya alá tartozik-e 

b) a munkáltatói jogkör .................... 

 

Megoldás: a) szerződés, b) gyakorlója  

Javítókulcs: Csak a helyes válaszok fogadhatók el. 

 

312. FELADAT 

Feladat: Kötelező szociális összevont ágazati pótlékot fizetni minden családi 

bölcsődében dolgozó munkavállalónak? Válassza ki a helyes megoldást a megadott 

Válaszok közül! 

a) Igen 

b) Csak annál a fenntartónál, amelyik központi költségvetési támogatásban részesül 

c) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

313. FELADAT 

Feladat: Mennyi pótszabadság jár egy kétgyermekes munkavállalónak, ha az egyik 

gyermeke fogyatékos? Válaszd ki az alábbiak közül a helyes megoldást. 

a) 4 nap 

b) 6 nap 

c) 7 nap 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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314. FELADAT 

Feladat: A munkaköri leírás módosítható-e a munkáltató által egyoldalúan? Válaszd ki 

a helyes megoldást az alábbi lehetőségek közül! 

 

a) Igen 

b) Nem, csak közös megegyezéssel. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

315. FELADAT 

Feladat: Mit tartalmaz a munkáltató által vezetett munkaidő-nyilvántartás? Válaszd ki 

a helytelen megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A munkavállalók napi munkavégzésének kezdő és befejező idejét. 

b) A nevelés nélküli munkanapokat. 

c) A szabadság idejét. 

d) Munkaidőn kívüli munkavégzés idejét. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

316. FELADAT 

Feladat: A munkavállaló betegsége esetén a munkáltató hány nap betegszabadságot 

köteles kiadni? Az alábbi lehetőségek közül válassza ki a helyes megoldást! 

a) 10 nap 

b) 15 nap 

c) 5 nap 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

317. FELADAT 

Feladat: A munkáltató kötelessége a biztonságos munkavégzés feltételeinek 

megteremtése. Milyen feladatokat végez a munkahelyi balesetek elkerülése 

érdekében? Válaszd ki a helytelen megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Munkavédelmi oktatást szervez évente. 

b) Biztosítást köt a tevékenységekre. 

c) Gondoskodik a tűzvédelemről. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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318. FELADAT 

Feladat: Melyik adónemből jár kedvezmény a munkáltatónak, ha gyesről, gyedről, 

gyetről visszatérő munkavállalót foglalkoztat? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Szociális hozzájárulási adó. 

b) Társasági adó. 

c) Iparűzési adó. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

319. FELADAT 

Feladat: Milyen kedvezmény jár az 55 év feletti munkavállaló foglalkoztatásával? 

Válaszd ki a helytelen megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 11 % kedvezmény a szociális hozzájárulási adóból havonta. 

b) Legfeljebb havi 11.000 Ft kedvezmény a munkabér után fizetendő szociális 

hozzájárulási adóból. 

c) Nem kell utána szakképzési hozzájárulást fizetni. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

320. FELADAT 

Feladat: Melyik szerv adja ki az igazolást a 25 év alatti munkavállaló havi 22.000  Ft 

összegű szociális adókedvezményre jogosultságáról? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) NAV 

b) Kincstár 

c) Egyik sem, elég a személyigazolványban megnézni a születési dátumot. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

321. FELADAT 

Feladat: Milyen gyakran kell ellenőriztetni a tűzoltó készüléket szakemberrel? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Évente. 

b) Évente kétszer. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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322. FELADAT 

Feladat: Mikor köteles a munkavállaló megfizetni a munkáltatónak okozott kárt teljes 

egészében? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Ha a kár mértéke kevesebb, mint a dolgozó egy évi bére. 

b) Ha a kárt súlyos gondatlansággal, szándékosan okozta. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el 

 

323. FELADAT 

Feladat: Munkahelyi baleset esetén mikor nem köteles a munkáltató a kárt 

megtéríteni? Válaszd ki a helytelen megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Ha a károsult munkatársa miatt történt a baleset. 

b) Ha bebizonyítja, hogy a balesetet okozó tény nem volt előre látható, elhárítható. 

c) Ha a balesetet a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

1.2.4. TÉMAKÖR: A bölcsődei szolgáltatás szakmai kapcsolatrendszere  

324. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a bölcsődei szolgáltatás számára szakmai kapcsolatokat 

fenntartani a fenntartón kívül? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Nem, mert ez egy szolgáltatás. 

b) Igen 

c) Igen, csakis az engedélyező/bejegyző hatósággal. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

325. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a bölcsődei szolgáltatás fenntartójának szakmai kapcsolatot 

kialakítania a bejegyző kormányhivatallal? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Nem 

b) Igen, az ellenőrzések idején. 

c) Igen, mindenképpen szükséges és érdemes. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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326. FELADAT 

Feladat: Kivel nem szükséges szakmai kapcsolatot kialakítania a bölcsődei 

szolgáltatásnak vagy a bölcsődei szolgáltatás fenntartójának? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A kijelölt módszertani szervezettel (MACSKE). 

b) A területileg illetékes népegészségügyi szervvel. 

c) A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

327. FELADAT 

Feladat: Az ellenőrzés idejét kivéve ajánlott-e szakmai kapcsolatot kialakítani a 

Népegészségügyi szervvel? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, hasznos információkat kaphatunk, tanácsot/tájékoztatást kérhetünk. 

b) Nem 

c) Nem, az ellenőrzésen kívül a hatóság nem szolgáltat információt. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

328. FELADAT 

Feladat: Kell-e a családi bölcsődének szakmai kapcsolatot kialakítania a 

Katasztrófavédelemmel az esetleges ellenőrzés idején kívül? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem 

b) Igen, ha a családi bölcsőde esetében katasztrófavédelemhez kapcsolatos szakkérdés 

releváns. 

c) Nem, csak ha ezt a Kormányhivatal előírja a családi bölcsőde számára. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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329. FELADAT 

Feladat: Javasolt-e a Magyar Államkincstárral szakmai kapcsolatot kialakítania a 

bölcsődei szolgáltatásnak/ a fenntartónak? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen, minden esetben kötelező. 

b) Igen, különösen akkor, ha költségvetési támogatásban részesül a bölcsődei 

szolgáltatás. 

c) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

330. FELADAT 

Feladat: Milyen kérdésben nem tud egyeztetni a Magyar Államkincstárral a bölcsődei 

szolgáltatást nyújtó / fenntartó? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) A költségvetési támogatás igénylésével kapcsolatos kérdésekben. 

b) A munkaköri leírásokkal kapcsolatosan. 

c) A szülők számára nyújtott pénzbeli ellátások szabályairól. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

331. FELADAT 

Feladat: Önkormányzatokkal van-e együttműködési lehetősége a bölcsődei 

szolgáltatást nyújtónak / a fenntartónak? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen, akár ellátási szerződést is köthetnek. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

332. FELADAT 

Feladat: Létrejöhet-e szakmai kapcsolat a bölcsődei szolgáltatást nyújtó / a fenntartó 

és a helyi védőnő(k) között? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Igen, különösen eltérő fejlődésű kisgyermek(ek) ellátása esetén. 

b) Nem, ez a szolgáltatási forma miatt nem szükséges. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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333. FELADAT 

Feladat: Lehet-e szükség a kapcsolatfelvételre, szakmai kapcsolat kialakítására a 

gyermekjóléti szolgálattal? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, kötelező, mivel mindkettő tagja a gyermekvédelmi jelzőrendszernek. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

334. FELADAT 

Feladat: Javasolt-e szakmai kapcsolatot kialakítani a bölcsődei szolgáltatás 

környezetében működő helyi szervezetekkel? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Igen, ezek a partnerségek előnyösek a bölcsődei szolgáltatás számára. 

b) Nem, mert a bölcsődei szolgáltatás független a helyi szervezetektől. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

335. FELADAT 

Feladat: Javasolt-e szakmai kapcsolatot kialakítani a bölcsődei szolgáltatónak a 

környezetében működő más bölcsődei szolgáltatókkal? Válaszd ki a helyes megoldást 

a megadott válaszok közül! 

a) Igen, a jó szakmai kapcsolat kölcsönös előnyökkel jár. 

b) Igen, így jobban megfigyelhető a konkurencia. 

c) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

336. FELADAT 

Feladat: Kikből áll a MACSKE tagsága? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Elsősorban azok a szolgáltatást nyújtó személyek, fenntartók a tagjai, akik 

kisgyermekek számára napközbeni ellátást nyújtó szolgáltatásokban tevékenykednek. 

b) Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények fenntartói, munkatársai. 

c) Kisgyermeknevelés területén diplomával rendelkező személyek. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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337. FELADAT 

Feladat: Milyen tevékenységet folytat a MACSKE? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Kijelölt módszertani szervezet, tehát módszertani feladatokat lát el. 

b) Családi bölcsőde hálózatot tart fenn. 

c) Napközbeni gyermekfelügyelet hálózat fenntartója. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

338. FELADAT 

Feladat: Van-e a MACSKE szervezetnek szerepe a bölcsődei szolgáltatások 

ellenőrzésében? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nincs. 

b) Igen, a Kormányhivatal végzésben felkérheti a MACSKE-t szakmai helyszíni 

ellenőrzésre. 

c) Igen, minden ellenőrzésben részt vesz. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

339. FELADAT 

Feladat: Hol tájékozódhat a bölcsődei szolgáltató az őt érintő szakmai szabályok 

változásairól? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A módszertani szervezet honlapján. 

b) A kormányhivatalok honlapjain. 

c) Az EMMI honlapján. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

340. FELADAT 

Feladat: Mi a MACSKE, mint módszertani szervezet által végzendő helyszíni szakmai 

ellenőrzések célja? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A megfelelő színvonalú szakmai munka elősegítése, szakmai támogatás. 

b) Elsősorban a bölcsődei szolgáltató figyelmeztetése a hibás működésre. 

c) Nem megfelelő szakmai munka esetén a bölcsődei szolgáltatás bezárása. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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341. FELADAT 

Feladat: Hogyan követheti a bölcsődei szolgáltató a jogszabályi változásokat? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Szakmai, módszertani weboldalak követésével, szakmai napokon való részvétellel. 

b) Jelzést kap a változásokról a Kormányhivataltól. 

c) A MACSKE hivatalból értesíti a változásokról. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

342. FELADAT 

Feladat: Más bölcsődei szolgáltatással való együttműködés során mi nem lehet az 

együttműködés formája? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Közös programok szervezése. 

b) Egyoldalú információszerzés. 

c) Szakmai tapasztalatcsere. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

343. FELADAT 

Feladat: Részt vehet-e bölcsődei szolgáltató önkormányzati rendezvények (pl.: családi 

nap) megvalósításában? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, megállapodás esetén. 

b) Nem, ez semmilyen körülmények között sem lehetséges. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

344. FELADAT 

Feladat: Kérhet-e a bölcsődei szolgáltató a helyi védőnőtől szakmai tanácsot? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem, mivel a védőnők nem tájékozottak a családi bölcsődei ellátásról. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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345. FELADAT 

Feladat: Meghívhatja-e a bölcsődei szolgáltató a helyi védőnőt a szolgáltatás helyére 

szülőcsoportos beszélgetés szakértő vendégeként? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Nem 

b) Igen, hiszen sok hasznos információval segítheti a szülőket és a bölcsődei 

szolgáltatókat is. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

346. FELADAT 

Feladat: A bölcsődei szolgáltatónak részt kell-e vennie Kormányhivatal, MÁK, vagy 

más Hatóság/Hivatal által szervezett, a bölcsődei szolgáltatókat (is) érintő 

tájékoztatókon, konferenciákon? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Nem kötelező, de mindenképp javasolt. 

b) Nem 

c) Igen, mert ez kötelező. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

347. FELADAT 

Feladat: Kitől kérhet a bölcsődei szolgáltató módszertani kérdésekben segítséget? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A kormányhivataltól. 

b) A Magyar Államkincstártól. 

c) A MACSKE-től, a MACSKE szakértőitől. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

348. FELADAT 

Feladat: Együttműködhet-e a bölcsődei szolgáltató a környezetében működő bölcsődei 

intézménnyel? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem, mert különbözőek a szakmai szempontok. 

b) Igen, mert mindkettő a bölcsődés korú gyermekek ellátását végzi, és segíthetik 

egymás szakmai munkáját. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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349. FELADAT 

Feladat: Építhet-e szakmai kapcsolatot a bölcsődei szolgáltató a környezetében 

működő közművelődési intézménnyel? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen, közös programmegvalósítás, programok látogatása, vagy a bölcsődei 

szolgáltatáshoz való elhozása is lehetséges. 

b) Nem, nincs közös pontja a bölcsődei szolgáltató és a közművelődési intézmény 

életének. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

350. FELADAT 

Feladat: Tehet-e észrevételt a bölcsődei szolgáltatás szabályaival kapcsolatosan a 

bölcsődei szolgáltató? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen célszerű ezeket a módszertani szervezethez (MACSKE) eljuttatni. 

b) Nem, ez nem megengedett. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

351. FELADAT 

Feladat: Tehet-e módosítási javaslatot a bölcsődei szolgáltató a bölcsődei szolgáltatás 

szabályaira vonatkozóan? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem, nincs erre lehetősége. 

b) Igen, a módszertani szervezethez (MACSKE) célszerű eljuttatni ezeket a 

javaslatokat. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

352. FELADAT 

Feladat: Kötelező-e a bölcsődei szolgáltató számára a MACSKE-tagság? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem, mert ez a szervezet csak a szakmai munkát ellenőrzi. 

b) Nem kötelező, minden szolgáltató maga dönti el, hogy tagja kíván-e lenni a 

MACSKE-nak. 

c) Igen, kötelező. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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353. FELADAT 

Feladat: Hogyan csatlakozhat a MACSKE-hoz a bölcsődei szolgáltató? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Telefonon kell a tagságot igényelni, a MACSKE telefonszámán. 

b) A MACSKE honlapján megtalálható tagsági felvételi kérelem kitöltésével lehet 

jelentkezni, a MACSKE a soron következő elnökségi ülésén dönt a jelentkezők 

felvételéről. 

c) Üzenetben kell jelentkezni, amit a MACSKE Facebook-oldalára kell elküldeni. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

1.2.5. TÉMAKÖR: Szakmai továbbképzések a bölcsődei szolgáltatást nyújtók számára 

354. FELADAT 

Feladat: A bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek háromévente legalább hány 

alkalommal kötelesek továbbképzésen részt venni? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Egy 

b) Kettő 

c) Három 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

355. FELADAT 

Feladat: A bölcsődei szolgáltatás területén dolgozók, vagyis a szolgáltatást nyújtó 

személyek, a kisgyermeknevelők és a koordinátorok ugyanabba a továbbképzési 

rendszerbe tartoznak? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem  

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

356. FELADAT 

Feladat: Van-e speciális szakmai továbbképzés a sajátos nevelési igényű, illetve korai 

fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket is ellátó családi vagy munkahelyi 

bölcsődében dolgozó szolgáltatást nyújtó személyek számára? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nincs, ez a szakmai továbbképzés része. 

b) Van speciális szakmai továbbképzés. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 



97 

357. FELADAT 

Feladat: Mennyi a továbbképzési időszak tartama a kisgyermeknevelők, egyéb 

végzettséggel rendelkező koordinátorok esetében?  Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) 3 év 

b) 5 év 

c) 6 év 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

358. FELADAT 

Feladat: Főiskolán végzett kisgyermeknevelőnek (kisgyermeknevelő BA) hány 

továbbképzési pontot kell szereznie egy továbbképzési időszak alatt? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 60 

b) 80 

c) 90 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

359. FELADAT 

Feladat: Érettségizett, OKJ-s végzettségű kisgyermeknevelőnek hány továbbképzési 

pontot kell szereznie egy továbbképzési időszak alatt? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) 60 

b) 80 

c) 90 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

360. FELADAT 

Feladat: Mikor szakad meg a továbbképzési időszak? Válaszd ki a helytelen választ a 

megadottak közül! 

Ha a továbbképzésre kötelezett 

a) munkaviszonya megszűnik. 

b) egyéni vállalkozói tevékenységgel felhagy. 

c) gyermeke gondozása miatt fizetés nélküli szabadságra megy. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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361. FELADAT 

Feladat: Milyen típusú továbbképzési programok vannak? Válaszd ki a helytelen 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Szakmai tanfolyam. 

b) Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás. 

c) Gyakorlati továbbképzés. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

362. FELADAT 

Feladat: Melyik a legtöbb továbbképzési pontértékkel bíró továbbképzési 

programtípus? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Szakmai tanfolyam. 

b) Szakmai személyiségfejlesztés. 

c) Külföldi tanulmányút. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

363. FELADAT 

Feladat: Melyik a legkevesebb továbbképzési pontértékkel bíró továbbképzési 

programtípus? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Külföldi vagy hazai tanulmányút. 

b) Szakmai tanácskozás. 

c) Szakmai műhely. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

364. FELADAT 

Feladat: Mi a továbbképzési időszak kezdete? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) A bölcsődei nevelési év kezdete. 

b) A munkába állás vagy szakképzettség megszerzésének napja. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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365. FELADAT 

Feladat: Ha a kisgyermeknevelő munkaviszonya megszűnik, mennyi időn belül kell 

ismét munkába állnia, hogy továbbképzési pontjai ne vesszenek el?   

a) Három hónapon belül. 

b) Fél éven belül. 

c) Egy éven belül. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

366. FELADAT 

Feladat: Mi nem számít bele a továbbképzési időszakba (szünetelés)? Válaszd ki a 

helytelen megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Három hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság ideje. 

b) Hat hónapot meghaladó táppénz, baleseti táppénzt ideje. 

c) Egy hónapot meghaladó éves rendes szabadság ideje. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

367. FELADAT 

Feladat: Kisgyermeknevelő mentesülhet-e a továbbképzési kötelezettség alól? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

368. FELADAT 

Feladat: Mikor mentesülhet az egyéb végzettséggel rendelkező koordinátor a 

továbbképzési kötelezettség alól? Válaszd ki a helytelen megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Ha a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van 

hátra.  

b) Ha heti 15 óránál kevesebb időtartamban végez személyes gondoskodást. 

c) Ha pedagógus végzettsége van. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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369. FELADAT 

Feladat: Meddig kell jelenteni a kisgyermeknevelők és egyéb végzettségű 

koordinátorok továbbképzési kötelezettségének teljesítését? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A tárgyévet követő év február 28-ig. 

b) A tárgyévet követő január 31-ig.  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

370. FELADAT 

Feladat: Kinek kell jelenteni a kisgyermeknevelők és egyéb végzettségű koordinátorok 

továbbképzési kötelezettségének teljesítését?  Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak. 

b) A területileg illetékes kormányhivatalnak. 

c) MACSKE Napközbeni Gyermekellátást Nyújtó Szolgáltatók Országos 

Egyesületének. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

371. FELADAT 

Feladat: Lehet-e önbejelentéssel jelenteni a továbbképzési kötelezettség teljesítését? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

372. FELADAT 

Feladat: Mit kell tartalmaznia a továbbképzési tervnek? Válaszd ki a helytelen 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A tárgyévben továbbképzésben részt vevők számát, munkakörüket, és a várható 

távolléti idő feltüntetését. 

b) A továbbképzésen részt vevők helyettesítésére vonatkozó tervet. 

c) A választott továbbképzés megnevezését, szervezőjét. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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373. FELADAT 

Feladat: Kell-e tartalmaznia a továbbképzési tervnek a továbbképzésre fordítható 

források megjelölését és felosztását? Válaszd ki a helytelen megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

374. FELADAT 

Feladat: Kell-e tartalmaznia a továbbképzési tervnek a továbbképzési 

kötelezettségüket teljesítők számát? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

375. FELADAT 

Feladat: A jogszabály szerint a munkáltatónak mit kell biztosítani az éves 

továbbképzési tervben szereplő munkavállalónak? Válaszd ki a helytelen megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) A továbbképzésen való részvétel idejére munkaidő-kedvezményt biztosítani. 

b) A továbbképzés részvételi díját viselni. 

c) A továbbképzés helyszínére utazási költségtérítést fizetni. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

376. FELADAT 

Feladat: Mi a történik egy adott továbbképzési időszak alatt, ha a kisgyermeknevelő 

vagy egyéb végzettséggel rendelkező koordinátor más jogszabály alapján is köteles 

továbbképzésben részt venni, és annak eleget is tesz? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Csak a továbbképzési pontok felét kell megszereznie.  

b) Mentesül a továbbképzés alól. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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377. FELADAT 

Feladat: A továbbképzési időszak szünetelési ideje alatt lehet-e továbbképzési 

pontokat gyűjteni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen  

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

378. FELADAT 

Feladat: Az esetmegbeszélő vagy szupervíziós csoport beletartozik-e a szakmai 

személyiségfejlesztő foglalkozás továbbképzési programtípusba? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

1.2.6. TÉMAKÖR: A bölcsődei szolgáltatás minőségbiztosítása 

379. FELADAT 

Feladat: Mit értünk minőség alatt? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Minőség, ha teljesülnek a jogszabályban előírt feltételek. 

b) A minőség kizárólag egy külső auditor által kiadott tanúsítvány lehet.  

c) A minőség igényeknek való megfelelést jelent.  

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

380. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki a felsoroltak közül a teljes körű minőségirányítás alapelveit!  

a) Folyamatok javítása. 

b) Külső, belső vevők elégedettségének mérése. 

c) Standardok beépítése. 

d) Vevőközpontúság. 

Megoldás: a) és d) 

Javítókulcs: Két jó Megoldás együttes kiválasztása fogadható el. 
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381. FELADAT 

Feladat: Nevezd meg a teljes körű minőségirányítás legrangosabb hazai elismerését!  

………………………………………………………………………………… 

Megoldás: Nemzeti Minőségi Díj  

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

382. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki a felsoroltak közül a teljes körű minőségirányítás legrangosabb 

hazai elismerésének megnevezését!  

a) Nemzeti Minőségi díj 

b) Kiváló Minőség elismerés 

c) Legkiválóbb Magyar Vállalkozás díj  

 

………………………………………………………………………………… 

Megoldás: a)  

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

383. FELADAT 

Feladat: Milyen tényezőket vizsgál a SWOT-analízis? 

………………………………………………………………………………… 

Megoldás: Erősségek, Gyengeségek, Lehetőségek, Veszélyek  

Javítókulcs: Elfogadható a tartalmilag helyes Megoldás. 

 

384. FELADAT 

Feladat: Melyik dimenzió nem tartozik a SWOT-analízis vizsgálati körébe? Válaszd ki 

a helytelen megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Erősségek  

b) Kockázatok 

c) Veszélyek  

d) Lehetőségek 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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385. FELADAT 

Feladat: Mit jelentenek a SMART-célok? Válaszd ki a helytelen megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) specifikus, mérhető, analizálható, reális, teljes körű 

b) specifikus, mérhető, lényeges, reális, időhöz kötött  

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

386. FELADAT 

Feladat: Mely ismérvek tartoznak a SMART-célok közé? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Specifikus 

b) Lényeges 

c) Mérhető 

d) Teljes körű 

Megoldás: a) és c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

387. FELADAT 

Feladat: Mit értünk a bölcsődei szolgáltatás alap minőségi szintje alatt?  

………………………………………………………………………………… 

Megoldás: A jogszabályoknak való megfelelés 

Javítókulcs: Elfogadható a tartalmilag helyes Megoldás. 

 

388. FELADAT 

Feladat: Mit értünk a bölcsődei szolgáltatás alap minőségi szintje alatt? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Elégedettség mérése. 

b) Jogszabályoknak való megfelelés. 

c) Fejlesztésre törekvés. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 



105 

389. FELADAT 

Feladat: Mit jelent a brainstorming kifejezés? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) „agyalás” – fejlesztési célok meghatározása  

b) ötletbörze 

c) elégedettség mérése 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

390. FELADAT 

Feladat: A bölcsődei szolgáltató mely területeken tud minőségmérésre és fejlesztésre 

törekedni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Tárgyi feltételek. 

b) Térítési díj mértéke. 

c) Szolgáltatás átláthatósága. 

d) Személyi feltételek. 

Megoldás: a) d) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

391. FELADAT 

Feladat: Melyik terület monitoringja nem tartozik a bölcsődei szolgáltatatás 

minőségirányítása közé?  Válaszd ki a helytelen megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Személyi feltétek. 

b) Adminisztráció. 

c) Tárgyi feltételek. 

d) Térítési díj mértéke. 

Megoldás: d) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

392. FELADAT 

Feladat: Bölcsődei szolgáltatás alap minőségi szintjének teljesítéséhez hány m
2
 

alapterület biztosítása szükséges gyermekenként? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) 2 m
2
 

b) 3 m
2
 

c) 5 m
2
 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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393. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás nem igaz a minőségi bölcsődei szolgáltatásra? Válaszd ki a 

helytelen megoldást a megadott válaszok közül! 

A minőségi bölcsődei szolgáltatás  

 

a) méri a szülők elégedettségét.  

b) méri a dolgozók elégedettségét. 

c) kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelésre törekszik. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

394. FELADAT 

Feladat: Bölcsődei szolgáltatás alap minőségi szintjének teljesítéséhez hány évente 

kell a szolgáltatásnyújtónak képzési kötelezettséget teljesítenie? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 2 

b) 3 

c) 5 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

395. FELADAT 

Feladat: Mit jelent a PDCA-elv? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Tervezd – Csináld – Ellenőrizd - Avatkozz be!  

b) Tervezd – Ellenőrizd – Csatold vissza - Elemezd ki!  

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

396. FELADAT 

Feladat: Mely ismérvek tartoznak a PDCA-elv elemei közé? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Tervezd! 

b) Vitasd meg! 

c) Ellenőrizd! 

d) Csatold vissza! 

Megoldás: a) és c) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha mind a két válasz helyes. 
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397. FELADAT 

Feladat: Milyen formában tudjuk a bölcsődei szolgáltatás érintettjeinek elégedettségét 

felmérni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Elégedettség felmérése sokféleképpen történhet, egyéni vagy csoportos interjúval, 

vagy erre a célra szerkesztett kérdőívvel. 

b) Kizárólag erre a célra szerkesztett, anonimitást biztosító kérdőíves felmérés által. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

398. FELADAT 

Feladat: Mely területen érdemes vizsgálni és fejleszteni a bölcsődei szolgáltatás 

megvalósulásának minőségét? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Személyi feltételek, tárgyi feltételek, gondozás-nevelés, adminisztráció. 

b) Tárgyi feltételek, munkatársak felkészültsége, napirend, étkezés. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

2. MODUL: GONDOZÁS ÉS NEVELÉS A BÖLCSŐDEI SZOLGÁLTATÁSBAN 

2.1. TANANYAGEGYSÉG: Pszichológiai és pedagógia alapismeretek, játékfejlődés 

2.1.1. TÉMAKÖR: Pszichológiai alapismeretek 

 

399. FELADAT 

Feladat: Mit vizsgál a fejlődéslélektan? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) A fejlődéslélektan az ember testi, értelmi, érzelmi, szociális és személyiségbeli 

fejlődését vizsgálja a fogantatástól az élet végéig. 

b) A fejlődéslélektan az ember testi, értelmi, érzelmi, szociális és személyiségbeli 

fejlődését vizsgálja a fogantatástól a gyermekkor végéig.  

c) A fejlődéslélektan az ember testi, értelmi, érzelmi, szociális és személyiségbeli 

fejlődését vizsgálja a születéstől a felnőttkor végéig.  

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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400. FELADAT 

Feladat: Mit vizsgál a fejlődéslélektan? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) A fejlődéslélektan az ember pszichés fejlődését vizsgálja. 

b) A fejlődéslélektan az ember testi, értelmi, érzelmi, szociális és személyiségbeli 

fejlődését vizsgálja. 

c) A fejlődéslélektan az ember testi fejlődését vizsgálja. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

401. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi lehetősége közül a fejlődéslélektan három alapkérdését! 

a) Folyamatosság. 

b) A fejlődés szakaszai. 

c) A közös tulajdonságok. 

d) A fejlődés forrásai. 

e) Egyéni különbségek. 

Megoldás: a) d) e) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha mind a három válasz helyes és nem jelöl 

helytelen megoldást a vizsgázó. 

 

402. FELADAT 

Feladat: Mit jelent a fejlődéslélektan törvényszerűségei közül a plaszticitás törvénye? 

Egészítsd ki a mondatot! 

A plaszticitás törvénye azt jelenti, hogy minél fiatalabb valaki, annál képlékenyebb, 

annál inkább alkalmas a …………………………, …………………….. Ez a törvény 

teszi egyértelművé, hogy miért fontos minél korábban felismerni a gyermek esetleges 

testi-, lelki problémáját, és elkezdeni annak kezelését (ki kell használni a gyermekkor 

nagyobb plaszticitását). 

 

Megoldás: változásra, fejlődésre 

Javítókulcs: Elfogadható bármely kifejezés a megoldásban szereplők közül. 

 



109 

403. FELADAT 

Feladat: Döntsd el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz a fejlődés-lélektani 

törvényszerűségekkel kapcsolatban? 

a) A plaszticitás törvénye teszi egyértelművé, hogy miért fontos minél korábban 

felismerni a gyermek esetleges testi-, lelki problémáját, és elkezdeni annak 

kezelését (ki kell használni a gyermekkor nagyobb plaszticitását).  

b) A plaszticitás törvénye teszi egyértelművé, hogy miért fontos minél korábban 

elkezdeni a gyermek speciális fejlesztését még akkor is, ha a fejlődése normál 

ütemben zajlik. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

404. FELADAT 

Feladat: Melyik fejlődés-lélektani törvényszerűség meghatározása az alábbi? Válaszd 

ki a helyes megoldást!  

A ………………………………………… törvénye azt az általános szabályt 

fogalmazza meg, hogy először a test felépítésének kell megváltoznia, csak ez után 

következhet be a működésbeli változás. Az ember csak olyan szintű feladatot tud 

megoldani, melyre cselekvése, képessége, gondolkodása alkalmassá teszi. 

a) plaszticitás törvénye 

b) szerkezet és funkció vagy struktúra és dinamika törvénye 

c) koegzisztencia törvénye 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

405. FELADAT 

Feladat: Melyik fejlődés-lélektani törvényszerűség meghatározása az alábbi? Válaszd 

ki a helyes megoldást!  

A …………………………. azt jelenti, hogy minél fiatalabb valaki, annál 

képlékenyebb, annál inkább alkalmas a változásra, fejlődésre. Ez a törvény teszi 

egyértelművé, hogy miért fontos minél korábban felismerni a gyermek esetleges testi-, 

lelki problémáját, és elkezdeni annak kezelését. 

a) szerkezet és funkció vagy struktúra és dinamika törvénye 

b) koegzisztencia törvénye  

c) plaszticitás törvénye 

 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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406. FELADAT 

Feladat: Melyik fejlődés-lélektani törvényszerűséget írja le az alábbi meghatározás? Írd 

a kipontozott vonalakra az a)-c) felsorolt lehetőségek közül a meghatározásba illőt!  

Az emberek (gyerekek) képességei nem teljesen egyenletesen, nem teljesen 

párhuzamosan fejlődnek. Előfordul, hogy egy gyermek bizonyos képességei 

gyorsabban, míg más képességei esetleg lassabban fejlődnek. Ebből következik, hogy a 

személyiség különböző területein magasabb vagy alacsonyabb fejlődési szintet mutat. 

Ez akár az átlagos fejlődéshez képest is jelenthet pozitív vagy negatív eltérést. Ezt 

nevezzük a ………………………….. törvényének.  

 

a) szerkezet és funkció vagy struktúra és dinamika törvénye 

b) koegzisztencia törvénye  

c) plaszticitás törvénye 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

407. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a) Az emberek (gyerekek) képességei mindig egyenletesen, párhuzamosan fejlődnek. 

b) Az emberek (gyerekek) képességei nem teljesen egyenletesen, nem teljesen 

párhuzamosan fejlődnek.  

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

408. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a) Minél idősebb valaki, annál képlékenyebb, annál inkább alkalmas a változásra. 

b) Minél fiatalabb valaki, annál képlékenyebb, annál inkább alkalmas a változásra, 

fejlődésre.  

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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409. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a) Az ember bármilyen szintű feladatot meg tud oldani, ha nagyon akarja. 

b) Az ember csak olyan szintű feladatot tud megoldani, melyre cselekvése, képessége, 

gondolkodása alkalmassá teszi. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

410. FELADAT 

Feladat: Miként hat egymásra az öröklés és a környezet a fejlődési folyamatok 

előidézésében? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

 A fejlődésre az örökletes tényezők erősebben hatnak, mint a környezet. a)

 A fejlődésre az környezeti tényezők erősebben hatnak, mint a genetikai tényezők. b)

 A környezeti és genetikai tényezők kölcsönösen, egymást kiegészítve befolyásolják c)

a fejlődést. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

411. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A fejlődésre az örökletes tényezők erősebben hatnak, mint a környezet. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

412. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A fejlődésre az környezeti tényezők erősebben hatnak, mint a genetikai tényezők. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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413. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A környezeti és genetikai tényezők kölcsönösen, egymást kiegészítve 

befolyásolják a fejlődést. 

 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

414. FELADAT 

Feladat: Miként megy végbe a fejlődés? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Az érés folyamán a gyermek különféle külső és belső történések hatására újabb és 

újabb információt képes befogadni, vagyis bizonyos dolgokat megtanul, ezáltal 

fejlődik. 

b) Az érés folyamán a gyermek különféle külső történések hatására újabb és újabb 

információt képes befogadni, vagyis bizonyos dolgokat megtanul, ezáltal fejlődik. 

c) Az érés folyamán a gyermek különféle belső történések hatására újabb és újabb 

információt képes befogadni, vagyis bizonyos dolgokat megtanul, ezáltal fejlődik. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

415. FELADAT 

 

Feladat: Miként megy végbe az ember fejlődése? Döntsd el a kérdésre vonatkozó 

állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Az éréshez elegendő, hogy a gyermekre különféle külső történések legyenek hatással, a 

belső történések nem lényegesek.  

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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416. FELADAT 

 

Feladat: Egészítsd ki a felsorolást a kisgyermekkori fejlődés hiányzó szakaszaival! 

1) prenatális szakasz 

2) ……………………………….. 

3) ……………………………….. 

4) csecsemőkor 

5) ……………………………….. 

6) óvodáskor 

Megoldás:  

2.) perinatális szakasz 

3.) újszülöttkor 

5.) kisgyermekkor 

 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha mind a három kiegészítés helyes. 

 

417. FELADAT 

 

Feladat: Egészítsd ki a felsorolást a kisgyermekkori fejlődés hiányzó szakaszaival! 

1) ……………………………….. 

2) perinatális szakasz 

3) újszülöttkor 

4) ……………………………….. 

5) ……………………………….. 

6) ……………………………….. 

Megoldás:  

1.) prenatális szakasz 

4.) csecsemőkor 

5.) kisgyermekkor 

6.) óvodáskor 

 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha mind a négy kiegészítés helyes. 
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418. FELADAT 

 

Feladat: Egészítsd ki a felsorolást a kisgyermekkori fejlődés hiányzó szakaszaival! 

1) ……………………………….. 

2) ……………………………….. 

3) újszülöttkor 

4) ……………………………….. 

5) ……………………………….. 

6) óvodáskor 

Megoldás:  

1. prenatális szakasz 

2. perinatális szakasz 

4. csecsemőkor 

5. kisgyermekkor 

 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha mind a négy kiegészítés helyes. 

 

419. FELADAT 

 

Feladat: Párosítsd a gyermek fejlődésének életkori szakaszait jelölő 1)-3) 

meghatározásokat, a hozzájuk tartozó életkori szakasz betűjelével a)-c)! 

1) megtermékenyítéstől a szülés folyamatáig: …… 

2) a szülés folyamata: …… 

3) az önálló élet legelső, legrövidebb szakasza, kb. az első hónap vége, az első 

feltételes reflex, a szociális mosoly megjelenéséig: …… 

 

Megoldás:  

a) prenatális szakasz 

b) perinatális szakasz 

c) újszülöttkor 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha mind a három párosítás helyes. 
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420. FELADAT 

 

Feladat: Párosítsd a gyermek fejlődésének életkori szakaszait jelölő 1)-3) 

meghatározásokat, a hozzájuk tartozó életkori szakasz betűjelével a)-c)! 

1) egy hónapos kortól egyéves korig (a járás, a beszéd kezdetéig tart): … 

2) egy éves kortól három éves korig (az akaratlagos szabályozás érésének, az 

önállóság kezdetének szakasza): …… 

3) 3 éves kortól 6 éves korig (az első családon kívüli, attól részben eltérő 

értékrend – norma és szabályrendszer elsajátításának kora): …… 

 

Megoldás:  

a) csecsemőkor 

b) kisgyermekkor 

c) óvodáskor 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha mind a három kiegészítés helyes. 

 

 

421. FELADAT 

 

Feladat: A 38-42. héten született egészséges, érett újszülött meghatározott 

képességekkel, adottságokkal rendelkezik. Válaszd ki a kompetens újszülöttre jellemző 

tulajdonságokat az alábbi felsorolásból! 

a) Hossza: 40-43 cm. 

b) Súlya: 3000-3500 gr. 

c) Már születés előtt, a születés pillanatában megkezdődik a gyermek kötődése az anya 

felé. 

d) Az újszülött jobban figyel a körülötte lévő színes tárgyakra, mint az anyja arcára. 

e) Jobban figyel a női hangokra, mint a férfihangokra, de édesanyja hangját nem tudja 

megkülönböztetni más nőkétől. 

f) Az anya gesztusaira érzékenyen reagál. 

g) Élénken mozog, az egész teste mozog. 

h) A negyedik hét környékén karjai, keze ujjai megfeszülnek, de fejét még nem tudja 

megemelni. 

 

Megoldás: b) c) f) g) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a négy helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 
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422. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Már születés előtt, a születés pillanatában megkezdődik a gyermek kötődése az anya 

felé. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

423. FELADAT 

 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A gyermek kötődése az anya felé csak fél éves korában kezdődik meg. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

424. FELADAT 

 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A gyermek kötődése az anya felé csak akkor kezdődik meg, amikor a gyermek már 

tisztán látja az anyja arcát. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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425. FELADAT 

 

Feladat: Válaszd ki az újszülött kognitív folyamataira jellemző helyes 

meghatározásokat az alábbi felsorolásból! 

 A megszületést követően az újszülött érzékszervei tökéletesen működnek, mindent a)

lát, hall és érez. 

 A feltételes reflexek a környezettel való kapcsolatba kerülés során alakulnak ki (az b)

anya magatartása, érzelmi odafordulása). 

 Az anyával való kölcsönös kapcsolat az újszülött részéről már tudatos viselkedés. c)

 A születést követő időszak egész életet meghatározó lélektani folyamata a kötődés d)

kialakulása. 

 Az anya-gyermek közötti kötődés az egyén további kapcsolatrendszerét nem e)

befolyásolja. 

 

Megoldás: b) d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

426. FELADAT 

 

Feladat: Igaz-e, hogy a ma elfogadott kötődéselmélet szerint az anya és gyermeke 

között kialakuló kötődés alapvető és önálló késztetés, amely első sorban az utód 

túlélését szolgálja? 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

427. FELADAT 

 

Feladat: Az anya-gyermek közötti kötődés kialakulása szempontjából melyek a helyes 

anyai reakciók? Válaszd ki a megfelelő Válaszokat az alábbi felsorolásból! 

 Ha a baba álmos, az anya megszoptatja, vagy megeteti tápszerrel. a)

 Ha a baba felsír olyankor, amikor az anya a konyhában van, az anya onnan beszél b)

hozzá, próbálja verbálisan megnyugtatni, biztosítani őt a közelségéről. 

 Az anya fürdetés közben beszélget az újszülött csecsemővel. c)

 Ha a baba korábban elalszik, mint az anya szerint kellene, minden áron ébren d)

tartják. 

 Az újszülött csecsemőt az anya nem szeretné megérinteni, mert fél a fertőzéstől, e)

ezért nem engedi, hogy a mellére helyezzék. 

 Az anya önálló elalvásra szoktatja a csecsemőjét úgy, hogy minden elalváskor f)

hagyja, hogy álomba sírja magát. 

 Az anya az újszülött csecsemőt énekkel, simogatással altatja el. g)

Megoldás: b) c) g) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a három helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 
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428. FELADAT 

 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból az anya és gyermeke közötti kötődésre 

vonatkozó igaz állítást! 

 A kötődés kialakulása során az anyának aktívabb kezdeményező szerepe van, mint a a)

gyermeknek. 

 A kötődés kialakulása során a gyermeknek aktívabb kezdeményező szerepe van, b)

mint az anyának. 

 A kötődés kialakulása során mind az anyának, mind a gyermeknek aktív, c)

kezdeményező szerepe van. 

 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

429. FELADAT 

 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A kötődés kialakulása során az anyának aktívabb kezdeményező szerepe van, mint a 

gyermeknek. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

430. FELADAT 

 

Feladat: Hány százalékot veszít az első héten a csecsemő a testsúlyából? Válaszd ki a 

helyes megoldást! 

 15%  a)

 5% b)

 10% c)

 20% d)

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

431. FELADAT 

 

Feladat: Hány hetes korára nyeri vissza születési súlyát a csecsemő? Válaszd ki a 

helyes megoldást! 

 1 hetes a)

 3 hetes b)

 1,5 hetes c)

 2 hetes d)

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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432. FELADAT 

 

Feladat: Hány centimétert nő átlagosan 1 éves koráig az egészségesen fejlődő 

csecsemő? Válaszd ki a helyes megoldást! 

 30-35 cm a)

 25-30 cm b)

 15-20 cm c)

 15-25 cm d)

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

433. FELADAT 

 

Feladat: Mikorra záródnak be a gyermek koponyáján lévő kutacsok? Válaszd ki a 

helyes megoldást! 

 A kiskutacs 3-4 hónapos, a nagykutacs 1,5 éves korra záródik.  a)

 A kiskutacs 4-5 hónapos, a nagykutacs 1 éves korra záródik. b)

 A kiskutacs 6-7 hónapos, a nagykutacs 2 éves korra záródik.  c)

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

434. FELADAT 

 

Feladat: Hány fogcsíra helyezkedik el az újszülött állkapocs csontjában? Válaszd ki a 

helyes megoldást! 

 Az újszülött állkapocscsontjában 20 tej- és 32 maradandó fogcsíra helyezkedik el. a)

 Az újszülött állkapocscsontjában 32 maradandó fogcsíra helyezkedik el. b)

 Az újszülött állkapocscsontjában 20 tejfogcsíra helyezkedik el c)

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

435. FELADAT 

 

Feladat: Mikor tapasztalható először a csecsemő első szándékos mozgása? Válaszd ki a 

helyes megoldást! 

 5 hónapos korban. a)

 A második hónap végén. b)

 Az első negyedév végén. c)

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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436. FELADAT 

Feladat: Mikortól képes a csecsemő szemével követni a keze mozgását, a kezében lévő 

tárgyakat? Válaszd ki a helyes megoldást! 

 Két hónapos korától. a)

 A harmadik hónap végére. b)

 Féléves korától. c)

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

437. FELADAT 

Feladat: Melyik az igaz állítás? Válaszd ki a helyes megoldást! 

 A figyeléstől, nézéstől, hallástó, két ujjal való ráfogástól veszi kezdetét a kéz a)

tudatos, célirányos használata. 

 A figyeléstől, nézéstől, érintéstől, tenyérrel való ráfogástól veszi kezdetét a kéz b)

tudatos, célirányos használata. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

438. FELADAT 

Feladat: Melyik az igaz állítás? Válaszd ki a helyes megoldást! 

 A csecsemő féléves kora körül a hüvelykujja bekapcsolódik a fogásba, ami a)

lehetővé teszi, hogy az ujjaival megfogja a tárgyakat (csipeszfogás). 

 A csecsemő 1 éves kora körül a hüvelykujja bekapcsolódik a fogásba, ami lehetővé b)

teszi, hogy az ujjaival megfogja a tárgyakat (csipeszfogás). 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

439. FELADAT 

Feladat: Melyik az igaz állítás? Válaszd ki a helyes megoldást! 

 A második negyedévben mind gyakrabban fordul elő, hogy a csecsemő egyszerre a)

két tárggyal játszik. 

 A negyedik negyedévben mind gyakrabban fordul elő, hogy a csecsemő egyszerre b)

két tárggyal játszik. 

 A harmadik negyedévben mind gyakrabban fordul elő, hogy a csecsemő egyszerre c)

két tárggyal játszik. 

Megoldás: b) 

 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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440. FELADAT 

Feladat: Minek következtében kezd el a csecsemő gőgicsélni? Válaszd ki a helyes 

megoldást! 

a) Attól, hogy látja az anyja ajakmozgásait. 

b) Attól, hogy hallja az anyja hangját. 

c) Saját hangképzése és hallása közötti kapcsolat váltja ki a gőgicsélést. 

 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

441. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz a gagyogásra? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a) A gőgicsélő hangok sorából – kb. féléves kortól – emelkedik ki a hangadás első 

modulált formája, mely már tisztán kivehető, értelmes szavakat tartalmaz. 

b) A gőgicsélő hangok sorából – kb. féléves kortól – emelkedik ki a hangadás első 

modulált formája, mely már tisztán kivehető szótagokat, szótagláncokat tartalmaz. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

442. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a) A beszédfejlődés során a csecsemő első értelmes, jelentéssel bíró szava a mama, 

mivel ezt a legkönnyebb kiejteni. 

b) A kezdeti „ma-ma-ma” hangsor eleinte jelentés nélküli, a felnőtt visszajelzése 

alapján, többszöri ismétlés hatására kap értelmet, és rövidül le „mama” hangsorrá. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

443. FELADAT 

Feladat: Melyik életkorban kezd el önállóan járni a normál ütemben fejlődő 

kisgyermek? Írd le a helyes megoldást az életkori intervallum meghatározásával!  

…………………………hónapos korban. 

 

Megoldás: 11-18 

Javítókulcs: Csak a pontos megoldás fogadható el. 

 



122 

444. FELADAT 

Feladat: Miért fejlődik gyorsabban a járni tudó kisgyermek manipulációs 

tevékenysége? Fogalmazd meg röviden, egy mondatban! 

……………………………………………………………………………… 

 

Megoldás: A kezek felszabadulnak, minden érzékszerve részt tud venni a 

mozgásszervezésben. 

Javítókulcs: Elfogadható, ha a kezek szabad mozgása és az érzékszervek szerepe 

tartalmi pontossággal megjelenik a megoldásban. 

 

445. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a helyes megoldást! 

 A második évben, a beszéd tanulása (verbális szakasz) során a gyermek jellemzően a)

előbb érti meg a szavak jelentését és csak később kezdi használni azokat. 

 A második évben, a beszéd tanulása (verbális szakasz) során a gyermek jellemzően b)

előbb kezdi használni a szavakat és csak később érti meg jelentésüket. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

446. FELADAT 

Feladat: Mikor várható el a normál ütemben fejlődő kisgyermektől, hogy kétszavas 

(ragozás nélküli) mondatokat használjon? Válaszd ki a helyes megoldást! 

 A harmadik év végére. a)

 A második évben. b)

 Három éves kora után. c)

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

447. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a helyes megoldást! 

 A hároméves gyermek átlagosan 10-14 szóból álló mondatokban beszél. A mondat a)

megjelenésével kezdődik a beszéd valódi használata. 

 A hároméves gyermek átlagosan 3-4 szóból álló mondatokban beszél. A mondat b)

megjelenésével még nem kezdődik meg a beszéd valódi használata. 

 A hároméves gyermek átlagosan 3-4 szóból álló mondatokban beszél. A mondat c)

megjelenésével kezdődik a beszéd valódi használata. 

 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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448. FELADAT 

Feladat: Milyen életkortól kezdve várható el a kisgyermektől, hogy utánozza a 

felnőtteket?  

……………………………………………………………………………… 

 

Megoldás: Második életévtől kezdve. 

Javítókulcs: Elfogadható a tartalmilag helyes megoldás. 

 

449. FELADAT 

Feladat: Melyik fejlődés-lélektani korszakot nevezzük a gyermek fejlődésében 

szenzomotoros szakasznak? Válaszd ki a helyes állítást! 

 A csecsemőkor a fejlődés szenzomotoros szakasza, ahol az ismeret megszerzéséhez a)

az észlelés és cselekvés útján jut el a gyermek. 

 A csecsemőkor a fejlődés szenzomotoros szakasza, ahol az ismeret megszerzéséhez b)

a látás és a mozgás útján jut el a gyermek. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

450. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Jellemző a csecsemőre (a második cirkulációs szakaszban - Piaget), hogy amit nem lát, 

az nem is létezik számára, nem alakult még ki a tárgyállandóság. Ha ugyanazt a 

tárgyat egy más szögből látja, akkor az egy másik tárgyat jelent számára. 

 igaz a)

 hamis b)

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

451. FELADAT 

Feladat: Melyik életkori szakaszra jellemző az alábbi állítás? 

Gondolkodására jellemző, hogy érdeklik a dolgok okai, gyakran felteszi a kérdést: 

„miért?” Mindent szeretnének tudni, a felnőtt magyarázatát hallani. 

 kisgyermekkor a)

 óvodáskor b)

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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452. FELADAT 

 

Feladat: Melyik életkori szakaszra jellemző az alábbi állítás? 

Jellemző, hogy az elképzelt esemény, vagy mese még valóságosnak tűnik számára az 

eseményhez kapcsolódó érzelmei miatt. 

a) óvodáskor  

b) kisgyermekkor 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

453. FELADAT 

 

Feladat: Melyik életkori szakaszra jellemző az alábbi állítás? 

Magyarázatokat keres a számára ismeretlen dolgokra vonatkozóan, melyben nagy 

jelentősége van a képzeletnek és a fantáziának. A gyermek személyisége, 

megnyilvánulásai ebben a korban egyre jobban kiteljesednek, egyre önállóbb lesz, 

egyre nyitottabb a külvilág felé. 

 

a) kisgyermekkor  

b) óvodáskor  

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

454. FELADAT 

 

Feladat: Melyik életkori szakaszra jellemző az alábbi állítás? 

A kialakuló éntudat legforradalmibb – a gyermeket és a felnőttet a legtöbb probléma 

elé állító – megnyilatkozása a gyermek dacossága, a dackorszak. 

 

a) kisgyermekkor  

b) óvodáskor  

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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455. FELADAT 

 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a) A dacreakció kialakulása szoros összefüggésben van azzal, hogy a gyermek 3 éves 

kora körül már egyre kevésbé függ az anyjától, illetve a környezetétől. A 

függetlenedés folyamata során gyakran válik türelmetlenné önmagával és a 

környezetével szemben. 

b) A dacreakció kialakulása szoros összefüggésben van azzal, hogy a gyermek egyre 

erősebben kötődik anyjához és a környezetéhez. A környezet és az anya arra való 

törekvése, hogy a gyermek önállósodjon, dacreakciót vált ki. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

456. FELADAT 

Feladat: Sorold fel a sajátos nevelési igény/fogyatékosság típusait! 

 ………………………………. 1)

 ………………………………. 2)

 ………………………………. 3)

 ………………………………. 4)

 ………………………………. 5)

 ………………………………. 6)

 

Megoldás: mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi (látási, hallási) fogyatékos, értelmi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzdő 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó hatból legalább öt pontos megoldást 

ad. 
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457. FELADAT 

 

Feladat: Mi jellemzi a kisgyermekkor végére az normál ütemben fejlődő gyermeket? 

Válaszd ki a helyes meghatározásokat! 

a) Egyedül étkezik, egy-egy ruhadarabját felveszi, tisztálkodik, legfeljebb apró 

segítséget igényel.  

b) Csak felnőttekkel játszik, a gyermekekkel való tevékenykedés nem érdekli. 

c) A megszokott környezetében jól tájékozódik, ismeri a szokásos napi eseményeket, 

kialakított szokásai vannak.  

d) Nehézséget jelent számára az alkalmazkodás, a szabályok betartása. 

e) A külvilág eseményei nem keltik fel érdeklődését, többnyire magányosan 

tevékenykedik. 

f) Gazdag szókincse van, mondatokat használ, a környezetében történt eseményeket 

elmondja, igényeit szóban fogalmazza meg.  

g) Szívesen nézeget mesekönyvet, gyakran mondókázik, énekel. 

 

Megoldás: a) c) f) g) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a négy helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

458. FELADAT 

Feladat: Milyen tünetek utalhatnak a csecsemő eltérő mozgásfejlődésére? Válaszd ki a 

helyes válaszokat! 

a) Inkább hason szeret feküdni, mint háton. 

b) Elmarad a tárgyak utáni nyúlás.  

c) Öltöztetéskor mindig ellenállást tapasztalunk, az izmok megfeszülnek. 

d) A különböző mozgásformák fejlődése felcserélődik, vagy kimarad (előbb áll, utána 

ül, kimarad a mászás).  

e) Szívesebben van az anyja ölében, mint a kiságyban. 

f) A kezei öt hónapos korában ökölben van.  

 

Megoldás: b) c) d) f) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a négy helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 
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459. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azokat a tüneteket, amelyek a 

látásfogyatékosság lehetséges következményeit írják le?  

a) Akadályozza a hallás fejlődését. 

b) Jelentős mértékben akadályozhatja a mozgásfejlődést. 

c) Általában együtt jár a térbeli tájékozódás, a mozgáskoordináció zavarával. 

d) Szopási nehézséget okoz. 

e) Nehezíti a finommozgások fejlődését. 

Megoldás: b) c) e) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a három helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

460. FELADAT 

Feladat: Milyen tünetek utalhatnak a kisgyermek hallásfogyatékosságára? Válaszd ki a 

helyes válaszokat! 

 A gyermek gyakran visszakérdez. a)

 Nem játszik a társaival.  b)

 Megoldásai nem felelnek meg a kérdésnek.  c)

 A kérésekre, utasításokra nem reagál. d)

 Nem szeret TV-t nézni. e)

 Mesére, mondókára nem figyel, vagy azok szövegét egész eltérő módon adja f)

vissza. 

Megoldás: a) c) d) f) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a négy helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

461. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az alábbi állítás? 

Az enyhe értelmi fogyatékosság már csecsemőkorban felismerhető. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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462. FELADAT 

Feladat: Az alábbi felsorolásban az értelmi fejlődés kóros eltéréseire utaló jeleket 

soroltuk fel. Válaszd ki azokat, amelyek nem az értelmi fejlődés kóros eltéréseinek 

jelei! 

 Két hónapos kora körül nem mosolyog vissza a fölé hajoló arcra. a)

 Félévesen nem különbözteti meg az ismerős személyeket az ismeretlenektől. b)

 12 hónaposan még nem jár önállóan. c)

 Nyolc hónapos kora körül nem reagál egyértelműen a gondozók, a szülők d)

kezdeményezéseire. 

 Kétévesen nem mond szavakat. e)

Megoldás: c) e) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

463. FELADAT 

Feladat: Sorold fel röviden, milyen fizikai és pszichés területek fejlődésbeli eltérésére 

utalhat, ha a gagyogás mennyisége kevés, vagy egyáltalán nem gagyog a csecsemő?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Megoldás: beszédfejlődés, hallási észlelés, értelmi fejlődés, autizmus spektrumzavar 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a beszédfejlődés és a hallási észlelés tartalmi 

pontossággal megjelenik a megoldásban. 

 

464. FELADAT 

Feladat: Felismerhető-e az autizmus spektrumzavar csecsemőkorban? Válaszd ki a 

helyes megoldást! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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465. FELADAT 

Feladat: Az alább felsorolt tünetek közül, melyikből nem következtethetünk 

autizmusra? Válaszd ki a felsorolt tünetek közül a „kakukktojást”! 

a) Viselkedése közömbös, érzelmeit nem fejezi ki, érzelmekre nem reagál.  

b) Kortársaival nem lép kapcsolatba, nem játszik velük. 

c) Játéktevékenysége egysíkú, monoton. 

d) Viselkedésében bizarr elemek tapasztalhatók.  

e) Beszédfejlődése késik, vagy megreked. 

f) Háromévesen még nem szobatiszta. 

g) Nem veszi fel a szemkontaktust. 

h) Változások ellen hevesen tiltakozik. 

Megoldás: f) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

466. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az alábbi állítás? Válaszd ki a helyes megoldást! 

Egy tünet, vagy egyes tünetek átmeneti megjelenése nem utal arra, hogy autizmus 

spektrumzavar gyanúja merül fel. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

467. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az alábbi állítás? Válaszd ki a helyes megoldást! 

Egy tünet, vagy egyes tünetek átmeneti megjelenése arra utal, hogy autizmus 

spektrumzavar gyanúja merül fel. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

468. FELADAT 

Feladat: Mutathat-e a csecsemőkorban olyan jeleket a gyermek, amiből biztosan 

hiperaktivitásra következtethetünk? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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469. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az alábbi állítás? Válaszd ki a helyes megoldást! 

A rendszertelen napirend, a gyakori lakóhelyváltás, a szülők megromlott kapcsolata, 

az anya-gyermek kötődésének problémái is okozhatnak olyan tüneteket, mintha 

idegrendszeri károsodás okozná az aktivitási, illetve figyelemproblémákat. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

470. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az alábbi állítás? Válaszd ki a helyes megoldást! 

Az autizmus mindig értelmi fogyatékossággal jár együtt. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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2.1.2. TÉMAKÖR: Pedagógiai alapismeretek, játékfejlődés 

 

471. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi 1)-3) meghatározásokat az alatta lévő a)-c) fogalmakkal 

és kifejezésekkel! 

1. Lehet, hogy a személyes meggyőződésünk vagy módszereink a saját családunkban 

mások lennének, mint amit alkalmaznunk kell a munkában, de ha hivatásos 

nevelőmunkát végzünk, akkor a ………………….. betartásával végezzük azt.  

2. A hivatásos nevelőmunka tudatos tevékenység. A ……………… azt jelenti, hogy 

megtervezem a folyamatot, tudom, milyen módszer milyen hatással lesz a gyermek 

fejlődésére. Ennek megfelelően választom ki az alkalmazott módszereket, nyomon 

követem a gyermek fejlődését és szükség esetén változtatok a módszereken. 

3. Munkánk során nem csak a gyermek fejlődését követjük nyomon, hanem saját 

magunkat is. …………….módon végezzük a munkánkat és törekszünk tudásunk 

fejlesztésére. 

 

a) önreflektív  

b) szakmai előírások 

c) tudatos 

Megoldás: 1-b, 2-c, 3-a 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden kiegészítés helyes. 

 

472. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A hivatásos nevelőmunkában mindig a saját elveinket követjük és a saját 

módszereinket alkalmazzuk. 

a) igaz   

b) hamis  

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak a b) megoldás fogadható el. 
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473. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A hivatásos nevelőmunka tudatos tevékenység. A tudatosság azt jelenti, hogy 

megtervezem a folyamatot, tudom, milyen módszer milyen hatással lesz a gyermek 

fejlődésére. Ennek megfelelően választom ki az alkalmazott módszereket, nyomon 

követem a gyermek fejlődését, és szükség esetén változtatok a módszereken. 

a) igaz 

b) hamis  

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

474. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Munkánk során nem csak a gyermek fejlődését követjük nyomon, hanem saját 

magunkat is. Önreflektív módon végezzük a munkánkat. 

a) igaz   

b) hamis  

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

 

475. FELADAT 

Egészítsd ki az alábbi 1)-3) meghatározásokat az alatta lévő a)-c) fogalmakkal! 

1) A ……………. alatt azt a tudatos, tervszerű és irányított folyamatot érti, amelynek 

során a pedagógus által irányított gyermeki tevékenységrendszer fejlesztő hatást 

gyakorol a gyermek személyiségére.  

2) A pedagógia elméleti része a …………………. 

3) A ……………. komplex fogalom, mert magában foglalja a nevelés elméletét és 

gyakorlatát egyaránt. 

 

a) neveléstudomány 

b) pedagógia 

c) nevelés 

 

Megoldás: 1-c, 2-a, 3.b 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden kiegészítés helyes. 
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476. FELADAT 

Feladat: Karikázd be az alábbi felsorolásban azt a jellemzőt, amely nem igaz a 

hivatásos nevelésre! 

a) Tudatos tevékenység. 

b) Spontán tevékenység. 

c) Fejlesztő hatást gyakorol a gyermekre. 

d) A pedagógus által irányított. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

 

477. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A pedagógia komplex fogalom, mert magában foglalja a nevelés elméletét és 

gyakorlatát egyaránt. 

a) igaz 

b) hamis  

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) Megoldás fogadható el. 

 

 

 

478. FELADAT 

Egészítsd ki az alábbi 1)-3) meghatározásokat az alatta lévő a)-c) fogalmakkal! 

1) ………………….nevezzük a viselkedési szabályokat, amelyeket egy adott 

közösség, társadalom elfogad és betartat.  

2) Az ………….. ún. kulturális alapelvek, amelyben egy közösség tagjainak ítélete 

megegyezik, egyaránt kívánatosnak és fontosnak tartják. 

3) ………………………, vagy  nevezzük azt az egész életen át tartó tanulási 

folyamatot, amely során egy adott közösség tagjai megtanítják és megtanulják a 

közösség kultúráját.  

 

a) szociális tanulásnak, szocializációnak 

b) értékek 

c) normáknak 

 

Megoldás: 1-c, 2-b, 3.a 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden kiegészítés helyes. 
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479. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Szociális tanulásnak vagy szocializációnak nevezzük azt az egész életen át tartó 

tanulási folyamatot, amely során egy adott közösség tagjai megtanítják és megtanulják 

a közösség kultúráját.  

a) igaz   

b) hamis  

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) Megoldás fogadható el. 

 

480. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi 1)-4) meghatározásokat az alatta lévő a)-d) 

fogalmakkal! 

1) …………………nevezzük a személyiség veleszületett potenciáljait, amelyek 

lehetőségek a képességek tekintetében. 

2) Amennyiben az adottságokat fejlesztő hatás éri (ilyen fejlesztő hatás a 

nevelés),…………………. formálódnak. 

3) Az automatizálódott képességeket ……………. nevezzük. 

4) A különböző képességek halmozódása a ……………... 

 

a) tehetség 

b) készségek 

c) adottságok 

d) képességek 

 

Megoldás: 1-c, 2-d, 3-b, 4-a 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden kiegészítés helyes. 

 

481. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Tehetségnek nevezzük a személyiség veleszületett potenciáljait, amelyek lehetőségek 

a képességek tekintetében. 

a) igaz   

b) hamis  

 

Megoldás: b) mert, a veleszületett potenciált adottságnak nevezzük, míg a tehetség a 

képességek halmozódása. 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 
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482. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis? 

Amennyiben az adottságokat fejlesztő hatás éri (ilyen fejlesztő hatás a nevelés), 

képességgé formálódnak. 

a) igaz   

b) hamis  

 

Megoldás: a)  

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

483. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A különböző képességek halmozódása a készség. 

a) igaz   

b) hamis  

 

Megoldás: b), mert a különböző képességek halmozódása a tehetség. 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

484. FELADAT 

Válaszd ki az alábbi állítások közül, melyik nem igaz! 

a) Az öröklés és nevelés hatásai összefonódnak a személyiségfejlődés 

folyamatában. 

b) A nevelés korlátai azok a külső vagy belső eredetű zavarok, amelyek a 

nevelés folyamatában fellépnek, és ezáltal nehezítik a nevelést. 

c) Összességében megállapíthatjuk, hogy az öröklés-környezet-nevelés 

viszonyában a nevelés tényezői jelentőségükben és összetettségükben messze 

alulmúlják a biológiai faktorokat. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

485. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Az öröklés-környezet-nevelés viszonyában a nevelés tényezői jelentőségükben és 

összetettségükben messze felülmúlják a biológiai faktorokat. 

a) igaz   

b) hamis  

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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486. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi 1)-4) meghatározásokat az alatta lévő a)-d) 

fogalmakkal! 

1) A …………….. valamely feladat, funkció teljesítésére való alkalmasságot jelent. 

Más szóval hozzáértésnek is szoktuk nevezni. 

2) A …………………. a kitűzött nevelési cél elérésének érdekében alkalmazott 

eljárás. 

3) A gondozási-nevelési tevékenységnek keretet adó rendszer a …………………... 

4) A bölcsődében nevelkedő csecsemő- és kisgyermekkorú gyermekek esetében a 

nevelési tevékenység a …………. ágyazottan valósul meg.  

 

a) kompetencia 

b) gondozás 

c) nevelési módszer 

d) napirend 

 

Megoldás: 1-a, 2-c, 3-d, 4-b 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden kiegészítés helyes. 

 

487. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A kompetencia valamely feladat, funkció teljesítésére való alkalmasságot jelent. Más 

szóval hozzáértésnek is szoktuk nevezni. 

a) igaz   

b)  hamis  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

488. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A nevelési módszer a kitűzött nevelési cél elérésének érdekében alkalmazott eljárás. 

a) igaz   

b) hamis  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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489. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis? 

A gondozási-nevelési tevékenységnek keretet adó rendszer a napirend. 

a) igaz   

b) hamis  

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) Megoldás fogadható el. 

 

490. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis? 

A bölcsődében nevelkedő csecsemő- és kisgyermekkorú gyermekek esetében a 

nevelési tevékenység a gondozásba ágyazottan valósul meg.  

a) igaz   

b) hamis  

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

491. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi 1)-5) meghatározásokat az alatta lévő a)-e) 

kifejezésekkel! 

a) A ………………… módszerét beidegzésnek nevezzük. 

b) Érett személyiségnek nevezzük azt a felnőtt embert, aki képes ……………….. 

(építő) életvezetésre, vagyis úgy él, hogy a maga számára és a társadalom számára 

is értékes és hasznos az életvitele. 

c) A nevelőmunkát meghatározó értékeket ………………. nevezzük.  

 

a) konstruktív 

b) szokáskialakítás 

c) nevelési alapelveknek 

 

Megoldás: 1-b, 2-a, 3-c,  

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden kiegészítés helyes. 

 

492. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A szokáskialakítás nevelési módszerét beidegzésnek nevezzük.  

a) igaz  

b) hamis  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) Megoldás fogadható el. 
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493. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Érett személyiségnek nevezzük azt a felnőtt embert, aki képes konstruktív (építő) 

életvezetésre, vagyis úgy él, hogy a maga számára és a társadalom számára is értékes 

és hasznos az életvitele. 

a) igaz   

b) hamis  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

494. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A nevelőmunkát meghatározó értékeket nevelési alapelveknek nevezzük. 

a) igaz  

b) hamis  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

495. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi mondatot a fejlődés-lélektani korszakhoz tartozó 

életkori szakasz megjelölésével (pl. 6-7 éves kor)!  

 

A kisgyermekkor a fejlődéslélektanban a ………….. éves kort, a pedagógiában a 

………………… életszakaszt jelöli.  

Megoldás: 

a) 1-3 éves  

b) 0-3 éves/ születéstől óvodás korig tartó 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden kiegészítés helyes. 

 

496. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

Feladat: 

a) A korai intervenció szemléletének térhódítása a bölcsődei nevelés egyik 

legfontosabb kérdésköre napjainkban…….  

b) A kora gyermekkori hátrányok a későbbiekben bármikor behozhatók. ….. 

Megoldás: 

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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497. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A kisgyermekkori esetleges elmaradások életre szóló hátrányokkal járhatnak…..  

b) A kisgyermekkori tapasztalatok nem befolyásolják jelentősen a későbbi 

tanulást……  

 

Megoldás: a) igaz  

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

498. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A jó színvonalú kisgyermeknevelésbe történő befektetés a későbbiekben 

gazdaságilag is megtérül…..   

b) A kisgyermekek nevelése komoly szakmai felkészültséget igényel…..  

Megoldás: 

a) igaz 

b) igaz 

 

a) Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  

 

499. FELADAT 

Feladat: Csoportosítsd az 1) és 2) fogalmakat az a)-d) felsorolásban szereplő 

kifejezésekkel!  

1) jóllét…  … 

2) bevonódás…  … 

 

a) nyitottság a világra 

b) mentális aktivitás 

c) érdeklődés, motiváltság, elbűvöltség 

d) vitalitás, önbizalom 

Megoldás: 

1. a, d 

2. b, c 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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500. FELADAT 

Feladat: Csoportosítsd az 1) és 2) fogalmakat az a)-d) felsorolásban szereplő 

kifejezésekkel!  

1) jóllét …  … 

2) bevonódás …  … 

 

a) teljes átélés 

b) kényelem 

c) a felfedezés öröme 

d) belső nyugalom 

Megoldás: 

1. b, d 

2. a, c 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

501. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A kognitív képességek fejlesztése a legfontosabb………… 

b) A tárgyi környezet jelentősen befolyásolja a fejlődést………….  

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

502. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az iskoláskor előtti nevelésben fontos a nevelés és gondozás egysége…..  

b) A felnőtt direkt beavatkozásai hatásosabbak, mint az indirekt beavatkozások….. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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503. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a mondatot a megfelelő kifejezésekkel, amelyek a nevelés által 

kielégítendő gyermeki szükségleteket jelölik! 

 

Az EU-s előírások szerint a nevelésnek ki kell elégítenie a  

(1)  …………………., (2) …………………………………,  

(3) ……………………………. és (4)………………………………….. 

szükségleteket.  

 

Megoldás:  

 kognítív (megismerésre vonatkozó/értelmi) 

 emocionális (érzelmi) 

 szociális (társas) 

 fizikai 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a megoldásban szereplő szükségletek tartalmi 

pontossággal és tetszőleges sorrendben fel vannak sorolva. 

 

504. FELADAT 

Feladat: Mi a felnőtt szerepe a gyermek fejlődésében? Válaszd ki az alább felsoroltak 

közül ezeket!  

a) Az érzelmi biztonság megteremtése. 

b) A gyermek tevékenységének hangsúlyozottan direkt befolyásolása. 

c) Mintanyújtás a közös tevékenységekben. 

d) A gyermek önállósági törekvéseinek támogatása. 

Megoldás:  

a), c) és d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a három helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

505. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azt, amelyik választ ad a kérdésre! Mi nem 

jellemzője a kompetenciák fejlődésének feltételei közül a jóllétnek?  

a) a felfedezés öröme  

b) belső nyugalom 

c) vitalitás, önbizalom 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) válasz elfogadható.  
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506. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azt, amelyik választ ad a kérdésre! Mi nem 

jellemzője a kompetenciák fejlődésének feltételei közül a bevonódásnak?  

a) a felfedezés öröme  

b) koncentráció, valamire fókuszálás 

c) belső nyugalom 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak az a) válasz elfogadható..  

 

507. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi mondatot a megfelelő dokumentum címének 

beírásával!  

Bölcsődei szolgáltatás nyújtójaként a pedagógiai tevékenységet a 

…………………………………………………………………………. határozza meg.  

Megoldás: A bölcsődei nevelés és gondozás országos alapprogramja 

Javítókulcs: A válasz akkor elfogadható, ha A bölcsődei nevelés és gondozás országos 

alapprogramja vagy az Alapprogram szerepel benne.  

 

508. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi mondatot a megfelelő dokumentum címének 

beírásával!  

A …………………………………………………………………………….ban 

megfogalmazottak betartása, az azokhoz igazodás minden bölcsődére nézve kötelező.  

Megoldás: A bölcsődei nevelés és gondozás országos alapprogramja 

Javítókulcs: A válasz akkor elfogadható, ha A bölcsődei nevelés és gondozás országos 

alapprogramja vagy az Alapprogram szerepel benne.  

 

509. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi mondatot a megfelelő dokumentum címének 

beírásával!  

A ……………………………………………………………………………. szolgál 

keretül az egyes intézmények, ellátások szakmai programjához.  

Megoldás: A bölcsődei nevelés és gondozás országos alapprogramja 

Javítókulcs: A válasz akkor elfogadható, ha a bölcsődei nevelés és gondozás országos 

alapprogramja vagy az Alapprogram szerepel benne.  
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510. FELADAT 

Feladat: Melyek a szülőkkel való kapcsolattartás közvetlen formái? 

a) Szülőcsoportos beszélgetés. 

b) Bölcsődei honlap. 

c) Csoportnapló. 

d) Beszélgetés a reggeli érkezéskor. 

Megoldás: a), d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a három helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

511. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű 

gyermekek ellátására vonatkozóan is tartalmaz előírásokat……  

b) Az egyéni bánásmód érvényesítése a bölcsődei nevelés egyik alapelve……  

Megoldás: 

a) igaz 

b) igaz 

 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

512. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja nem tér ki a tanulásra…….  

b) A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja a bölcsődei nevelés 10 

alapelvét fogalmazza meg…….  

 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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513. FELADAT 

Feladat: Jelöld meg, melyek az alábbiak közül szülőkkel való kapcsolattartás közvetett 

formái?  

a) Szülőcsoportos beszélgetés. 

b) Bölcsődei honlap. 

c) Hirdetőtábla. 

d) Beszélgetés a reggeli érkezéskor. 

Megoldás: b), c) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

514. FELADAT 

Feladat: Jelöld meg, melyek az alábbiak közül a szülőkkel való kapcsolattartás indirekt 

formái?  

a) Szülőcsoportos beszélgetés 

b) Bölcsődei honlap 

c) Beszélgetés a reggeli érkezéskor 

d) Hirdetőtábla 

Megoldás: b), d 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

515. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A gyermek új helyzetekhez való azonnali hozzászoktatása segíti az alkalmazkodás 

kialakulását……  

b) Jó, ha a családlátogatásra a beszoktatás előtt kerül sor…..  

Megoldás: 

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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516. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alább felsorolt állítások közül azt, amelyik nem igaz a 

családlátogatásra! Csak egy választ karikázz be! 

a) A családlátogatás előnye, hogy a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy otthoni 

környezetében ismerheti meg a családot.  

b) A bölcsődei ellátást nyújtó személy a családlátogatás során benyomásokat szerez a 

szülők és a gyermek kapcsolatáról, a gyermeknek a családban elfoglalt helyéről.  

c) A családlátogatás csak probléma esetén ajánlott.  

Megoldás: 

A c) állítás hamis. 

Javítókulcs: Csak a c) állítás megjelölése fogadható el.  

 

517. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alább felsorolt állítások közül azt, amelyik nem igaz a 

beszoktatásra! Csak egy választ karikázz be! 

a) A beszoktatás optimális időtartama kb. 2 hét.  

b) Ha a gyermek jól érzi magát a csoportban, a szülő akár már az első napon is 

kimehet.  

c) A beszoktatás során a bölcsődei ellátást nyújtó személy a szülőtől fokozatosan 

veszi át a gyermek ellátását.  

Megoldás: 

A b) állítás hamis. 

Javítókulcs: Csak a b) állítás megjelölése fogadható el.  

 

518. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alább felsorolt állítások közül azokat, amelyek igazak a 

beszoktatásra! Jelölj meg több megoldást. 

a) A beszoktatás minden gyermek esetében egyedi.  

b) Előnyös, ha a beszoktatás teljes időtartamában ugyanaz a szülő vesz részt.  

c) A beszoktatás a szülőnek is nehéz helyzet lehet.  

d) A beszoktatás a szülő kérésére el is maradhat. 

Megoldás: a), b) és c) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a három helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 
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519. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A gyermek bölcsődei életének kialakításánál figyelembe kell venni az otthoni 

szokásokat……  

b) A beszoktatás minden gyermek esetében egységesen 2 hét…….  

Megoldás: 

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

520. FELADAT 

Feladat: Melyik nem a beszoktatással járó probléma a felsoroltak közül? 

a) Visszaesés a szobatisztaságban. 

b) Gyakoribb megbetegedések. 

c) A játszókedv csökkenése. 

d) A vártnál alacsonyabb fejlettségi szinten álló játék.  

 

Megoldás: d)  (a vártnál alacsonyabb fejlettségi szinten álló játék)  

Javítókulcs: Csak a d) válasz elfogadható.  

 

521. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Ha a gyermek jól érzi magát a bölcsődében, pár nap is elég a beszokáshoz….. 

b) A beszoktatás hatására előfordulhatnak átmeneti nehézségek (pl. étkezési 

zavarok)…..  

Megoldás: 

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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522. FELADAT 

Feladat: Milyen nehézségekkel járhat a beszoktatás? Legalább négyet sorolj fel!  

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

4. ………………………………………… 

 

Lehetséges válaszok:  

 hosszú ideig tartó, nehezen enyhülő sírás 

 negatív érzelmi állapot: düh, agresszió 

 a környezet iránti érdeklődés csökkenése 

 játszókedv csökkenése 

 megbetegedések 

 alvási nehézségek, nyugtalan alvás 

 étvágytalanság 

 visszaesés a szobatisztaságban 

 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 4, tartalmilag a lehetséges válaszok között 

felsoroltakkal megegyező nehézség szerepel benne.  

 

523. FELADAT 

Feladat: Miért nehéz a bölcsődébe kerülés a kisgyermeknek? Legalább három okot 

sorolj fel!  

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

 

Lehetséges válaszok:  

 az anyától való elszakadás érzelmileg megterhelő a számára 

 más lesz a napirendje, életritmusa 

 a gyermekcsoportban tartózkodás nagyfokú alkalmazkodást kíván 

 a gyermekcsoportban megnő a fertőzésveszély 

 új embereket kell megszoknia 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 3, tartalmilag a lehetséges válaszok között 

felsoroltakkal megegyező nehézség szerepel benne.  
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524. FELADAT 

Feladat: Miért nehéz a gyermek bölcsődébe kerülése az anyának? Legalább három 

okot sorolj fel!  

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

 

Lehetséges válaszok:  

 el kell szakadnia a gyermekétől 

 idegen személyre kell bíznia gyermekét  

 a gyermek rossz érzelmi állapotát nehezen viseli 

 elbizonytalanodik a szakember jelenlétében 

 eltérések az otthoni és a bölcsődei nevelési, gondozási gyakorlatban 

 a munkahelyre visszatérés nagy kihívás a számára 

 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 3, tartalmilag a lehetséges Válaszok 

között felsoroltakkal megegyező nehézség szerepel benne.  

 

525. FELADAT 

Feladat: Az alábbi mondat azt a helyzetet írja le, amikor a gyermek bekerül a 

bölcsődei szolgáltatásba. Egészítsd ki a mondatot a megfelelő kifejezéssel!  

A ………………………………………………………… csökkentheti az adaptációs 

terheket.  

 

Megoldás:  

szülővel történő fokozatos beszoktatás  

Javítókulcs: A válasz csak akkor fogadható el, ha a megoldásban szerepelő kifejezés 

olvasható benne.  

 

526. FELADAT 

Feladat: Az alábbi mondat azt a helyzetet írja le, amikor a gyermek bekerül a 

bölcsődei szolgáltatásba. Egészítsd ki a mondatot a megfelelő kifejezéssel!  

A ……………………………………………………………. során a gyermek és a 

szülő együtt ismerkedhet az új környezettel, és ez előnyös lehet.  

 

Megoldás:  

szülővel történő fokozatos beszoktatás  

Javítókulcs: A válasz csak akkor fogadható el, ha a megoldásban szerepelő kifejezés 

olvasható benne.  
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527. FELADAT 

Feladat: Az alábbi mondat azt a helyzetet írja le, amikor a gyermek bekerül a 

bölcsődei szolgáltatásba. Egészítsd ki a mondatot a megfelelő fogalommal!  

……………………………….. akkor tekinthető egy gyermek, ha sírás nélkül, vagy 

rövid sírással válik el szüleitől, napközben jókedvűen játszik, elfogadja a felnőtt és a 

társak közeledését.  

 

Megoldás: beszokottnak 

Javítókulcs: A válasz csak akkor fogadható el, ha a megoldásban szerepelő fogalom 

olvasható benne.  

 

528. FELADAT 

Feladat: Az alábbi mondat azt a helyzetet írja le, amikor a gyermek bekerül a 

bölcsődei szolgáltatásba. Egészítsd ki a mondatot a megfelelő fogalommal!  

A szülőkkel való együttműködés egyik megalapozója 

a…………………………………., amelyre általában azelőtt kerül sor, hogy a 

gyermek bölcsődébe kezd járni.  

 

Megoldás: családlátogatás 

Javítókulcs: A válasz csak akkor fogadható el, ha a megoldásban szerepelő fogalom 

olvasható benne.  

 

529. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A beszoktatás időtartama a gyermek alkalmazkodásának segítése érdekében 

legalább 3 hét legyen. …….. 

b) A beszoktatás során fokozatosan kell növelni a gyermek csoportban töltött idejét. 

……. 

Megoldás: 

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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530. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A tárgyi feltételek befolyásolják a gyermek önállósodását…… 

b) Az önállósodás alakulásában csak a környezetnek van szerepe……  

Megoldás: 

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes 

 

531. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A tárgyi feltételek nem befolyásolják a gyermek önállósodását…..  

b) Az önállósodás alakulásában a környezetnek nagy szerepe van….. 

Megoldás: 

a) hamis 

b) igaz  

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

532. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A tárgyi feltételek befolyásolják a gyermek önállósodását……  

b) Az önállósodási igény (kompetenciaigény) minden gyermeknél igen erős…….  

Megoldás: 

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

533. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi, a dackorszakra érvényes mondatot a megfelelő 

kifejezésekkel, szavakkal!  

Az én és a másik megkülönböztetni tudásával megjelennek a tudatos választások, az 

én ……………………, az én ……………………….. és az én ……………………… 

öröme.  

Megoldás: én akarom, én tudom, én csinálom 

Javítókulcs:  

Elfogadható a feladat, ha a megoldásban felsoroltak szerepelnek a mondatban tartalmi 

helyességgel (a sorrend lehet tetszőleges).  
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534. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel a gyermek önállóságát befolyásoló tényezők közül legalább 3-at! 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

 

Lehetséges válaszok:  

 a gyermek életkora 

 a gyermek fejlettsége 

 tárgyi feltételek 

 támogató felnőtt magatartás 

 elegendő időt biztosító napirend 

 a felnőtt türelme/kivárás 

Javítókulcs: A megoldás akkor fogadható el, ha 3, tartalmilag a lehetséges válaszok 

között felsoroltakkal megegyező feltétel szerepel benne. 

 

535. FELADAT 

Feladat: Mit tehet a felnőtt a gyermek önállósodásának elősegítése érdekében? Sorolj 

fel legalább 4 lehetséges tevékenységet! 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

4. ………………………………………… 

 

Lehetséges válaszok:  

 felkészíti a gyermeket a várható eseményekre 

 figyelembe veszi a gyermek fejlettségét 

 figyelembe veszi a gyermek pillanatnyi állapotát, igényeit 

 észreveszi és örömmel fogadja a gyermek próbálkozásait 

 megoldási lehetőséget biztosít 

 nem hagyja magára a gyermeket a próbálkozásaiban 

 megfelelő tárgyi feltételeket biztosít 

 biztosítja az időkereteket 

 türelmes 

 tapasztalatszerzési lehetőséget, mintát nyújt  

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 4, tartalmilag a lehetséges válaszok között 

felsoroltakkal megegyező tevékenység szerepel benne. 
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536. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az önállóság alakulását nem hátráltatja a tájékoztatás hiánya.   

b) Az önállóság alakulását kedvezően befolyásolja, ha a felnőtt nem hagyja magára a 

gyermeket a próbálkozások során.  

Megoldás: 

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

537. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az önállóság kialakulását hátráltatja a tájékoztatás hiánya. …. 

b) Az önállóság alakulását kedvezően befolyásolja, ha a felnőtt magára hagyja a 

gyermeket a próbálkozások során. …. 

Megoldás: 

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

 

538. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A megoldási lehetőség biztosítása kedvezően befolyásolja az önállósodást. ….. 

b) Az önállósodás nem függ a napirendtől. ….. 

Megoldás: 

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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539. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alább felsorolt állítások közül azt, amelyik kedvezően 

befolyásolja a gyermek önállósodását a gondozási-nevelési folyamatban! Jelölj meg 

több megoldást! 

a) Tárgyi feltételek megléte. 

b) Az önállóság minden körülmények között történő elvárása.  

c) Kevés megbízás, kevés felelősség adása. 

d) Türelem. 

Megoldás: a), d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást.  

 

540. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alább felsorolt állítások közül azt, amelyik kedvezően 

befolyásolja a gyermek önállósodását a gondozási-nevelési folyamatban! Jelölj meg 

több megoldást! 

a) Napirend. 

b) Támogató, megerősítő viselkedés. 

c) Azonnal tökéletes válaszok elvárása. 

d) Minden területen azonos kompetencia várása. 

Megoldás: a) és b) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást.  

 

541. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alább felsorolt állítások közül azt, amelyik kedvezőtlenül 

befolyásolja a gyermek önállósodását a gondozási-nevelési folyamatban! Jelölj meg 

több megoldást! 

a) Napirend. 

b) Azonnal tökéletes válaszok várása. 

c) Támogató, megerősítő viselkedés. 

d) Minden területen azonos kompetencia várása. 

Megoldás: b) és d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást.  
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542. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alább felsorolt állítások közül azt, amelyik kedvezőtlenül 

befolyásolja a gyermek önállósodását a gondozási-nevelési folyamatban! Jelölj meg 

több megoldást. 

a) Türelem. 

b) Az önállóság minden körülmények közötti elvárása. 

c) Kevés megbízás, kevés felelősség adása. 

d) Tárgyi feltételek hiánya. 

Megoldás: b) és d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást.  

 

543. FELADAT 

Feladat: A felnőtt mely tevékenységei nem segítik a gyermek önállósodását a 

gondozási-nevelési folyamatban? Sorolj fel legalább 3-at!  

1.  ………………………………………………. 

2. ……………………………………………….. 

3. ……………………………………………….. 

Lehetséges válaszok:  

 kevés megbízás, kevés felelősség adása, a gyermek 

kompetenciaigényének alulértékelése 

 a felnőtt a gyermek önállósodását a saját feleslegessé válásaként éli meg 

 mindig mindenben azonos kompetencia várása a gyermektől 

 a felnőtt hangulatától függően változik, hogy mikor miben lehet 

kompetens a gyermek 

 a felnőtt döntési lehetőséget biztosít a gyermeknek, de a gyermek 

döntését nem mindig fogadja el 

 mindenben azonnal tökéletes megoldást vár a gyermektől  

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 3 Megoldás legalább tartalmilag a 

lehetséges válaszok között felsoroltakkal megegyező tevékenység szerepel benne. 

 

544. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

folyamatra vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Jó, ha a felnőtt mindig azonos kompetenciát vár el a gyermektől……  

b) A gyermeknek a próbálkozásai során folyamatosan szüksége van a felnőtt 

beavatkozására……  

Megoldás: 

a) hamis 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes 
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545. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

folyamatra vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Nem szerencsés, ha a felnőtt mindig azonos kompetenciát vár el a gyermektől……  

b) A gyermeknek a próbálkozásai során nincs szüksége folyamatosan a felnőtt 

beavatkozására……  

Megoldás: 

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

546. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

folyamatra! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

 

a) Jó, ha a felnőtt mindig azonos kompetenciát vár el a gyermektől. …. 

b) A gyermeknek a próbálkozásai során nincs szüksége folyamatosan a felnőtt 

beavatkozására. …. 

Megoldás: 

a) hamis  

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

547. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi, a gyermek kompetenciaigényével kapcsolatos 

mondatot a megfelelő szavakkal!  

Ha az egyén (1)………………………. egy helyzetben, az megerősítést jelent a 

számára, és újabb (2) …………………………… ösztönözheti.  

Megoldás: 

1) sikeres 

2) próbálkozásokra 

 

Javítókulcs: Ha a megoldásban felsoroltak (vagy azokkal tartalmilag egyező 

kifejezések) szerepelnek a mondatban.   
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548. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

folyamatra vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A kisgyermek mindig pontosan be tudja mérni, hogy mennyire kompetens az adott 

helyzetben…...  

b) A felnőttnek gyakran nem könnyű eldöntenie, hogy mennyi segítséget adjon az 

önállóan próbálkozó gyermeknek…….  

Megoldás: 

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes 

 

549. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

folyamatra vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A kisgyermek nem mindig tudja bemérni, hogy mennyire kompetens az adott 

helyzetben……  

b) A felnőtt mindig könnyen eldönti, hogy mennyi segítséget adjon az önállóan 

próbálkozó gyermeknek…….  

Megoldás: 

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

550. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

folyamatra vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A jutalmazás mindig jól segíti a helyes viselkedési minták belsővé válását……  

b) A túl sok dicséret csökkentheti a dicséret pozitív hatását……. 

Megoldás: 

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  
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551. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

folyamatra vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük!  

a) A jutalmazás estenként segíti a helyes viselkedési minták belsővé válását......  

b) A túl sok dicséret növeli a dicséret pozitív hatását…… 

Megoldás: 

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  

 

552. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

folyamatra vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A dicséret mindig szóban megfogalmazott……  

b) A dicséret hatékony formája az „ügyes vagy!” formula……  

Megoldás: 

a) hamis 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

553. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

folyamatra vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A dicséret nem mindig szóban megfogalmazott. ….. 

b) A dicséret hatékony formája az én-üzenet…… 

Megoldás: 

c) igaz 

d) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  

 

554. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a szocializációs 

folyamatra vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az egyén akkor tekinthető szocializáltnak, ha alapvetően úgy viselkedik, ahogyan 

az tőle elvárható…… 

b) A tiltásokhoz fontos a magyarázat…… 

Megoldás: 

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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555. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a szocializációs 

folyamatra vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az egyén akkor tekinthető szocializáltnak, ha már kialakult szokásai vannak……  

b) A figyelmeztetéshez fontos a magyarázat….. 

Megoldás: 

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

556. FELADAT 

Feladat: Mely tényezők könnyítik meg a helyes szokások kialakulását a gondozási-

nevelési folyamatban? Jelölj meg több megoldást!  

a) Jól kialakított és állandó napirend.  

b) Magas szintű, szigorú elvárások.  

c) Támogatás, türelem.  

d) Következetesség.  

Megoldás: a), c), d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a három helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást.  

 

557. FELADAT 

Feladat: Mely tényező nehezítheti meg a helyes szokások kialakulását a gondozási-

nevelési folyamatban? Karikázd be a helyes választ! Csak egy választ karikázz be!  

a) Jól kialakított és állandó napirend.  

b) Magas szintű, szigorú elvárások.  

c) Támogatás, türelem.  

d) Következetesség.  

Megoldás: b)  

Javítókulcs: Csak a b) megoldás elfogadható.  
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558. FELADAT 

Feladat: Mit tehetsz azért a nevelés során, hogy a gyermekek betartsák az 

elvárásaidat? Sorolj fel legalább 4 lehetőséget!  

1. ……………………………………………….. 

2. ……………………………………………….. 

3. ……………………………………………….. 

4. ……………………………………………….. 

 

 

Lehetséges válaszok:  

 bizalomteljes kapcsolat kialakítása a gyermekkel 

 reális, teljesíthető követelmények állítása 

 az elvárások komolyan vétele (rugalmas következetesség) 

 konkrétan, a gyermek számára érthetően megfogalmazott elvárások 

 a teljesítéshez elég idő biztosítása 

 a teljesítéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása 

 a gyermek folyamatos támogatása az elvárások teljesítése során 

 fokozatosság elvének követése 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 4, tartalmilag a lehetséges válaszok között 

felsoroltakkal megegyező kritérium szerepel benne. 

 

559. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

folyamatra vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A korlát nem csupán akadályokat, hanem védelmet is jelenthet…...  

b) A szocializáció az adott kultúrába való beleilleszkedés folyamata…….  

Megoldás: 

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

560. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a szocializációra 

vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A szocializáció nem csak az adott kultúrába való beleilleszkedés folyamata, hanem 

univerzális…… 

b) A szocializáció eredményességét nagymértékben meghatározza a felnőtt és a 

gyermek közös tevékenysége, az együtt töltött idő…… 

Megoldás: 

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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561. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a mondatot a megfelelő fogalommal! 

A ………………………………….. az adott kultúrába való beilleszkedés folyamata.  

Megoldás: szocializáció 

Javítókulcs: A megoldás akkor fogadható el, ha a mondatban a szocializáció szó 

szerepel.  

.  

562. FELADAT 

Feladat: Mi a felnőtt szerepe a gyermek szocializációjában? Jelöld meg az alábbi 

felsorolásból azokat, amelyek választ adnak a kérdésre! 

a) A normák, szabályok megismertetése. 

b) Mintanyújtás az elvárt/elfogadható viselkedésmódokra. 

c) A gyermek viselkedésének befolyásolása, megerősítése. 

d) A gyermek fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítsa. 

Megoldás: a), b), c) és d) 

Javítókulcs: A megoldás akkor fogadható el, ha mind a 4 megoldást megjelölte a 

vizsgázó.  

 

563. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A gyermek szocializációját befolyásolja a lakókörnyezet…… 

b) A normaközvetítés leghatékonyabb módja kisgyermekkorban a direkt 

instrukciók adása. ….. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

564. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

folyamatra vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A formálás (a jutalmazás és a büntetés) tulajdonképpen a kondicionáláson 

alapszik…….   

b) A jutalmazás a normakövető viselkedés alakításának leghatékonyabb módja…….  

Megoldás: 

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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565. FELADAT 

Feladat: Melyek lehetnek a jutalmazás hátrányai a gondozási-nevelési folyamatban? 

Sorolj fel közülük 4-et!  

1. ………………………….. 

2.  …………………………. 

3.  …………………………. 

4.  …………………………. 

 

Lehetséges válaszok:  

 a felnőtt feltételezésén alapul 

 a jutalmat keveselli a gyermek 

 a jutalom értékét veszti 

 a jutalom elérhetetlen a gyermek számára (túl magasak a követelmények) 

 a jutalom elérhetetlen (nagyon távoli) 

 a jutalomhoz szokás esetén a külső irányítás megmarad 

 különösen hátrányos lehet proszociális (segítő) viselkedés esetén 

 a gyermek maga is meg tudja szerezni a jutalmat 

 üzletté alakítja a kapcsolatot 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 4, tartalmilag a lehetséges válaszok között 

felsoroltakkal megegyező hátrány szerepel benne. 

 

566. FELADAT 

Feladat: Melyek lehetnek a büntetés hátrányai a gondozási-nevelési folyamatban? 

Sorolj fel közülük 3-at! 

1. …………………………….. 

2.  ……………………………. 

3.  ……………………………. 

 

Lehetséges válaszok:  

 a felnőtt feltételezésén alapul 

 a túl szigorú büntetés szorongást vagy agressziót eredményez 

 a beígért és elmaradt büntetést jutalomként éli meg a gyermek 

 a magyarázat elmaradása esetén a gyermek nem tudja, hogy miért kapta 

 a külső irányítás megmarad 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 3, tartalmilag a lehetséges válaszok között 

felsoroltakkal megegyező hátrány szerepel benne.  
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567. FELADAT 

Feladat: Az alábbiak közül mely tényezőket nem kell figyelembe vennünk a napirend 

kialakításánál?  

a) A gyermekcsoport létszáma. 

b) A gyermekek fejlettsége.  

c) A bölcsőde területi elhelyezkedése (ha van játszóudvar). 

d) Az ellátást nyújtó személy szakképzettsége. 

Megoldás: c) és d)  

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  

 

568. FELADAT 

Feladat: Az alábbiak közül mely tényezőket kell figyelembe vennünk a napirend 

kialakításánál?  

a) A gyermekcsoport létszáma. 

b) A gyermekek fejlettsége.  

c) A bölcsőde területi elhelyezkedése (ha van játszóudvar). 

d) Az ellátást nyújtó személy szakképzettsége. 

Megoldás: a) és b) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  

 

569. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a gyermek 

napirendjének kialakításával kapcsolatban! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést 

melléjük! 

a) A napirend kialakítását befolyásolják az évszakok és az időjárás…… 

b) A napirend kialakítását befolyásolja a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek 

szakképzettsége……. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  
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570. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a gyermek 

napirendjének kialakításával kapcsolatban! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést 

melléjük! 

a) A napirend kialakítását nem befolyásolják az évszakok és az időjárás……  

b) A napirend kialakítását nem befolyásolja a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy 

szakképzettsége…… 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  

 

571. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a napirend 

kialakítására vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napirend kialakítását befolyásolja a csoportszoba játékkészlete…… 

b) A napirend kialakítását nem befolyásolja a gyermekek önállósága…… 

Megoldás:  

a) hamis 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  

 

572. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a gyermek 

napirendjének kialakításával kapcsolatban! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést 

melléjük! 

a) A napirend kialakítását nem befolyásolja a csoportszoba játékkészlete…… 

b) A napirend kialakítását befolyásolja a gyermekek önállósága…… 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  
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573. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a gyermek 

napirendjének kialakításával kapcsolatban! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést 

melléjük! 

a) A napirend kialakítását nem befolyásolja a bölcsőde nyitvatartási ideje…… 

b) A napirend kialakítását befolyásolja a gyermekek létszáma……. 

Megoldás: 

a) hamis 

b) igaz  

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  

 

574. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napirend kialakítását befolyásolja a bölcsőde nyitvatartási ideje…… 

b) A napirend kialakítását nem befolyásolja a gyermekek létszáma……. 

Megoldás: 

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  

 

575. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A bölcsődében étkezés közben nem szabad beszélgetni……  

b) A csoport napirendjének kialakítását befolyásolja, ha SNI gyermek jár a 

csoportba……  

Megoldás: 

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  
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576. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

Feladat:  

a) A bölcsődében étkezés közben beszélgethetnek a gyermekek…...   

b) A csoport napirendjének kialakítását nem befolyásolja, hogy van-e SNI 

gyermek a csoportban…...  

Megoldás: 

c) igaz 

d) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  

 

577. FELADAT 

Feladat: Melyek a folyamatos napirend előnyei a gondozási-nevelési folyamatban? 

Sorolj fel hármat!  

Feladat: 

1. …………………………….. 

2.  …………………………….. 

3.  …………………………….. 

 

 

Lehetséges válaszok:  

 folyamatosság, (felesleges várakozási idő kiküszöbölése) 

 a lehető legtöbb idő jut a játékra 

 rugalmas 

 az egyes gyermekek szükségleteihez, igényeihez igazodás  

 kiszámíthatóak a nap eseményei  

 elegendő idő jut az egyes tevékenységekre 

 a csoport életében átlátható rendszer alakul ki  

 biztosítja az aktivitás és az önállóság időbeli kereteit, lehetőségét 

 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 3, tartalmilag a lehetséges Válaszok 

között felsoroltakkal megegyező előny szerepel benne. 

 

578. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a következő, gondozási feladatra vonatkozó mondatot a 

megfelelő fogalommal!  

A nyugodt, jó hangulatú ………………… az egészséges életmód alakulásának fontos 

feltétele, a szociális kapcsolatok alakulásának fontos színtere.  

Megoldás: étkezés 

Javítókulcs: A válasz akkor elfogadható, ha a megoldásban szerepelő fogalom szerepel 

a mondatban.  
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579. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A kisgyermek táplálásában az egyéni igények is szerepet játszanak…….  

b) Az étkezés előkészítését az ellátást nyújtó személy végzi, ebben a kisgyermek nem 

vesz részt……  

Megoldás: 

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

580. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A kisgyermek az étkezés előkészítésében korának megfelelően részt vehet, ha 

ehhez kedvet érez……  

b) Az új ízek bevezetése estén a gyermek először mindig kóstolót kapjon…… 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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581. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a következő mondatot a kisgyermekek étkeztetésével 

kapcsolatban a megfelelő jelzőkkel!  

A bölcsődében tiszteletben kell tartani a  …………………………. vagy 

…………………….. okokból fakadó étkezési szokásokat is.  

Megoldás:  

1) vallási 

2) nemzetiségi  

Javítókulcs: A válaszok elfogadhatók, ha a megoldásban szerepelő jelzőkkel 

szerepelnek a mondatban. A válaszok sorrendje tetszőleges.  

 

582. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a következő, a kisgyermekek szobatisztaságára vonatkozó 

mondatot a megfelelő életkori intervallum megjelölésével! (pld. 6-7 éves kor között)  

Az érési folyamatok következtében a kisgyermekek többsége 

………………………………. szinte magától is szobatisztává válik.  

Megoldás: 2-3 éves kor között 

Javítókulcs: A válasz akkor elfogadható, ha a megoldásban szerepelő kifejezés vagy 

azzal tartalmilag megegyező kifejezés szerepelnek a mondatban. 

 

583. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A szobatisztaság késleltetése is jelenthet problémát…..  

b) A kialakult szobatisztaság már stabil fejlődési állomás…… 

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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584. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A kialakult szobatisztaság még nagyon billenékeny: az érzelmi vagy egészségi 

állapot változásaitól függően visszaesés lehetséges……  

b) A szobatisztaság késleltetése nem jelenthet problémát……  

  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

585. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A szobatisztaság alakulásában az érésé a vezető szerep…… 

b) A gondozás során a gyermekről való gondoskodással párhuzamosan az önállósodás 

támogatása is fontos…… 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

586. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A bölcsődei szolgáltatásban a kisgyermek alváshoz se kapjon cumit……  

b) Nem jó, ha az alvó kisgyermeket felébreszti a bölcsődei ellátást nyújtó személy. 

….. 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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587. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A bölcsődei szolgáltatásban a kisgyermek megkapja a cumiját alváshoz, ha 

igényli…… 

b) Ha a kisgyermek felébred, ne kelljen tétlenül az ágyában feküdnie. …... 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

588. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi, az altatás gondozási tevékenységére vonatkozó 

mondatot a megfelelő kifejezéssel!  

A nyugodt alvás feltétele, hogy a kisgyermek ………………………………………… 

érezze magát a csoportban.  

Megoldás: érzelmileg biztonságban 

Javítókulcs: A válasz akkor elfogadható, ha a megoldásban szerepelő kifejezés vagy 

azzal tartalmilag megegyező kifejezés szerepel a mondatban. 

 

589. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az életkori sajátosságokról tanultak fontos viszonyítási alapot jelentenek az egyes 

gyermekek fejlődésének értékelésében…….  

b) Az ideális gyermekcsoport-létszám segíti az egyes gyermekek egyéni 

sajátosságaihoz igazodást……. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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590. FELADAT 

Feladat: Az alábbi a)-d) felsorolás állításokat tartalmaz a bölcsődei szolgáltatásban 

folyó gondozó-, nevelőmunkával kapcsolatban! Karikázd be az igaz állításokat! 

a) A bölcsődei szolgáltatásban folyó nevelőmunkában az életkori sajátosságokhoz 

való igazodásé a vezető szerep.  

b) A bölcsődei szolgáltatásban folyó nevelőmunkában az egyéni sajátosságokhoz való 

igazodásé a vezető szerep.  

c) A bölcsődei szolgáltatásban folyó nevelőmunkában az egyéni és az életkori 

sajátosságokat egységként kell kezelni. 

d) Az egyéni sajátosságok nemzeti/etnikai/kulturális hovatartozással is 

összefügghetnek.  

Megoldás: c) és d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

591. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi nevelésre vonatkozó mondatot a megfelelő kifejezéssel!  

A csoport ……………………………………………….. támpontként szolgál és 

biztonságot nyújt minden kisgyermek számára, mindenki biztos lehet abban, hogy 

egyéni érdekei, szükségletei nem sérülnek.  

Megoldás: szokás- és szabályrendszere 

Javítókulcs: A megoldás akkor elfogadható, ha a megoldásban szerepelő kifejezés 

vagy azzal tartalmilag megegyező kifejezés szerepel a mondatban. 

 

592. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

nehézségekre vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A nevelés szempontjából „nehéz” helyzet hátterében sokszor a gyermek 

biztonságérzetének hiánya áll. …… 

b) A felnőtt aktuális pszichés állapotától nem függ, hogy mit tart „nehéz” helyzetnek. 

…….  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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593. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

nehézségekre vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A felnőtt aktuális pszichés állapotától jelentősen függ, hogy mit tart „nehéz” 

helyzetnek……  

b) A „nehéz” helyzetek komoly problémákra utalnak……  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

594. FELADAT 

Feladat: Melyek a nevelésben előforduló úgy nevezett „nehéz” helyzetek főbb 

jellemzői? Sorolj fel 4-et!  

1) ………………………………………………… 

2) ………………………………………………… 

3) ………………………………………………… 

4) ………………………………………………… 

Lehetséges válaszok:  

 a gyermek nincs jó érzelmi állapotban 

 a helyzet feszítő a felnőtt számára 

 a normál reakcióknál általában intenzívebbek és elhúzódóbbak 

 megzavarhatják a felnőtt/gyermek kapcsolatot, konfliktust 

kelthetnek abban 

 a felnőtt sokszor tanácstalan a helyzet kezelésében 

 a gyermekközösségben nem kívánatos viselkedési mintát jelenthet 

 kezelésükhöz sok nevelési babona kapcsolódik 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 4,a lehetséges válaszok között felsorolt 

vagy  tartalmilag azokkal megegyező jellemző szerepel benne. 

 

 

595. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

nehézségekre vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A síró csecsemőt csak akkor kell felvenni, ha valamilyen fiziológiai szükséglet 

kielégítetlenségét jelzi a sírás…..  

b) A dac az énfejlődés természetes velejárója……  

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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596. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

nehézségekre vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Minél dacosabb a gyermek, annál fejlettebb az éntudata. …… 

b) A „nehéz” helyzet megítélése függ a felnőtt pillanatnyi hangulatától is. …  

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

597. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

nehézségekre vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az erősebb dac nem jelent fejlettebb éntudatot…… 

b) A „nehéz” helyzetnek a felnőtt általi megítélése lényegében állandó…….  

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

598. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

nehézségekre vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A „nehéz” helyzetnek a bölcsődei élet is oka lehet. ….  

b) A síró csecsemőt mindig fel kell venni. …. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

599. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

nehézségekre vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A túlzott elvárások gyakran elősegítik a nehéz helyzetek kialakulását……. 

b) A dac hiánya is probléma: az én fejletlenségére utalhat…….  

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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600. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

nehézségekre vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A „nehéz” helyzetek kóros viselkedésként kezelése nehezíti a megoldásukat. ….. 

b) A helyzetek megoldásában kerülni kell a feszültséget növelő tiltásokat, 

korlátozásokat. ….. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

601. FELADAT 

Feladat: Melyek a nevelésben az ún. „nehéz” helyzetek családhoz köthető okai? Sorolj 

fel legalább 3 okot!  

1) ……………………………………………………... 

2) …………………………………………………….. 

3) …………………………………………………….. 

Lehetséges válaszok:  

 Korábbi tapasztalatok (gyermekvárás, szülés körülményei) 

 Jelenlegi egzisztenciális nehézségek  

 Jelenlegi konfliktusok a családtagok között 

 A szülők életvezetési nehézségei  

 Következetlen nevelés 

 Ráhagyó, korlát nélküli szülői nevelés 

 Túlzott elvárások, túlzott szigor a gyermekkel szemben 

 A gyermek és a szülő kapcsolatának a nehézségei, kötődési nehézségek 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 3, a lehetséges válaszok között felsorolt 

vagy tartalmilag azokkal megegyező ok szerepel benne.  

 

602. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

nehézségekre vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A kedvetlenség nem tartozik a nehéz helyzetek közé. …..  

b) A „nehéz” helyzeteknek oka lehet a felnőtt túl szigorú elvárása is. ….. 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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603. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

nehézségekre vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A bölcsődei ellátást nyújtó személy és a gyermek közötti kapcsolati nehézségek is 

lehetnek a „nehéz” helyzetek okai.  

b) Az enyhe követelmények csökkentik a „nehéz” helyzetek kialakulásának esélyét. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

604. FELADAT 

Feladat: Melyek a nevelésben az ún. „nehéz” helyzetekre adott hibás felnőtt reakciók? 

Sorolj fel 3-at! 

1) …………………………………………………… 

2) ……………………………………………………. 

3) …………………………………………………….. 

Lehetséges válaszok:  

 Figyelmen kívül hagyás 

 A rossz érzelmi állapot indokolatlannak tartása 

 Kigúnyolás, megbélyegzés 

 Kaptafa válaszok 

 Büntetés, fenyegetés 

 Az elvárások további szigorítása 

 Következményekkel ijesztgetés 

 Türelmetlenség a megoldást illetően 

 A saját (felnőtt) felelősség elutasítása 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 3, a lehetséges válaszok között felsorolt 

vagy tartalmilag azokkal megegyező reakció szerepel benne.  
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605. FELADAT 

Feladat: Melyek a nevelésben az ún. „nehéz” helyzetek gyermekhez köthető okai? 

Sorolj fel 4-et! 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3. ……………………………………………….... 

4. ………………………………………………… 

Lehetséges válaszok:  

 Az intenzív fejlődés következményei 

 Félkész állapot, hiányzó kompetenciák 

 Ösztönök (pl. a kivárás képtelensége) 

 Érti, de mégsem 

 Alkalmazkodási terhek, stressz megnövekedése 

 A függőségben rejlő feszültségek (a gyermek nem pont arra vágyik, amit a 

felnőtt nyújt, de…) 

 Énközpontúság – az önzés természetes jelenléte 

 Temperamentum 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 4, a lehetséges válaszok között felsorolt 

vagy tartalmilag azokkal megegyező ok szerepel benne. 

 

606. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

nehézségekre vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A „nehéz” helyzetek kezelésének legfontosabb eleme az elfogadás……  

b) A „nehéz” helyzetekben fontos a felnőtt önvizsgálata is…….  

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

607. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A fejlődés támogatása a felnőtt tudatos döntésein alapszik……  

b) A félelem természetes kísérője a gyermek fejlődésének, nem lehet kiiktatni…….  

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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608. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A fejlődés támogatása részben a felnőtt tudatos döntésein alapszik……  

b) A kisgyermek félelme helyes neveléssel megszüntethető, kiiktatható a gyermek 

életéből…….  

Megoldás:  

a) hamis 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

609. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Fontos, hogy a gyermekek sok mondókát, verset tanuljanak a bölcsődei 

szolgáltatásban……  

b) A gyermekek közötti konfliktusok megoldásába a felnőttnek csak akkor kell 

beavatkoznia, ha a gyermekek nem tudják azt megoldani…… 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

610. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A bölcsődei szolgáltatásban a teljesítményelváráshoz kapcsolódó, direkt 

ismeretgyarapítás kerülendő……  

b) A praktikus, könnyen fel- és levehető ruhadarabok segítik az önállósodást……  

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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611. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Jó, ha a nehezen elalvó kisgyermek mellé a felnőtt odaül, ha a gyermek igényli, 

simogatással segíti az elalvást…… 

b) A bölcsődei szolgáltatásban a nagycsoportosnak csak akkor kell ebéd után aludnia, 

ha akar…….  

Megoldás: 

a) igaz 

b) hamis 

 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

612. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A megerősítés, pozitív visszajelzés kedvezően hat az énfejlődésre……  

b) A bölcsőde szolgáltatásba kerülés előtt a már sok felnőttel találkozó kisgyermek 

számára könnyebb a beszoktatás…….  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

613. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az üzenő füzetbe csak a szolgáltatást nyújtó ír a szülőknek.......  

b) A gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, de a nevelés helyzetei nem 

korlátozódnak a gondozási helyzetekre…….  

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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614. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A még nem beszokott kisgyermek általában nehezebben alszik el és 

nyugtalanabbul alszik…….  

b) A különböző területeken a kisgyermek kompetenciaigénye és kompetenciaszintje 

eltérő lehet……. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

615. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Ha az ellátást nyújtó személy bekapcsolódik a gyermek játékába, igyekezzen minél 

előbb kilépni belőle…….  

b) A Bölcsődei nevelés országos alapprogramja a szülőkkel való kapcsolat formáit is 

bemutatja…….  

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

616. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A bölcsődei szolgáltatásban a gyermekek délelőtt is alhatnak, ha 

igénylik…….  

b) Ha a felnőtt megoldási lehetőségeket biztosít azokban a helyzetekben, 

amelyekben a gyermek kompetens, csökkentheti a dacreakciók 

előfordulását…….   

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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617. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A bölcsődei szolgáltatási csoport napirendjének kialakítását nem befolyásolja az 

ellátást nyújtó személyek létszáma……  

b) A nevelés mindig célvezérelt tevékenység…….  

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

618. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A nevelésben a családban követett értékek és a bölcsődei szolgáltatásban követett 

értékek között jelentős különbségek is lehetnek……. 

b) A bölcsődei szolgáltatásban elvárás, hogy evés közben a gyermek ne álljon fel az 

asztaltól…….  

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

619. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A bölcsődei nevelés egyik alapelve a családok rendszerszemléletű megközelítését 

fogalmazza meg…… 

b) A bölcsődei szolgáltatásnak mindig minden körülmények között igazodni kell a 

családi szokásokhoz…….  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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620. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a gondozó-, 

nevelőmunkára vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az édesanyjához biztonságosan kötődő kisgyermek könnyebben szokik be a 

bölcsődei szolgáltatásba…….  

b) A társak iránti igény hangsúlyozottan a 2. életév után jellemző……. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

621. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a gondozó-, 

nevelőmunkára vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A 3. életév betöltésére nem elvárás a szobatisztaság kialakulása…..  

b) A szülő és/vagy a gyermek választhat az ellátást nyújtó személyek között……  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

622. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A személyes mesélés, éneklés, mondókázás sokkal pozitívabb hatású, mint a gépi 

mesélés, éneklés……  

b) A gondozás a 3 éven aluli gyermekek esetében sokkal fontosabb, mint a nevelés. 

…… 

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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623. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A gyermek otthoni és bölcsődei szolgáltatásban történő viselkedése között jelentős 

eltérések lehetnek……. 

b) Az anyához kevésbé kötődő gyermek könnyebben szokik be a bölcsődei 

szolgáltatásba……  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

624. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az öröklés szerepe elhanyagolható a nevelésben…… 

b) A csoport téli és nyári napirendje eltérő……  

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

625. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az öröklés jelentősen befolyásolja a nevelést……  

b) A csoport nyári és téli napirendjében nincs különbség…….  

Megoldás:  

a) igaz  

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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626. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A gyermek lényegében ugyanúgy viselkedik otthon, mint a bölcsődei 

szolgáltatásban……  

b) Az anyához kevésbé kötődő gyermek nehezebben szokik be a bölcsődei 

szolgáltatásba……  

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

627. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A dacos gyermek viselkedésének kezelésére helytelen megoldás a gyermeket 

magára hagyni……  

b) Nem jó megoldás, ha a felnőtt a nevelési szempontból „nehéz” helyzetek 

megoldását mástól várja……  

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

628. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A bölcsődei szolgáltatás ellátásában a gondozás fontosabb, mint a játék……  

b) Az otthonról bevitt játékot a gyermek csak az átadóig viheti……  

Megoldás:  

a) hamis 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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629. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az otthonról vitt „alvós” tárgy játékidőben is a gyermeknél lehet……  

b) A bölcsődei szolgáltatás ellátásában a gondozás és a játék egyenlően fontos 

területek……. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

630. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azt, ami a játékban való lemaradás okai 

közt nem szerepel! 

 

a) fejlődésben való lemaradás 

b) sajátos nevelési igény 

c) ingerszegény környezet 

d) agresszív személyiség 

Megoldás: d): agresszív személyiség  

Javítókulcs: Csak a d) fogadható el.  

 

631. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azt a játékeszközt, amelyik nem alapjáték?  

a) baba 

b) labda 

c) homokozóvödör 

d) képeskönyv 

Megoldás: c): homokozó vödör 

Javítókulcs: Csak a c) válasz fogadható el.  

 

632. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azt, amelyik választ ad a kérdésre: Adható-

e labda a csecsemőnek? 

a) Igen. 

b) Igen, de csak olyan méretű, ami a kézméretéhez igazodik. 

c) Nem. 

d) Igen, de csak akkor, ha már helyváltoztatásra képes. 

Megoldás: d) igen, de csak akkor, ha a csecsemő már helyváltoztatásra képes 

Javítókulcs: Csak a d) válasz fogadható el.  
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633. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azt, amelyik választ ad a kérdésre: Milyen 

céllal, motivációval kapcsolódjon be a felnőtt a gyermek játékába? 

a) a gyermek játékának kontrollálása 

b) a játék örömszerző funkciójának erősítése 

c) a gyermek játékának segítése 

d) játéktanítás 

Megoldás: b): a játék örömszerző funkciójának erősítése 

Javítókulcs: Csak a b) válasz fogadható el.  

 

634. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azokat, amelyek választ adnak a kérdésre: 

Milyen kedvező hatásai lehetnek a felnőtt és a gyermek együttjátszásának?  

a) A felnőtt jelenléte biztonságot ad a gyermeknek. 

b) A felnőtt meg tudja tanítani a gyermeknek az egyes játékok használatát. 

c) A közös élmény öröme. 

d) Kapcsolaterősítő. 

Megoldás: a) a felnőtt jelenléte biztonságot ad a gyermeknek, c) a közös élmény 

öröme, és d) kapcsolaterősítő 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a három helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

635. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azokat, amelyek választ adnak a kérdésre: 

Melyek a játék főbb jellemzői?  

a) Külső kényszertől mentes. 

b) Örömet okozó. 

c) Bármi megtörténhet benne. 

d) Külső céllal is végezhető. 

 

Megoldás: a) külső kényszertől mentes, b örömet okozó, c) bármi megtörténhet benne. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a három helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 
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636. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azokat, amelyek választ adnak a kérdésre: 

Mi jellemzi a játékba bevonódott kisgyermeket? (Jelölj meg több megoldást) 

a) Érdeklődés, kíváncsiság. 

b) Koncentrálás. 

c) Megfelelés igénye. 

d) Önbizalom. 

Megoldás: a) érdeklődés, kíváncsiság, b) koncentrálás. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

637. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azokat, amelyek választ adnak a kérdésre: 

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a csecsemők játékkészletének 

összeállításánál? 

 

a) Könnyen megfogható, markolható, elengedhető legyen. 

b) Működjön (hangot adó, mozgó, stb.). 

c) Változatos alakú, felületű, színes legyen. 

d) Mozgó, ezáltal mozgásra ösztönző. 

 

Megoldás: a) könnyen megfogható, markolható, elengedhető legyen és c) változatos 

alakú, felületű, színes legyen. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

638. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azokat, amelyek választ adnak a kérdésre: 

Mikor befolyásolja a felnőtt hátrányosan a gyermek játékát?  

 

a) Ha direkten, erőltetve kapcsolódik be a játékba. 

b) Ha nem mélyül el a játékban, kifelé tekintget a helyzetből.  

c) Ha a gyermek javaslataihoz alkalmazkodik. 

d) Ha a játékot értékeli. 

Megoldás: a) direkten, erőltetve kapcsolódik be a játékba, b) nem mélyül el a játékban, 

kifelé tekintget a helyzetből, d) a játékot értékeli. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a három helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást.  
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639. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azokat, amelyek választ adnak a kérdésre: 

Melyik játék nem ajánlott a tipegő korúaknak (1-2 éves korosztály)? 

 

a) LEGO 

b) mászóalagút 

c) babakonyha edényei 

d) kemény lapú lapozók 

Megoldás: a) (LEGO) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

640. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azokat, amelyek választ adnak a kérdésre: 

Melyek lehetnek a játék közbeni konfliktus csökkentésének eszközei?   

a) A felnőtt mielőbbi beavatkozása a készülődő konfliktusba. 

b) Ugyanabból a játékból több darab van. 

c) Jól kialakított játékterek. 

d) Túl határozott viselkedési szabályok. 

Megoldás: b) ugyanabból a játékból több db van és c) jól kialakított játékterek. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

 

641. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azokat, amelyek választ adnak a kérdésre: 

Mivel erősíthető a szülők játszókompetenciája?  

a) Igény szerinti tanácsadás. 

b) Rendszeres beszélgetések a játékról. 

c) Szülő-gyermek közös játékára építkező programok.  

d) Szülőcsoportos beszélgetések a játékról. 

Megoldás: a) igény szerinti tanácsadás, c) szülő-gyermek közös játékára építkező 

programok és d) szülőcsoportos beszélgetések a játékról. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a három helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 
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642. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A játék spontán tevékenység……  

b) A gyermek játéktevékenységében a felnőttnek nincs szerepe…….  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

 

643. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A nagymozgásos játékok mindig udvari játékok……  

b) A folyamatos napirend lehetővé teszi, hogy a lehető legtöbb idő jusson játékra…… 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

 Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

644. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A játék mindig tervezetten, szervezetten zajlik……  

b) A játék a cselekvés öröméért folyik…… 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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645. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A játék közbeni konfliktushelyzetbe a felnőttnek mindig be kell avatkoznia. ……  

b) A játék mindig örömet okoz a gyermeknek. ……  

 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

646. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A szolgáltatást nyújtó feladata a szülők játszókompetenciájának erősítése. ….  

b) A játék a tanulás legfontosabb színtere kisgyermekkorban. …… 

Megoldás: 

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

647. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A játék nem mindig aktív tevékenység. …...  

b) A csecsemő első játékai felfedező játékok. …… 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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648. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A társak iránti igény tekintetében jelentős különbségek lehetnek a gyermekek 

között. …… 

b) Mivel a gyermek maga választja meg, hogy mit játszik, játékának fejlődéséhez 

nincs szükség a felnőttre. …… 

Megoldás: 

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

649. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A játéknak lehet külső célja is. …… 

b) Az utánzójáték a szerepjáték „előfutára”. …….  

 

Megoldás: 

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

650. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A szabályjáték iránt csak az óvodáskor vége felé érdeklődnek a gyermekek. ……  

b) A játék a gyermek önismeretét is fejleszti. ……  

 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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651. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az első játék a gyakorlójáték a gyermek életében. ……  

b) A játék segíti az élmények feldolgozását. ……  

 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

652. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A szerepjáték már kétéves kor előtt is megjelenik. ….. 

b) A gyakorlójáték az első játék a gyermek életében, a fejlődés során eltűnik…… 

Megoldás:  

a) hamis 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

653. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az építésnek mindig van célja. 

b) A gyermek csak akkor játszik, ha alapvető szükségletei kielégítettek. 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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654. FELADAT 

Feladat: Az alábbi állításokból válaszd ki azokat, amelyek igazak a szerepjátékra! 

a) A szerepjáték kezdetei a 2. életévben jelennek meg. 

b) A bölcsődei csoportban fontos szerepjáték-eszköz a babakonyha. 

c) A szerepjáték kezdeti szakaszában a szerepek felcserélhetők. 

d) A szerepjáték kezdeti szakaszában többen is játszhatják ugyanazt a szerepet. 

Megoldás: 

b) a bölcsődei csoportban fontos szerepjáték eszköz a babakonyha, c) a szerepjáték 

kezdeti szakaszában a szerepek felcserélhetők, d) a szerepjáték kezdeti szakaszában 

többen is játszhatják ugyanazt a szerepet. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a három helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

655. FELADAT 

Feladat: Az alábbi állításokból válaszd ki azokat, amelyek igazak a nagymozgásos játékra! 

a) A nagymozgásos játékok mindig udvari játékok.  

b) A nagymozgásos játékok fejlesztik a gyermek mozgáskoordinációját, 

egyensúlyérzékét. 

c) Nagymozgást fejlesztő játék például a mászóka, csúszda, labda.  

d) Nagymozgást fejlesztő játék például a pötyi, a Lego, a formakirakó. 

Megoldás: 

b) A nagymozgásos játékok fejlesztik a gyermek mozgáskoordinációját, 

egyensúlyérzékét; c) Nagymozgást fejlesztő játék például a mászóka, csúszda, labda.  

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, és 

nem jelöl helytelen megoldást. 

 

656. FELADAT 

Feladat: Az alábbi állításokból válaszd ki azokat, amelyek igazak a játékra! 

a) A csecsemőnek adott játékok tegyék lehetővé a fogás, markolás, elengedés 

gyakorlását.  

b) A játéknak lehet külső célja is.  

c) A csoportban lévő játékoknak könnyen tisztíthatóknak kell lenniük.  

d) A gyakorlójáték az első játék a gyermek életében, a fejlődés során eltűnik.  

 

Megoldás: a) A csecsemőnek adott játékok tegyék lehetővé a fogás, markolás, elengedés 

gyakorlását. és c) A csoportban lévő játékoknak könnyen tisztíthatóknak kell lenniük. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, és 

nem jelöl helytelen megoldást. 
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657. FELADAT 

Feladat: Az alábbi állításokból válaszd ki azokat, amelyek nem igazak a játékra! 

a) A csecsemőnek adott játékok tegyék lehetővé a fogás, markolás, elengedés 

gyakorlását.  

b) A játéknak lehet külső célja is.  

c) A csoportban lévő játékoknak könnyen tisztíthatónak kell lenniük.  

d) A gyakorlójáték az első játék a gyermek életében, a fejlődés során eltűnik.  

 

Megoldás: b) A játéknak lehet külső célja is., d) A gyakorlójáték az első játék a 

gyermek életében, a fejlődés során eltűnik. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

 

658. FELADAT 

Feladat: Az alábbi állításokból válaszd ki azokat, amelyek nem igazak a játékra! 

a) A gyermek játékában a folyamat, és nem a végeredmény a lényeg. 

b) Minél bonyolultabb a játék, annál jobban segíti a fejlődést.  

c) A gyermek szerepjátékában a saját élményei, tapasztalatai (is) megjelennek.  

d) A tárggyal való ismerkedés még nem feltétlenül játék.  

Megoldás:  

b) Minél bonyolultabb a játék, annál jobban segíti a fejlődést.  

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el.  

 

 

659. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki a felsoroltakból azt a választ, amely hibás feleletet ad a kérdésre! 

Melyik nem a tipegő korúak (1-2 évesek) játékeszköze? 

a) Vékony lapú képeskönyvek 

b) Duplo 

c) Dömper 

d) Ceruza 

Megoldás:  

a)  vékony lapú képeskönyvek  

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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660. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a mondatot a hiányzó kifejezésekkel!  

A játék a gyermek olyan tevékenysége, amelyet …………………………………… és 

amely minden külső ……………………………………… 

Megoldás:  

a) szabadon választ 

b) kényszertől mentes 

Javítókulcs: A válasz csak akkor fogadható el, ha az a) és b) pontokban felsorolt 

kifejezések vagy azok szinonimái szerepelnek a mondatban.  

 

 

661. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a mondatot a hiányzó kifejezésekkel!  

a) A gyermek ……………………………………vesz részt a játékban.  

b) A játékban ……………………………………. megtörténhet.  

Megoldás:  

a) önként 

b) bármi (minden) 

Javítókulcs: A válasz csak akkor fogadható el, ha mindkét mondatban a megoldásban 

szerepelő szavak vagy azok szinonimái szerepelnek.  

 

662. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a mondatot a hiányzó kifejezésekkel!  

a) A játékban a gyermek maga ………………………………….., hogy mivel, 

hogyan, meddig és kivel játszik.  

b) A játék egyik legfőbb jellemzője, hogy azt mindig ……………………. kíséri. 

Megoldás:  

a) választja meg /dönti el 

b) örömérzés 

Javítókulcs: A válasz csak akkor fogadható el, ha mindkét mondatban a megoldásban 

szerepelő szavak vagy azok szinonimái szerepelnek.  
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663. FELADAT 

Feladat: Melyek a játék legfontosabb ismérvei? Sorolj fel legalább 4 jellemzőt! 

1) …………………………………… 

2) . ………………………………….. 

3) …………………………………… 

4) …………………………………… 

 

Lehetséges Válaszok:  

 önkéntes, szabadon választott tevékenység 

 nincs külső célja 

 örömforrás 

 feszültségoldó  

 mindig aktív 

 a kisgyermekkori tanulás legfontosabb színtere 

 a gyermek számára bármi lehet játék 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha a felsoroltak vagy tartalmilag azokkal 

megegyező jellemzők szerepelnek benne.  

 

664. FELADAT 

Feladat: Milyen szempontok szerint választasz játékokat a csecsemőnek? Legalább 4 

szempontot sorolj fel!  

1. ………………………………………. 

2.  ……………………………………… 

3.  ……………………………………… 

4.  ……………………………………… 

Lehetséges válaszok:  

 ne legyenek szétszedhető, pici elemei 

 ne legyen nehéz (ha a gyermek magára ejti, ne okozzon fájdalmat) 

 ne essen szét pici darabokra, sérülést okozó részekre 

 ne lógjon hosszú zsinóron 

 ne adjon éles hangot 

 a felülete ne legyen balesetveszélyes (pl. szájba vétel esetén) 

 legyen megfogható, megragadható a csecsemő számára 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha a felsoroltak vagy tartalmilag azokkal 

megegyező jellemzők szerepelnek benne. 
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665. FELADAT 

Feladat: Mikor befolyásolja hátrányosan a felnőtt a gyermek játékát? Sorolj fel 4 

helyzetet! 

1. …………………………………  

2.  ………………………………… 

3.  ………………………………… 

4.  ………………………………… 

 

Lehetséges válaszok:  

 a gyermek akarata ellenére kíván részt venni a játékban 

 olyan játékot erőltet, amihez a gyermeknek nincs kedve 

 közös tevékenység során a saját elképzeléseit erőlteti a gyermekre 

 kioktatóan viselkedik 

 a játékot direkt tanítási/nevelési helyzetnek tekinti 

 kedvetlenül, nem kellő átéléssel vesz részt a játékban 

 kivételez (nem minden gyermekkel játszik szívesen) 

 a játékot feladatteljesítésként kezeli/minősíti 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha a felsoroltak vagy tartalmilag azokkal 

megegyező jellemzők szerepelnek benne. 

 

666. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az első életévekben a fiúk is szívesen játszanak lányos, a lányok is fiús 

játékokkal……  

b) A bölcsődei ellátást nyújtó személy sose kezdeményezzen játékot a 

gyermekkel…….  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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667. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A bölcsődei ellátást nyújtó személy is kezdeményezhet játékot……  

b) A fiúk csak fiús játékkal játszanak szívesen már az első életévekben is…….  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

 

668. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A síró gyermek is szívesen fogadja a játékkínálást……  

b) Az építés eleinte véletlenszerű. ….. 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

669. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A síró gyermeket először meg kell nyugtatni, csak utána fogadja szívesen a 

játékkínálást……  

b) Az építés már a kezdetektől is igen célorientált……  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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670. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A bölcsődei ellátást nyújtó személy feladata a játék feltételeinek biztosítása…… 

b) Az alkotó tevékenység eszközeiként csak olyan adható, amit a kisgyermek a felnőtt 

felügyelete nélkül használhat……  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

 

671. FELADAT  

Feladat: Melyek a nyugodt játék feltételei a bölcsődei csoportban? Sorolj fel 4-et! 

1. …………………………….. 

2. …………………………….. 

3. . …………………………… 

4. . ……………………………. 

 

Lehetséges válaszok:  

 optimális csoportlétszám 

 a gyermekek életkorának megfelelő fajtájú és mennyiségű játék 

 a játékok rendszerezett elhelyezése 

 a szabad játék lehetőségének biztosítása 

 a jól kialakított napirend 

 a fiziológiás és érzelmi szükségletek kialakítása 

 a felnőtt megerősítő, támogató jelenléte 

 a felnőttnek a gyermek igényeihez igazodó bekapcsolódása a játékba 

 a csoport megfelelően kialakított szokás- és szabályrendszere 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha a felsoroltak vagy tartalmilag azokkal 

megegyező feltételek szerepelnek benne. 

 

672. FELADAT 

Feladat: Sorold fel a gyermek játéktevékenységének motivációit!  

A játék motivációi: 

1) ………………………………… 

2) ………………………………… 

Megoldás: belülről fakadó, spontán érdeklődés 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha a megoldásban szerepelő vagy azzal 

tartalmilag megegyező kifejezések szerepelnek benne.  
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673. FELADAT 

Feladat: Mely játékszerek képezik a tipegő korú gyermekek játékkészletét? Sorolj fel 

legalább 5 játéktípust! 

1. …………………………………. 

2. . ………………………………… 

3. . ………………………………… 

4.  …………………………………. 

Lehetséges válaszok:  

 tologatható, húzogatható játékok 

 nagyméretű építő- és konstruáló játékok 

 üreges játékok 

 kemény lapú leporellók és lapozók 

 utánzójáték eszközei 

 vizuális tevékenységek eszközei 

 nagymozgást segítő eszközök 

 homokozó játékok 

 babák, állatfigurák  

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha a megoldásban szerepelő vagy azzal 

tartalmilag megegyező kifejezések szerepelnek benne. 

 

674. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A játékeszköz ne legyen túl egyszerű, de túl bonyolult sem……  

b) A felnőttek fokozott jelenlétét igénylő eszközöket az ellátást nyújtó személy zárt 

szekrényben tárolja, úgy, hogy a gyermekek ne lássák, és belátása szerint kínálja a 

gyermekeknek……  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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675. FELADAT 

Feladat: Csoportosítsd a felsorolt játékeszközöket aszerint, hogy melyik korcsoportnak 

kínálnád őket! Írd az a) és b) csoport mellé az 1)-7) felsorolt játékszerek sorszámát! 

korcsoportok:  

a) tipegő csoport …………………… 

b) nagycsoport………………………. 

játékok:  

1) Dömper 

2) Orvosi táska 

3) Pötyi  

4) Leporellók, vastag lapú lapozók 

5) Dupló 

6) Autók, vonatok 

7) Tricikli 

Megoldás:  

a) 1, 4, 5, 6 

b) 2, 3, 7 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a megoldásban szereplő csoportosítás pontosan 

és hiánytalanul szerepel a vizsgázó válaszában. 

 

 

676. FELADAT 

Feladat: Jelöld meg az alább felsorolt játékeszközök közül azokat, amelyek a 

csecsemők játékához is alkalmasak! 

a) színes kendő 

b) hordó- vagy pohársor 

c) papír alapú leporellók 

d) építőkocka (nem éles) 

e) homokozó formák 

f) plüss állatfigurák 

 

Megoldás: a), b), d) és e) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a négy helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 
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677. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A felnőtt használati tárgyai is adhatók játékeszközként a kisgyermek számára, ha 

nem balesetveszélyesek……  

b) Tipegő- és nagycsoportosok számára már különböző termések is kínálhatók az 

alkotótevékenységekhez……  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

 

678. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A gyermekeknek csak 2 éves koruk után kínálható ceruza…… 

b) Az egyszerű szabályjátékok (pl. képes dominó) már kínálhatók a nagycsoportosok 

számára…… 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

679. FELADAT 

Feladat: Milyen problémák jelentkezhetnek a gyermek játékában? Sorolj fel 4-et!  

1. ……………………………………….. 

2. . ……………………………………… 

3. . ……………………………………… 

4. . ……………………………………… 

Lehetséges válaszok:  

 Nem játszik a gyermek 

 Játéka felületes, nem elmélyült 

 Játéktevékenysége megrekedt egy korábbi fejlettségi szinten 

 Csak egyedül játszik 

 Félénk, bizonytalan, szorongó játékhelyzetben  

 Kényszeresen tapad egy-egy játékhoz, témái szegényesek, sok a 

sztereotípia 

 Játékában agresszív 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha a megoldásban szerepelő vagy azzal 

tartalmilag megegyező kifejezések szerepelnek benne. 
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680. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A játék fejlődése és az egyes funkciók fejlődése között nincs kapcsolat……  

b) A tipegő korúaknak már kínálhatók ceruzák és festékek……  

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

681. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A „puha lapú” képeskönyvek a nagycsoportosoknak ajánlhatók…… 

b) Olló, ragasztó nem való a bölcsődei szolgáltatási csoportba……  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

682. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A csecsemő- és tipegőkori játékeszközök a nagycsoportosok számára is kedvesek 

lehetnek, esetenként más tevékenységekben felhasználhatók……  

b) A bölcsődei szolgáltatásban nincs tervezési feladat a játékkal kapcsolatban……  

 

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  
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683. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az alkotó tevékenységek eszközeinek használata nem igényli a felnőtt fokozott 

jelenlétét…… 

b) A szabályjátékok szabályait a felnőttnek meg kell magyaráznia…… 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

684. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A gyermek játékában megjelenő agresszió utalhat a gyermek élményeire……  

b) Az agresszív és a negatív tartalmú játék között jelentős különbségek vannak…….  

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz  

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

685. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az agresszív és a negatív tartalmú játék lényegében ugyanaz…… 

b) Az alkotó tevékenységek a felnőtt fokozott jelenlétét igénylik…….  

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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686. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A csecsemőkor elmúltával a csecsemőkori játékok iránti érdeklődés 

megszűnik…… 

b) A bölcsődés korú gyermekek számára nem ajánlott a sokféle színű ceruza, a 6 db-

os készletek elegendőek……. 

Megoldás:  

a) hamis 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

687. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A szobai játékok is kivihetők az udvarra…….  

b) Az alkotó tevékenységek során a felnőtt csak technikai segítséget nyújthat…….   

Megoldás:  

a) igaz  

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

688. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az igaz állítást az alábbiak közül! 

a) A korai életszakaszban kialakuló sérülések hatásai csak az egyén életét 

befolyásolják. 

b) A korai életszakaszban kialakuló sérülések hatása nem csak az egyén, hanem a 

család egész életét befolyásolhatja, ami hosszú távon társadalmi és gazdasági 

hatásokat is eredményez.  

c) A korai életszakaszban kialakuló sérülések hatásai az egyén és a család egész életét 

befolyásolhatják. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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689. FELADAT 

Feladat: Milyen időszakot ölel fel a koragyermekkori intervenció? Válaszd ki a helyes 

megoldást! 

a) Egyéves kortól 3 éves korig. 

b) A születéstől az iskolába lépésig. 

c) A fogantatástól 3 éves korig. 

d) A fogantatás előtti időszaktól az iskolába lépésig. 

e) A fogantatás előtti időszaktól 4 éves korig. 

 

Megoldás: d) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

690. FELADAT 

Feladat: Mi a célja a koragyermekkori intervenciónak? Válaszd ki a helyes válaszokat! 

 

a) A gyermek fejlődésének elősegítése. 

b) A család kompetenciájának megerősítése.  

c) A gyermek és családjának lakáshoz jutása. 

d) A gyermek és a család szociális befogadásának elősegítése. 

e) A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének biztosítása. 

Megoldás: a) b) d)  

Javítókulcs: Három helyes megoldás fogadható el 

 

691. FELADAT 

Feladat: A koragyermekkori intervenció több elemet foglal magába. Egészítsd ki a 

hiányos felsorolást az alább megadott megfelelő kifejezésekkel! írd a megfelelő 

kifejezéseket a pontozott vonalra! 

 

a) szűrés, 

b) ……………………felismerés, 

c) ……………………. 

d) diagnosztizálás, 

e) ……………………………………………terápiás tevékenység, 

f) …………………………………..tanácsadás, 

g) …………………………………...fejlesztés, 

h) …………………………………….juttatások, 

i) …………………………………biztosítása. 

Kiegészítésként választható kifejezések: 

probléma; jelzés; habilitációs, rehabilitációs; gyógypedagógiai; egyéni; pénzbeli, 

természetbeni; napközbeni ellátás 

 

Megoldás: b: probléma; c: jelzés; e: habilitációs, rehabilitációs, f: gyógypedagógiai; g: 

egyéni; h: pénzbeli, természetbeni; i: napközbeni ellátás 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden kiegészítés helyes. 
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692. FELADAT 

Feladat: Kikkel, ilyen intézményekkel, szolgáltatókkal kell együttműködnie a 

bölcsődei szolgáltatást nyújtónak a korai intervenció megvalósulásának érdekében? 

Sorolj fel legalább négyet! 

1) ……………………….. 

2) ……………………….. 

3) ……………………….. 

4) ……………………….. 

 

Lehetséges válaszok: védőnő, háziorvos, családgondozó, család- és gyermekjóléti 

központ, pedagógiai szakszolgálat, szakorvos, 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha legalább négy együttműködési partnert a 

lehetséges válaszokban szereplők közül felsorol. 

 

693. FELADAT 

Feladat: Mit jelent az integráció célja? Válaszd ki a helyes megoldást az alábbiak 

közül! 

a) Az integráció célja, hogy humánus és demokratikus módon lehetőséget biztosítson 

minden ember számára az egyéni képességek kibontakoztatására. 

a) Az integráció célja, hogy humánus és demokratikus módon lehetőséget biztosítson 

minden ember számára a megfelelő életszínvonal eléréséhez. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

694. FELADAT 

Feladat: Mit jelent a szegregált nevelés? Válaszd ki a helyes megoldást az alábbiak 

közül! 

b) A tipikus fejlődésmenetű gyermekekkel együtt történő nevelést, oktatást, amelyben 

speciálisan képzett szakemberek is foglalkoznak a gyermekekkel. 

c) „Homogén”, kislétszámú csoportokban történő ellátást takar, amelyben speciálisan 

képzett szakemberek foglalkoznak a gyermekekkel. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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695. FELADAT 

Feladat: Melyik előnyösebb a gyermek és a család számára? Válaszd ki a helyes 

megoldást az alábbiak közül! 

a) Integrált nevelés 

b) Szegregált nevelés 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

696. FELADAT 

Feladat: Miért előnyösebb az integrált nevelés a gyermek és családja számára? 

Válaszd ki a helyes megoldást az alábbiak közül! 

a) Integráció esetén könnyebb a gyermekek nevelése, oktatása a velük foglalkozó 

szakemberek számára. 

b) Integráció esetén nagyobb az esély arra, hogy a környezet elfogadóbb lesz az 

egyénnel és családjával szemben, mint szegregált nevelés, oktatás esetén. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

697. FELADAT 

Feladat: Kötelező feladat-e a napközbeni ellátást nyújtó szolgáltató számára a sajátos 

nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztésének biztosítása? Válaszd ki a helyes 

megoldást az alábbiak közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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698. FELADAT 

Feladat: Mi a feladata a napközbeni ellátást biztosító szakembernek a nem tipikus 

fejlődésmenetű gyermekek ellátása során? Válaszd ki a helyes megoldást az alábbiak 

közül! 

a) Feladata a napközbeni gyermekellátás, sajátos nevelési igényű gyermekek 

napközbeni ellátása, az eltérő fejlődésmenet felismerése, szakemberhez irányítás.  

b) Feladata a napközbeni gyermekellátás, sajátos nevelési igényű gyermekek 

napközbeni ellátása, az eltérő fejlődésmenet felismerése, szakemberhez irányítás, 

rehabilitációs, habilitációs célú ellátás biztosítása. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

699. FELADAT 

Feladat: Együtt kell-e működnie a bölcsődei ellátást nyújtónak a korai fejlesztést 

végző pedagógiai szakszolgálattal? Válaszd ki a helyes megoldást az alábbiak közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

700. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel legalább három különböző szakképzettségű szakembert (különböző 

szakirányon végzett gyógypedagógus is lehet), aki a sajátos nevelési igényű 

gyermekek fejlesztését végezheti! 

1) ………………………………………… 

2) ………………………………………... 

3) ………………………………………... 

Megoldás: gyógypedagógus (logopédia, látássérültek, hallássérültek, mozgássérültek, 

tanulásban akadályozottak, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány, 

oligofrénpedagógus, konduktor, pszichológus, gyógytornász,  

Javítókulcs: Három helyes megoldás elfogadható. 
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701. FELADAT 

Feladat: Milyen fejlesztést végezhet a napközbeni ellátást nyújtó szakember sajátos 

nevelési igényű gyermek esetén? Válaszd ki a helyes megoldást, amely választ ad a 

kérdésre! 

a) Egyéni gyógypedagógiai fejlesztést. 

b) Gondozási, nevelési feladatokba épített egyéni fejlesztést a korai fejlesztést végző 

szakember iránymutatásai alapján.  

c) Gondozási, nevelési feladatokba épített egyéni és csoportos fejlesztést a korai 

fejlesztést végző szakember iránymutatásai alapján. 

 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

702. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az állítás? 

Azt a módszert, eszközt, amelyiket az egyik gyermeknél sikeresen használtunk, 

próbáljuk ki azonnal egy újonnan bekerülő hasonló problémával küzdő gyermek 

esetében. 

a) igen 

b) nem 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

703. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az állítás? 

A sajátos nevelési igényű gyermekek minden területen elmaradnak az átlagtól. 

a) igen 

b) nem 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el 
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704. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az állítás? 

A gondozást, nevelést végző megfigyelései, tapasztalatai a korai fejlesztést végző 

szakember számára nem fontosak, ő csak a gyermek egyéni fejlesztésével foglalkozik. 

a) igen 

b) nem 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

705. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a megfelelő megoldást! 

a) A sajátos nevelési igényű/fogyatékos gyermekek terápiás ellátását csak az arra 

szakképzettséggel rendelkező szakember végezheti.  

b) A sajátos nevelési igényű/fogyatékos gyermekek terápiás ellátását védőnő, 

óvodapedagógus, tanító is végezheti. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

706. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a megfelelő megoldást! 

a) A gyermekek napközbeni ellátásában dolgozó szakemberek feladata, hogy a 

sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását úgy végezzék, hogy mindig a többi 

gyermek igényeit helyezzék előtérbe. 

b) A gyermekek napközbeni ellátásában dolgozó szakemberek feladata, hogy a 

sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását a gyermek speciális igényeinek 

figyelembe vételével végezzék. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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707. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a megfelelő megoldást! 

a) A napközbeni ellátást nyújtó szakember nem köteles jelezni, ha a gyermek 

fejlődésében elmaradást tapasztal, csak akkor, ha a szülő abba belegyezik. 

b) Mulasztást követ el az a szolgáltató, aki nem jelzi, ha a gyermek fejlődését nem 

megfelelőnek ítéli meg. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

708. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

funkciójára vonatkozóan! 

A szakmai program segítségével tervezettebbé válik a munkánk. Javul a munka 

tudatossága (tudjuk mit és hogyan fogunk tenni, milyen céllal és milyen várható 

eredménnyel), hatékonyabban szervezhetőek, valósíthatók meg a feladatok és az 

elvégzett munkát össze is tudjuk hasonlítani a terveinkkel. A célok kitűzése és a 

várható eredmény felvázolása hatékonyabbá teszi a nevelőmunkát, keretet ad annak. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

709. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

funkciójára vonatkozóan! 

A szakmai program nem teszi tervezettebbé a nevelőmunkát.  

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

710. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

funkciójára vonatkozóan! 

A szakmai program nincs összefüggésben a gondozó-nevelő munka tudatosságával.  

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 
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711. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

funkciójára vonatkozóan! 

Mivel a szakmai ellenőrzés során az ellenőrzést végző szakértő a munkát a szakmai 

programban foglaltakkal összevetve fogja megítélni, egy jó szakmai program olyan a 

szakmai ellenőrző szervek számára, mint minőségi tanúsítvány. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

712. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

funkciójára vonatkozóan! 

A szakmai ellenőrzés során az ellenőrzést végző nem vizsgálja a szakmai programot. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

713. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai program elutasítására ad okot, ha a nyitvatartási idő, amelyet feltüntetünk 

az adatközlő részben, nem éri el a jogszabályi minimumot. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

714. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai program elutasítására ad okot, ha nincs jóváhagyva a szakmai program a 

fenntartó által, nem szerepel a jóváhagyó aláírása. 

 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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715. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

funkciójára vonatkozóan! 

A szakmai program elfogadásának nem feltétele, hogy a fenntartó az aláírásával 

jóváhagyja.  

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

716. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai program elutasítására ad okot, ha nincs benne a szolgáltatást nyújtó 

személyek megnevezése. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

717. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

funkciójára vonatkozóan! 

A szakmai programban nem szükséges megnevezni a szolgáltatást nyújtó személyeket, 

mert azok változhatnak a működés során. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

718. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

Elutasításra kerül a szakmai program, ha az ellátandó célcsoportnál a korosztály nincs 

pontosan meghatározva. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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719. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

funkciójára vonatkozóan! 

Nem kerül elutasításra a szakmai program, ha az ellátandó célcsoportnál a korosztály 

nincs pontosan meghatározva, mert a bölcsődei szolgáltatás esetében a jogszabály úgy 

is meghatározza, hogy milyen életkorú gyermekeket láthat el a bölcsődei szolgáltatás. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

720. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai programban „Az ellátandó célcsoport bemutatása” rész tájékoztatja a 

családokat, hogy milyen életkorú, gondozási és nevelési igényű gyermekeket tud 

fogadni a szolgáltatás. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

721. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai program „Az ellátandó célcsoport bemutatása” c. résznél minőségjavító 

tényező, ha a szolgáltatás iránti igény pontos adatokkal alátámasztott, az adatok 

forrása fel van tüntetve. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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722. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai program „Az ellátandó célcsoport bemutatása” c. részével összevetve 

értékelhető a szakmai program többi része. Pl., hogy megfelelő személyi és tárgyi 

feltételrendszerrel rendelkezik-e a szolgáltatás a célcsoporthoz tartozó gyermekek 

ellátására, ill. a gondozási-nevelési módszerek összhangban vannak-e a gyermekek 

életkorával, gondozási-nevelési szükségletével. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

723. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai programban „A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei” c. részben röviden 

szükséges kifejteni az adott szolgáltatás fő célját a napközbeni gyermekellátás 

területén, valamint azokat a feladatokat, melyeket a célok megvalósítása érdekében 

kívánnak végrehajtani. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

724. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai programban „A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei” c. részben a 

szolgáltatás sajátosságaira kell koncentrálni és azt egyértelművé tenni, nem pedig az 

általánosan a bölcsődei gondozásra érvényes információkat adni. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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725. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai programban „A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei” c. részben a 

Bölcsődei nevelés-gondozás Országos Alapprogramjában maghatározott alapelveket 

kell kifejteni a szolgáltatás sajátosságai szerint. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

726. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

funkciójára vonatkozóan! 

A szakmai programban „A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei” c. rész csak akkor 

elfogadható, ha szó szerint idézi a Bölcsődei nevelés-gondozás Országos 

Alapprogramjában maghatározott alapelveket, mert ez minden bölcsődés korú 

gyermeket ellátó szolgáltatásra egyformán érvényes. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

727. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai program elutasításra kerül, ha „A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei” c. 

résznél nem a Bölcsődei nevelés-gondozás Országos Alapprogramjában maghatározott 

alapelveket veszik alapul. 

 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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728. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai program „Együttműködés a szolgáltatáson belül és a tágabb környezettel” 

c. részében kell, hogy szerepet kapjon több szolgáltatás egy helyen történő működése 

esetén a többi szolgáltatással való szakmai együttműködés. 

 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

729. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

Több szolgáltatás egy helyen történő együttműködése esetén a szakmai programban 

figyelemmel kell lenni arra, hogy minden egyes szolgáltatás szakmai önállósága 

kitűnjön a programból. 

 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

730. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

Elutasításra kerül a szakmai program, ha az „Együttműködés a szolgáltatáson belül és 

a tágabb környezettel” c. részben nincs kifejtve az együttműködés módja. 

 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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731. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alább felsorolt partnerlistából azt a három partnert, akikkel az 

együttműködés formáját feltétlenül ki kell fejteni a szakmai programban ahhoz, hogy a 

dokumentum ne kerüljön elutasításra! 

 

a) Szülő 

b) Gyógypedagógus 

c) Óvoda 

d) Gyermekorvos 

e) Gyermekjóléti szolgálat 

f) Segítő és helyettes 

Megoldás: a), e), f) 

Javítókulcs: A háromból legalább két jó megoldás bejelölése esetén fogadható el a 

feladat. 

 

732. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A tárgyi feltételrendszer bemutatásánál nem csak azt kell kifejteni, hogy a szolgáltatás 

rendelkezik a jogszabály által leírt feltételekkel, hanem a feltételrendszer pedagógiai, 

egészségügyi és biztonsági vonatkozásaira is ki kell térni. 

 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

733. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

Ha egy telephelyen két vagy több szolgáltatás működik, akkor a szolgáltatást igénybe 

vevő gyermekek nem használhatják egy időben a közös használatú helyiségeket, és 

ennek meg kell jelenni a szakmai programban. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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734. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

funkciójára vonatkozóan! 

A szakmai programban nem kell feltétlenül szerepeltetni a napirendet. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

735. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai program elutasításra kerül, ha hiányzik belőle a napirend. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

736. FELADAT 

Feladat: Írj legalább egy olyan szempontot, amelynek meg kell felelnie a szakmai 

programban szereplő napirendnek! 

…………………………………………………………………………………. 

 

Megoldás:  

 a gyermekek gondozási-nevelési szükségletei 

 a gyermekek életkora 

 a vállalt gondozási-nevelési feladatok 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó a válaszok között szereplő bármely 

szempontot tartalmi pontossággal adja meg Megoldásként. 
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737. FELADAT 

Feladat: Írj legalább két olyan hibát, amelyet ha a szakmai program „A feladatellátás 

szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, a 

gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok” c. fő részénél a szolgáltatást nyújtó elkövet, 

a szakmai program elutasításra kerül! 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Megoldás:  

 Hiányzik a napirend a szakmai programból. 

 A napirend nem felel meg az ellátott korosztálynak, vagy vállalt 

feladatoknak. (pl. előbb van vége a napirendben a napnak, mint a 

nyitvatartási idő, vagy kimarad a tízórai, mert későn reggeliznek,stb.) 

 Hiányzik bármely gondozási és nevelési feladat tárgyalása. 

 A gondozási- nevelési feladatok kifejtése csak az elveket mutatja be, hiányzik 

az alkalmazott módszereknek a bemutatása. 

 Hibás, ha nem a korosztálynak megfelelő a bemutatott elvrendszer vagy 

gyakorlat. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó a válaszok között szereplő bármely 

két hibát tartalmi pontossággal adja meg megoldásként. 

 

738. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai programban nem szükséges bemutatni az alapellátáson kívüli 

szolgáltatásokat, mert arra annak igénybevétele nem biztos, hogy minden szülőt érint. 

Elég, ha a szolgáltatást nyújtó külön tájékoztatót tesz ki a szolgáltatásban. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 
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739. FELADAT 

Feladat: Párosítsd az alábbi 1)-6) információkat, a hozzájuk tartozó a)-c) szakmai 

programrészekkel aszerint, hogy melyik programrésznek kell tartalmaznia az adott 

információt! Írd az információk mögé a megfelelő programrész betűjelét! 

Fogalmak: 

1) a gyermekjogi képviselő neve és elérhetősége 

2) annak kifejtése, milyen módon fogadja a szolgáltató az érdeklődőket  

3) a házirend tartalma és szerepe 

4) a szolgáltatásról való tájékoztatás módja 

5) a felvételhez szükséges dokumentáció 

6) a panaszkezelés rendje 

Meghatározások: 

a) Az ellátás igénybevételének módja 

b) A szolgáltatásáról szóló tájékoztatás 

c) Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak 

védelmével kapcsolatos szabályok  

Megoldás: 

1-c, 2-a, 3-b, 4-b, 5-a, 6-c 

Javítókulcs: A Megoldás akkor fogadható csak el, ha minden párosítás helyes. 

 

740. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai program elutasításra kerül, ha hiányzik belőle a munkatársak kötelező 

háromévenkénti továbbképzése, mint a folyamatos szakmai felkészültség 

biztosításának módja. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

741. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai programon fel kell tüntetni a készítő nevét. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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742. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból, melyik elem a szakmai program kötelező 

melléklete! 

1) Házirend. 

2) Felvételi adatlap. 

3) Szülői megállapodás tervezete. 

4) Szülői jövedelemnyilatkozat. 

5) Hálózat esetén a szervezeti és működési szabályzat. 

Megoldás: 3), 5) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mindkét helyes Megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen Megoldást. 

 

743. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai programon fel kell tüntetni a fenntartó, mint jóváhagyó aláírását. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

744. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai program elutasításra kerül, ha nem szerepel „A szolgáltatást nyújtók 

folyamatos szakmai felkészültsége biztosítása” c. részben, hogy a munkatársak 

követik a jogszabályok és a módszertani anyagok változását, és beépítik a 

munkájukba. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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2.1.3. TÉMAKÖR: A család, mint rendszer, a család megismerésének pedagógiai módszerei 

745. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi mondatokat a megfelelő fogalmakkal! 

a) ………………… nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportot, 

amelynek tagjait házassági (élettársi) kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval 

vérségi (kivételes esetben örökbefogadási) kapcsolat köti össze.  

b) A család az elsődleges …………………… színtér, mert életünk legkorábbi 

időszakát öleli fel. 

Megoldás:  

a) Családnak 

b) szocializációs 

Javítókulcs: Elfogadható az a) megoldás esetében a szövegpontos megoldás. 

 

746. FELADAT 

Feladat: A család mely jellemzőjét írja le az alábbi magyarázat? Válaszd ki a felkínált 

a)-c) lehetőségek közül! 

E megközelítés szerint valamennyi családtag része az egésznek, a családnak, 

ugyanakkor a család egésze többet jelent, mint az egyes családtagok összessége. 

Tulajdonságaik, jellemzőik, viselkedésük, érzelmeik, gondolataik nem pusztán csak 

összeadódnak, hanem egymást alakítják, így új jellemzők és tulajdonságok is 

kialakulnak, amik egyenként az egyénekben eredetileg nem voltak felfedezhetőek.  

Megoldás:  

a) kölcsönös egymásrautaltság 

b) családi kölcsönhatás 

c) a család, mint rendszer 

Javítókulcs: Csak a c) megoldás fogadható el.  

 

747. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis! Jelöld az állítások 

után I, vagy H betűvel! 

a) A család erős kötelékkel egymástól függő (család) tagokból álló rendszer….. 

b) A család, mint rendszer következmények nélkül felbontható, a védelmi szerepét a 

folytonosság megszakadása esetén is biztosítani tudja……  

Megoldás:  

a) I 

b) H 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha mindkét megoldás helyes. 
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748. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis! Jelöld az állítások 

után I, vagy H betűvel! 

a) A család, mint rendszer fejlődhet, átalakulhat, javítható……  

b) A család, mint rendszer bármely részének megváltoztatása nem feltétlenül 

változtatja meg a rendszer egészét is…….  

Megoldás:  

a) I 

b) H 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha mindkét megoldás helyes. 

 

749. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel legalább két jellemzőt, amely a családra, mint rendszerre 

vonatkozik! 

1) ……………………………………… 

2) ……………………………………… 

Megoldás:  

 stabilitás 

 egymással kölcsönhatásban lévő elemek 

 közös célok 

 közös „nyelv” 

 közös szabályok 

 hatalmi struktúrák 

 adott környezet 

 erőforrások 

 egyensúlyra törekvés 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a megoldásban felsorolt bármely két jellemzőt 

tartalmi pontossággal leírja a vizsgázó. 

 

750. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi állítások közül a helyes megoldást! 

a) A családot, mint rendszert határok védik.  

b) A családi rendszer határai a szerint lehetnek külső, vagy belső határok, hogy a 

külvilág és a család között, vagy az egyes családtagok között húzódnak. 

c) Mindig a domináns, hangadó családtag dönti el, hogy kit engednek be és kit nem a 

külső határokon. 

d) Az extrém lezáró, elzárkózó határok mögött általában valamilyen titok sejthető. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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751. FELADAT 

Feladat: Párosítsd a leírásokat (1-5) a hozzájuk illeszkedő családfunkciókkal (a-e)! Írd 

a megfelelő betűjelzést a leírások elé a pontozott vonalra! 

1) ……………. utódok létrehozása, örömszerzés- szexuális igények kielégítése 

2) …………… termelő egység, háztartás megszervezése, anyagi ügyek intézése, 

munkamegosztás  

3) …………………. normák, értékek, magatartásminták közvetítése, szerepek 

átörökítse 

4) ……………. gyermek adottságainak megfelelő fejlesztés, tehetség 

kibontakoztatása, konfliktusmegoldás 

5) ……………. beteg ápolásra szoruló családtagok gondozása 

 

a) nevelő 

b) termelési 

c) reprodukciós 

d) szocializációs 

e) regeneráló, ápoló 

Megoldás: 1-c, 2-b, 3-d, 4-a, 5-e 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

752. FELADAT 

Feladat: A család mely funkcióját jelöli az alábbi meghatározás? Egészítsd ki a 

mondatot a megadott válaszok valamelyikének betűjelével! 

A család……………funkciója az utódok létrehozása, örömszerzés- szexuális igények 

kielégítése. 

 

a) nevelő 

b) termelési 

c) reprodukciós 

d) szocializációs 

e) regeneráló, ápoló 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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753. FELADAT 

Feladat: A család mely funkcióját jelöli az alábbi meghatározás? Egészítsd ki a 

mondatot a megadott válaszok valamelyikének betűjelével! 

A család …………… funkciója szerint egy termelő egység, amelynek feladata a 

háztartás megszervezése, anyagi ügyek intézése, munkamegosztás.  

 

a) nevelő 

b) termelési 

c) reprodukciós 

d) szocializációs 

e) regeneráló, ápoló 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

754. FELADAT 

Feladat: A család mely funkcióját jelöli az alábbi meghatározás? Egészítsd ki a 

mondatot a megadott válaszok valamelyikének betűjelével! 

A család …………… funkciója a normák, értékek, magatartásminták közvetítése, a 

szerepek átörökítése a gyermekek számára.  

 

a) nevelő 

b) termelési 

c) reprodukciós 

d) szocializációs 

e) regeneráló, ápoló 

Megoldás: d) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

755. FELADAT 

Feladat: A család mely funkcióját jelöli az alábbi meghatározás? Egészítsd ki a 

mondatot a megadott válaszok valamelyikének betűjelével! 

A család …………… funkciója a gyermek adottságainak megfelelő fejlesztése, 

tehetség kibontakoztatása, konfliktusmegoldás. 

 

a) nevelő 

b) termelési 

c) reprodukciós 

d) szocializációs 

e) regeneráló, ápoló 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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756. FELADAT 

Feladat: A család mely funkcióját jelöli az alábbi meghatározás? Egészítsd a mondatot 

a megadott válaszok valamelyikének betűjelével! 

A család …………… funkciója a beteg, ápolásra szoruló családtagok gondozása. 

 

a) nevelő 

b) termelési 

c) reprodukciós 

d) szocializációs 

e) regeneráló, ápoló 

Megoldás: e) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

757. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy melyik igaz, és melyik hamis! Jelöld a 

sorok végén a megfelelő betűjellel! 

a) Az egységes elvárások és az egységes értékrend egy jól működő családi rendszert 

jellemeznek……. 

b) A rossz anyagi helyzet nem rizikófaktor a családi rendszer működése 

szempontjából……. 

c) Az elfogadott családi szerepek erősítik a családi rendszert……. 

d) Nincs jelentősége a családi rendszer szempontjából annak, milyen a családtagok 

munkamorálja……. 

Megoldás: a-I, b-H, c-I, d-H 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha legalább három megoldás helyes. 
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758. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi (1-5) mondatokat az a)-e) pontokban szereplő, 

megfelelő kifejezések betűjelével! 

1) ……………. családnak a szülőket - tehát az apát és az anyát-, valamint a 

gyermekeket nevezzük. 

2) A …………… családok többsége ma elsősorban a szülőkkel együtt élő fiatal 

házasokat jelenti, illetve kisebb számban fordul elő az olyan típus, amelyben idős 

szülő költözik felnőtt, házas gyermekéhez rendszerint akkor, ha az idős ember 

gondozása nem oldható meg másképpen, vagy ha az egyik szülő halála esetén a 

másik egyedül marad.  

3) ………………… a kettőnél több gyermeket nevelő családot nevezzük. 

4) ……………. családról, vagy családtöredékről abban az esetben beszélünk, amikor 

a szülő egyedül neveli gyermekét.  

5) …………… családról beszélünk, mikor a szülők vérrokoni viszonyban nem lévő 

gyermekeket hoznak előző kapcsolataikból új kapcsolataikba.  

 

a) többgenerációs 

b) nagycsaládnak 

c) nukleáris 

d) mozaik 

e) egyszülős 

 

Megoldás: 1-c, 2-a, 3-b, 4-e, 5-d 

Javítókulcs: A feladat elfogadható, ha legalább három kiegészítés helyes. 
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759. FELADAT 

Feladat: Rakd megfelelő sorrendbe a családi életciklusokat aszerint, ahogyan időben 

előre haladva követik egymást! A sorrendet jelöld a sorok elején történő számozással! 

…nyugdíjaskor és öregkor 

…a házasság középső szakasza – a gyermekek iskoláskora 

…az udvarlás periódusa 

…a gyermekek „kirepülése a fészekből” 

…a házasság korai szakasza 

…az első gyermek születése, és a vele való törődés időszaka 

…a halál és a veszteségek korszaka 

Megoldás:  

1) az udvarlás periódusa 

2) a házasság korai szakasza 

3) az első gyermek születése, és a vele való törődés időszaka 

4) a házasság középső szakasza – a gyermekek iskoláskora 

5) a gyermekek „kirepülése a fészekből” 

6) nyugdíjaskor és öregkor 

7) a halál és a veszteségek korszaka  

 

Javítókulcs: Csak a pontos sorrend fogadható el. 

 

760. FELADAT 

Feladat: Mely családi életciklust jelöli az alábbi meghatározás? Karikázd be a 

megfelelő válasz betűjelét! 

A szakaszban a személyek fő feladata egymás családjának megismerése, a két család 

értékrendjének, normarendszerének és szokásainak megértése, elfogadása, új, 

konszenzusos értékek, normák meghatározása, és egy egészséges és optimális távolság 

kialakítása a származási családtól.  

 

a) Udvarlás periódusa 

b) Újonnan házasodott pár családja 

c) A gyermeket váró család és az újszülött megérkezése 

d) Az első életév – a korai anya-gyermek kapcsolat 

e) Kisgyermekes család 

f) Óvodáskorú gyermek a családban 

g) Kisiskolásokat nevelő család 

h) 10-12 éves „kiskamasz” a családban 

i) A serdülőt nevelő család 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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761. FELADAT 

Feladat: Mely családi életciklust jelöli az alábbi meghatározás? Karikázd be a 

megfelelő válasz betűjelét! 

Az előző élet lezárul, egy merőben új szakasz kezdődik. Új szerepeknek, új 

normáknak, társadalmi-, kulturális elvárásoknak kell megfelelni, azonosulni kell a 

felnőtt lét elemeivel.  

 

a) Udvarlás periódusa 

b) Újonnan házasodott pár családja 

c) A gyermeket váró család és az újszülött megérkezése 

d) Az első életév – a korai anya-gyermek kapcsolat 

e) Kisgyermekes család 

f) Óvodáskorú gyermek a családban 

g) Kisiskolásokat nevelő család 

h) 10-12 éves „kiskamasz” a családban 

i) A serdülőt nevelő család 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

762. FELADAT 

Feladat: Mely családi életciklust jelöli az alábbi meghatározás? Karikázd be a 

megfelelő válasz betűjelét! 

A családban elfoglalt helyük ismét változik; egy generációval feljebb lépnek, 

maguknak is egy fiatalabb generációról kell gondoskodniuk.  

a) Udvarlás periódusa 

b) Újonnan házasodott pár családja 

c) A gyermeket váró család és az újszülött megérkezése 

d) Az első életév – a korai anya-gyermek kapcsolat 

e) Kisgyermekes család 

f) Óvodáskorú gyermek a családban 

g) Kisiskolásokat nevelő család 

h) 10-12 éves „kiskamasz” a családban 

i) A serdülőt nevelő család 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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763. FELADAT 

Feladat: Mely családi életciklust jelöli az alábbi meghatározás? Karikázd be a 

megfelelő válasz betűjelét! 

A gyermek későbbi életére nézve kiemelkedő fontosságú időszak. Ez alatt gyűjti be a 

csecsemő a tapasztalatait a külvilágról, s ideális esetben kialakul benne az úgynevezett 

„ősbizalom”:  

 

a) Udvarlás periódusa 

b) Újonnan házasodott pár családja 

c) A gyermeket váró család és az újszülött megérkezése 

d) Az első életév – a korai anya-gyermek kapcsolat 

e) Kisgyermekes család 

f) Óvodáskorú gyermek a családban 

g) Kisiskolásokat nevelő család 

h) 10-12 éves „kiskamasz” a családban 

i) A serdülőt nevelő család 

Megoldás: d) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

764. FELADAT 

Feladat: Mely családi életciklust jelöli az alábbi meghatározás? Karikázd be a 

megfelelő válasz betűjelét! 

Sok szülőnek gondot okoz a gyermeke és közte húzódó generációs határ elfogadása, 

ezért vagy maga is gyermekként „társul”, vagy a gyermektől várja el, hogy felnőttként 

viselkedjen és kontrollálja saját magát. 

a) Udvarlás periódusa 

b) Újonnan házasodott pár családja 

c) A gyermeket váró család és az újszülött megérkezése 

d) Az első életév – a korai anya-gyermek kapcsolat 

e) Kisgyermekes család 

f) Óvodáskorú gyermek a családban 

g) Kisiskolásokat nevelő család 

h) 10-12 éves „kiskamasz” a családban 

i) A serdülőt nevelő család 

 

Megoldás: e) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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765. FELADAT 

Feladat: Mely családi életciklust jelöli az alábbi meghatározás? Karikázd be a 

megfelelő válasz betűjelét! 

A gyermek már képes önálló cselekvések kezdeményezésére, végrehajtására. Távolból 

szereti az anyját, és bízik benne a kisgyermek. A szülő feladata a gyermek 

kezdeményezéseinek, spontaneitásának támogatása. Ebben az időszakban jelenik meg 

a szerepjáték, amely által a gyerek megérti, feldolgozza és gyakorolja a körülötte levő 

világ történéseit, eseményeit. 

 

a) Udvarlás periódusa 

b) Újonnan házasodott pár családja 

c) A gyermeket váró család és az újszülött megérkezése 

d) Az első életév – a korai anya-gyermek kapcsolat 

e) Kisgyermekes család 

f) Óvodáskorú gyermek a családban 

g) Kisiskolásokat nevelő család 

h) 10-12 éves „kiskamasz” a családban 

i) A serdülőt nevelő család 

 

Megoldás: f) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

766. FELADAT 

Feladat: Mely családi életciklust jelöli az alábbi meghatározás? Karikázd be a 

megfelelő válasz betűjelét! 

A gyermek kapcsolata a felnőttekkel szoros, hiszen „fejlődési feladata” a 

teljesítménnyel kapcsolatos készségek fejlődése, vagyis a nagyobb alkalmazkodás, a 

kötelezettségek vállalása, a teljesítmény igénye, a feladattudat, a saját teljesítmény 

kritikus értékelése. 

 

a) Udvarlás periódusa 

b) Újonnan házasodott pár családja 

c) A gyermeket váró család és az újszülött megérkezése 

d) Az első életév – a korai anya-gyermek kapcsolat 

e) Kisgyermekes család 

f) Óvodáskorú gyermek a családban 

g) Kisiskolásokat nevelő család 

h) 10-12 éves „kiskamasz” a családban 

i) A serdülőt nevelő család 

 

Megoldás: g) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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767. FELADAT 

Feladat: Mely családi életciklust jelöli az alábbi meghatározás? Karikázd be a 

megfelelő megoldás betűjelét! 

A kiskamasz szemtelenebb a felnőttekkel, keresi a saját identitását. Miközben 

változatlanul szüksége van a szülői szeretetre, viselkedésében egyre erőteljesebben 

érvényesül a kortárshatás.  

a) Udvarlás periódusa 

b) Újonnan házasodott pár családja 

c) A gyermeket váró család és az újszülött megérkezése 

d) Az első életév – a korai anya-gyermek kapcsolat 

e) Kisgyermekes család 

f) Óvodáskorú gyermek a családban 

g) Kisiskolásokat nevelő család 

h) 10-12 éves „kiskamasz” a családban 

i) A serdülőt nevelő család 

 

Megoldás: h) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

768. FELADAT 

Feladat: Mely családi életciklust jelöli az alábbi meghatározás? Karikázd be a 

megfelelő Megoldás betűjelét! 

A leglátványosabb, „leghangosabb” változások időszaka. A családban új értelmet kell 

kapnia a „gyermek” szó jelentésének, változnia kell a szülői szerep tartalmának is.  

Ugyanakkor – hagyományos rítusok hiányában – ennek a mindent és mindenkit érintő 

átalakulásnak nincs egy biztonságot adó „forgatókönyve”, megoldási mintája.  

a) Udvarlás periódusa 

b) Újonnan házasodott pár családja 

c) A gyermeket váró család és az újszülött megérkezése 

d) Az első életév – a korai anya-gyermek kapcsolat 

e) Kisgyermekes család 

f) Óvodáskorú gyermek a családban 

g) Kisiskolásokat nevelő család 

h) 10-12 éves „kiskamasz” a családban 

i) A serdülőt nevelő család 

 

Megoldás: i) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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769. FELADAT 

Feladat: Mit jelent a családi életciklus kifejezés?  Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) A családokat az élet különböző korszakában érő válságokat, kríziseket jelenti. 

b) Az emberi életkor előrehaladtával a családok számára megoldandó problémák 

összegyűjtése. 

c) A család fejlődését kísérik nyomon az új család keletkezésétől (párválasztás) az 

életút végéig. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

770. FELADAT 

Feladat: Az alább felsorolt feladatok közül melyik igaz leginkább az udvarlás 

periódusára a családi életciklusok tekintetében? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Egymás családjának megismerése, jó benyomások kialakítása annak érdekében, 

hogy a származási család elfogadja az új tagot. 

b) Új, konszenzusos értékek, normák meghatározása, és egy egészséges és optimális 

távolság kialakítása a származási családtól.  

c) Jó benyomás kialakítása a származási családban, ugyanakkor egészséges távolság 

kialakítása.   

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

771. FELADAT 

Feladat: Az alább felsorolt feladatok közül melyik igaz leginkább a házasság korai 

szakaszára a családi életciklusok közül? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

 

a) Fészekrakás, közös egzisztencia megteremtése, anyagi biztonság megteremtése.  

b) Baráti kör összehangolása, szokások, életmód összehangolása, egységesítése. 

c) Közös élettér kialakítása, ahol mindenki megtalálja a saját helyét, szerepét és 

feladatát. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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772. FELADAT 

Feladat: Az alább felsorolt feladatok közül, melyik igaz leginkább az első gyermek 

születése periódusra a családi életciklusok közül? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) A gyermek ellátáshoz szükséges tárgyak, eszközök beszerzése, a 

gyermekgondozás ismeretek elsajátítása.  

b) A szülői felelősség vállalása, a gyermeknevelési értékek kialakítása (határok, 

korlátok), ugyanakkor a türelem és elfogadás gyakorlása. 

c) Közös nevelési szabályok kialakítása, időbeosztás összehangolása, hogy mindenki 

számára biztosított legyen az „én-idő”. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

773. FELADAT 

Feladat: Az alább felsorolt feladatok közül melyik igaz leginkább a kisgyermeket 

nevelő család szakaszára a családi életciklusok közül? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Ebben a szakaszban jellemzően már mindkét szülő dolgozik, így folyamatos 

egyeztetést igényel a gyermek(ek) ellátása, felügyeletük biztosítása. A mindkét 

szülő számára megfelelő egyensúly megteremtése kihívást jelent.   

b) A gyermekek önállósodása, a dackorszak kezelése jelent kihívást, melyből számos 

konfliktus alakulhat ki a szülők között.  

c) A gyermek(ek) gondozása, nevelése egyre több költséggel jár, ennek előteremtése 

nagy kihívást jelent a családok számára.  

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

774. FELADAT 

Feladat: Az alább felsoroltak közül melyik igaz leginkább a „Gyermek kirepülése a 

fészekből” szakaszra a családi életciklusok közül? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) A kirepülő gyermek után maradt űr kitöltése, illetve az ő egzisztenciaépítésének 

segítése, támogatása. 

b) A gyermek nélkül maradt házaspárnak ismét meg kell tanulnia egymásra figyelni, 

a felszabadult energiájukat konstruktív módon használni. 

c) A szülői feladatok háttérbe szorulásával több ideje jut a házaspárnak egymásra, 

addig meg nem valósult terveikre, ugyanakkor be kell tölteni az „üres –fészek”, a 

gyerekek kirepülésével keletkezett űrt. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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775. FELADAT 

Feladat: Az alább felsoroltak közül melyik igaz leginkább a nyugdíjaskor, öregkor 

szakaszára a családi életciklusok közül? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) A házastársi kapcsolatban az időskor a megnyugvás, újraközeledés időszaka, 

ugyanakkor a munkába „meneküléssel” sikeresen elkerült problémák felszínre 

kerülhetnek, melyeket meg kell oldani. 

b) Az egészségi állapot romlásával együtt járó kihívások, terhek kezelése, a 

gyengélkedő házaspár gondozása, támogatása.  

c) A nyugdíjas korral együtt járó csökkenő anyagiak, a finanszírozási problémákból 

származó stressz kezelése, valamint „nincs már rám szükség” érzés megoldása. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

776. FELADAT 

Feladat: Az alább felsoroltak közül melyik igaz leginkább a „Halál és veszteség” 

korszakára a családi életciklusok közül? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) A kortárs halálesetek kíméletlenül rávilágítanak a saját halállal való szembenézés 

problémájára. Ez a számvetés és az integráció időszaka; az elért eredmények és a 

soha be nem teljesült vágyak integrációja. 

b) Az egyedül maradt idős ember részben egzisztenciális problémák megoldására 

kényszerül, részben a romló egészségi helyzetének elviselésre.  

c) Egészségi állapot romlásából származó magányosság, valamint az ezzel plusz 

költségek finanszírozási nehézsége.  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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2.2. TANANYAGEGYSÉG: Gondozási ismeretek, elsősegélynyújtás 

2.2.1. TÉMAKÖR: A gyermek életterének megszervezése 

777. FELADAT 

Feladat: Mi kell ahhoz, hogy a bölcsődei szolgáltatásban a környezet a gyermekek 

számára biztonságos legyen? Válaszd ki a kérdésre a helyes válaszokat az alábbi 

felsorolásból! 

a) Elegendő tér. 

b) Védőrács az ablakokon. 

c) Beláthatóság. 

d) Jól strukturált környezet.  

e) Riasztó berendezés. 

 

Megoldás: a) c) d)   

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a három helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

 

778. FELADAT 

Feladat: A gyermek életterének megszervezésekor szükséges-e figyelembe venni az 

egyes gyermekek életkori sajátosságait? Válaszd ki a helyes választ a kérdésre! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

779. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az alábbi állítás? 

A gyermek életterének megszervezésekor nem szükséges figyelembe venni az egyes 

gyermekek otthon kialakult napirendjét, szokásait, a szakmai programban 

meghatározott napirendhez kell alkalmazkodni. 

a) Igaz 

b) Hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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780. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az alábbi állítás? 

A gyermek életterének megszervezésekor szükséges figyelembe venni az egyes 

gyermekek otthon kialakult napirendjét, szokásait. A szakmai programban 

meghatározott napirendet rugalmasan kell alkalmazni. 

a) Igaz 

b) Hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

781. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az alábbi állítás? 

Akkor is egy időben, a meghatározott napirendnek megfelelően kell az étkeztetést és 

az altatást megszervezni, ha a csoportban tág életkori határokon belül vannak 

gyermekek. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

782. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az alábbi állítás? 

Semmilyen körülmények között nem lehet a szabad levegőn altatni a gyermekeket. Ha 

a nagyobbaknak délelőtti levegőzésre lenne szükségük és egy kicsinek alvásideje van, 

a nagyok is bent maradnak. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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783. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e, hogy a bölcsődei szolgáltatásban a szobából a fürdőszoba 

belátható legyen? Válaszd ki az alábbi feleletek közül a helyes választ a kérdésre! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

784. FELADAT 

Feladat: Miért szükséges a csecsemő kiságyát a játszószőnyegtől távolabb elhelyezni? 

Válaszd ki az alábbi feleletek közül a helyes választ a kérdésre! 

 

a) Azért, hogy a nagyok ne dobáljanak bele játékokat. 

b) Azért, hogy a kicsi nyugodt pihenése biztosított legyen. 

c) Azért, hogy a nagyok ne akarjanak befeküdni a kiságyba. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

785. FELADAT 

Feladat: Mikor mondhatjuk, hogy megfelelően strukturált teret biztosítunk a 

gyermekek számára? Válaszd ki az alábbi feleletek közül a helyes választ a kérdésre! 

 

a) A tér megfelelően strukturált akkor, ha a konyha belátható a szobából. 

b) A tér megfelelően strukturált akkor, ha minden gyermek számára biztosított az 

aktuális igényéhez szükséges terület, esetlegesen a szeparáció. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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786. FELADAT 

Feladat: Melyik az igaz állítás? 

a) A gyermek életterét elegendő térben strukturálni, az idő beosztása nem függ össze 

a biztonsággal. 

b) A gyermek életterét csak térben szükséges strukturálni, az időbeli struktúra a 

biztonság szempontjából nem lényeges. 

c) A struktúra és a biztonság szorosan összefügg egymással.  

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

787. FELADAT 

Feladat: Miért szükséges, hogy a szoba és a fürdőszoba közel legyen egymáshoz, és a 

fürdőszoba a szobából belátható legyen a bölcsődei szolgáltatásban? Válaszd ki a 

helyes választ a kérdésre! 

 

a) Azért, hogy a gondozást végzőnek ne kelljen olyan sokat mennie a gyermekek 

után. 

b) Azért, hogy a szobatiszta gyermekek gyorsabban elérjenek a WC-be. 

c) Azért, hogy a fürdőszobában gondozást végző ráláthasson a szobában 

tevékenykedő gyermekekre és a gyermekek is lássák, hallják őt. 

d) Azért, hogy közel legyen a pelenkázó a szobához. 

 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

788. FELADAT 

Feladat: Hogyan etetnéd a gyermekeket, ha három egyéves is van a 

gyermekcsoportban? 

a) Egyszerre enne mindenki. A nagyok már önállóan esznek, a kicsiket etetőszékbe 

ültetve párhuzamosan etetném. Így mindenki egyszerre végez az étkezéssel. 

b) Két kicsit etetnék egymás után először, ölben. A harmadikat együtt a nagyokkal a 

kisasztalnál, ölben. Így a kicsi etetése is megtörténik és a nagyoknak is tudok 

segíteni. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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789. FELADAT 

Feladat: Melyik a célszerűbb, biztonságosabb térhasználat? Válaszd ki a helyes választ 

a kérdésre! 

 

a) A gyermekek étkeztetése nem a szobában, hanem a konyhában történik. Így tisztán 

tudom tartani a szobát. 

b) A gyermekek étkezése nem a szobában, hanem egy külön étkezőben történik, így 

nem foghatják meg a forró tűzhelyt. 

c) A gyermekek étkezése a szobában történik, így azokra a gyermekekre is tudok 

figyelni, akik már nem, vagy még nem esznek. 

 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

790. FELADAT 

Feladat: Van-e jelentősége a napirendnek a gyermekek biztonsága szempontjából? 

Válaszd ki az alábbi feleletek közül a helyes választ a kérdésre! 

 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

791. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? 

a) Ahhoz, hogy a tárgyi környezetben a gyermek biztonságban érezze magát nem 

csak térben, hanem időben is megfelelő struktúrát kell biztosítani.  

b) Ahhoz, hogy a tárgyi környezetben a gyermek biztonságban érezze magát, 

elegendő, ha megfelelően rendezem be a helyiségeket.  

c) Ahhoz, hogy a tárgyi környezetben a gyermek biztonságban érezze magát, jól 

strukturált napirend kialakítása szükséges. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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792. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az állítás? 

Ahhoz, hogy a tárgyi környezetben a gyermek biztonságban érezze magát, 

nem csak térben, hanem időben is megfelelő struktúrát kell biztosítani.  

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

793. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az állítás? 

A jól megszervezett, alapjaiban kötött, de a gyermekek aktuális igényeihez, időjárási 

viszonyokhoz és egyéb nem várt körülményekhez rugalmasan igazítható napirend 

biztonságot nyújt mind a gyermekek, mind a gondozásukat, nevelésüket végző 

felnőttek számára. 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

794. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az állítás? 

Ahhoz, hogy a gyermekek biztonságban érezzék magukat, nem szükséges napirendet 

készíteni. A családban sincs napirend, mégis biztonságos a gyermek számára. 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

2.2.2. TÉMAKÖR: A gyermeki fejlődés nyomon követése, dokumentálása 

795. FELADAT 

Feladat: Kötelező-e a gyermek fejlődésének dokumentálása a bölcsődei 

szolgáltatásban? Válaszd ki a megfelelő feleletet a kérdésre! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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796. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az állítás? Jelöld meg a megfelelő választ!  

A gyermek fejlődését fejlődési naplóban kötelező dokumentálni a bölcsődei 

szolgáltatásban. 

a) igen 

b) nem 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

797. FELADAT 

Feladat: Kinek a szempontjából lehet fontos a gyermek fejlődésének nyomon 

követése? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a) A gondozást-nevelést végző szempontjából. 

b) A módszertan szempontjából. 

c) A szülő szempontjából. 

d) A gondozást-nevelést végző és a szülő szempontjából. 

 

Megoldás: d) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

798. FELADAT 

Feladat: Kinek a szempontjából nem fontos dokumentálni a gyermek fejlődésének 

nyomon követését? Válaszd ki a választ a kérdésre az alábbiak közül! 

a) A gondozást-nevelést végző szempontjából. 

b) A módszertan szempontjából. 

c) A szülő szempontjából. 

d) A gondozást-nevelést végző és a szülő szempontjából. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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799. FELADAT 

Feladat: Miért fontos a gyermek fejlődését nyomon követni, dokumentálni? Válaszd ki 

a helytelen választ a kérdésre! 

a) Előfordulhatnak olyan események, amikről a későbbiek során esetleg szükséges 

beszámolni, vagy lényeges lehet egy-egy gyermeki reakció elemzésekor. 

b) A módszertani ellenőrzés során szükséges bemutatni az erre vonatkozó 

dokumentációt. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

800. FELADAT 

Feladat: Fontos-e a gyermek beszédfejlődését is nyomon követni, dokumentálni? 

Válaszd ki a választ a kérdésre az alábbiak közül! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

801. FELADAT 

Feladat: Fontos-e a csecsemő mozgásfejlődését nyomon követni, dokumentálni? 

Válaszd ki a megfelelő választ a kérdésre az alábbiak közül! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

802. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az állítás? 

A csecsemő fejlődését felesleges nyomon követni, dokumentálni. Annak nem lesz 

jelentősége a későbbiek során. 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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803. FELADAT 

Feladat: Fontos-e dokumentálni, hogy a gyermek megette-e a húst aznap? Válaszd ki a 

megfelelő választ a kérdésre az alábbiak közül! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

804. FELADAT 

Feladat: Fontos-e dokumentálni, ha a gyermek elesett és beütötte a fejét? Válaszd ki a 

megfelelő választ a kérdésre az alábbiak közül! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

805. FELADAT 

Feladat: Fontos-e dokumentálni azt, hogy a tíz hónapos csecsemő önállóan felül 

(amennyiben azt eddig nem tudta megtenni)? Válaszd ki a választ a kérdésre az 

alábbiak közül! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

806. FELADAT 

Feladat: Fontos-e dokumentálni azt, ha az eddig cserfes, barátkozó természetű 

gyermek szűkszavúvá válik, gyakran elvonul, nem kapcsolódik be a 

játéktevékenységekbe? Válaszd ki a választ a kérdésre az alábbiak közül! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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807. FELADAT 

Feladat: Fontos-e dokumentálni, ha az egyébként szobatiszta gyermek egy alkalommal 

alvás közben bepisil? Válaszd ki a megfelelő választ a kérdésre az alábbiak közül! 

a) Igen 

b) Nem, de a szülőnek jelezni kell. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

808. FELADAT 

Feladat: Melyik a célszerűbb dokumentáció az egyes gyermekek fejlődésének nyomon 

követésére? Válaszd ki a választ a kérdésre az alábbiak közül! 

 

a) Egy füzet vezetése, amibe nem feltétlenül írunk minden nap, csak a lényeges 

események kerülnek feljegyzésre. 

b) Minden egyes gyermek számára külön füzetet vezetünk, amibe a lényeges 

események kerülnek feljegyzésre. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

809. FELADAT 

Feladat: Kötelező-e üzenő füzetet vezetni, amelyet minden nap átadunk a szülőnek? 

Válaszd ki a választ a kérdésre az alábbiak közül! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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810. FELADAT 

Feladat: Amennyiben dokumentáljuk a gyermek fejlődését, milyen szempontok szerint 

tesszük azt? Sorolj fel legalább 5 szempontot! 

1) ……………………………………………………. 

2) ……………………………………………………. 

3) ……………………………………………………. 

4) ……………………………………………………. 

5) ……………………………………………………. 

 

Megoldás:  Érzelmi állapot; Felnőttekhez való viszony (Gondozóval való kapcsolat, 

Más felnőttel való kapcsolat); Gondozással kapcsolatos magatartás; Étkezés; 

Tisztálkodás, öltözés; Mozgás; Értelmi fejlődés (Figyelem, érdeklődés, Beszéd 

megértése – hangadás, verbális beszéd, Manipuláció, játéktevékenység); Külső 

programon való részvétel; Gyermekekhez való viszonya; Alvás; Ujjszopás, egyéb 

egyéni megnyugtatás; Szobatisztaság; Egyéni megnyilvánulások – akarat, éntudat – 

szokások; Rendkívüli események 

 

Javítókulcs: A megoldásban felsoroltak közül legalább öt, tartalmilag helyes megoldás 

fogadható el. 

 

 

811. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e feljegyezni a gyermek beszédfejlődésében bekövetkező pozitív, 

vagy negatív irányú változásokat? Válaszd ki a megfelelő választ a kérdésre az 

alábbiak közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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812. FELADAT 

Feladat: Döntsd el, hogy igazak-e az állítások! Írj ennek megfelelően I, vagy H jelölés 

az állítások végére! 

a) A gyermek hirtelen érzelmiállapot-változásai lényegesek a fejlődés nyomon 

követése szempontjából….. 

b) A gyermeknél egy alkalommal tapasztalható elutasító magatartás lényeges a 

fejlődés nyomon követése szempontjából…… 

 

Megoldás: a=I; b=H 

 

Javítókulcs: Két helyes jelölés fogadható el. 

 

813. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi állítások közül melyik helyes! 

a) Ha egy kisgyermeket nem érdekelnek a mesék, mondókák, annak nincs jelentősége 

a fejlődés nyomon követése szempontjából, előfordulhat, hogy jobban érdeklik az 

autók és a vonatok. 

b) Ha egy kisgyermeket nem érdekelnek a mesék, mondókák, annak nagy jelentősége 

lehet a fejlődés nyomon követése szempontjából, mert utalhat arra, hogy a hallási 

észlelése problémás. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

814. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi állítások közül, melyik a helytelen? 

a) Ha egy kisgyermeket nem érdekelnek a mesék, mondókák, annak nincs jelentősége 

a fejlődés nyomon követése szempontjából, előfordulhat, hogy jobban érdeklik az 

autók és a vonatok. 

b) Ha egy kisgyermeket nem érdekelnek a mesék, mondókák, annak nagy jelentősége 

lehet a fejlődés nyomon követése szempontjából, mert utalhat arra, hogy a hallási 

észlelése problémás. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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815. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi állítások közül, melyik a helyes! 

a) Ha egy kisgyermek, aki eddig szobatiszta volt, most gyakrabban bepisil, azt nem 

szükséges dokumentálni, mert lehet, hogy csak felfázott. 

b) Ha egy kisgyermek, aki eddig szobatiszta volt, most gyakrabban bepisil, azt 

dokumentálni szükséges és jelezni kell a szülőnek, mert utalhat az érzelmi 

stabilitás megbomlására, vagy betegségre. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

816. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi állítások közül, melyik a helyes! 

a) Ha egy kisgyermek, aki eddig stabilan mozgott, most gyakrabban elesik, azt 

szükséges dokumentálni és jelezni a szülőnek, mert a jelenség utalhat kóros 

elváltozásra, az érzelmi stabilitás megbomlására. 

b) Ha egy kisgyermek, aki eddig stabilan mozgott, most gyakrabban elesik, azt nem 

szükséges dokumentálni, mert lehet, hogy a hirtelen növekedés az oka. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

 

 

817. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi állítások közül, melyik a helytelen! 

a) Ha egy kisgyermek, aki eddig stabilan mozgott, most gyakrabban elesik, azt 

szükséges dokumentálni és jelezni a szülőnek, mert a jelenség utalhat kóros 

elváltozásra, az érzelmi stabilitás megbomlására. 

b) Ha egy kisgyermek, aki eddig stabilan mozgott, most gyakrabban elesik, azt nem 

szükséges dokumentálni, mert lehet, hogy a hirtelen növekedés az oka. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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818. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi állítások közül, melyik a helyes! 

a) Ha a kisgyermek gyakran, hosszú ideig szopja az ujját, étkezését, 

játéktevékenységét is megszakítva ezzel, azt szükséges dokumentálni, mert utalhat 

az érzelmi élet stabilitásának megbomlására. 

b) Ha a kisgyermek gyakran, hosszú ideig szopja az ujját, étkezését, 

játéktevékenységét is megszakítva ezzel, azt nem szükséges dokumentálni, mert ez 

csak arra utal, hogy hiányzik neki az anyukája. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

819. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi állítások közül, melyik a helytelen! 

a) Ha a kisgyermek gyakran, hosszú ideig szopja az ujját, étkezését, 

játéktevékenységét is megszakítva ezzel, azt szükséges dokumentálni, mert utalhat 

az érzelmi élet stabilitásának megbomlására. 

b) Ha a kisgyermek gyakran, hosszú ideig szopja az ujját, étkezését, 

játéktevékenységét is megszakítva ezzel, azt nem szükséges dokumentálni, mert ez 

csak arra utal, hogy hiányzik neki az anyukája. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

820. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi állítások közül, melyik a helyes! 

a) Ha kirándulás közben az egyik gyermek testében kullancsot találunk, elegendő azt 

eltávolítani, dokumentálni nem szükséges. A szülőt erről szóban tájékoztatjuk. 

b) Ha kirándulás közben az egyik gyermek testében kullancsot találunk, azt szükséges 

eltávolítani, az eseményt dokumentálni és a szülőt szóban is tájékoztatni kell. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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821. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi állítások közül, melyik a helytelen? 

a) Ha kirándulás közben az egyik gyermek testében kullancsot találunk, elegendő azt 

eltávolítani, dokumentálni nem szükséges. A szülőt erről szóban tájékoztatjuk. 

b) Ha kirándulás közben az egyik gyermek testében kullancsot találunk, azt szükséges 

eltávolítani, az eseményt dokumentálni és a szülőt szóban is tájékoztatni kell. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

822. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi állítások közül, melyik a helyes! 

a) Ha egy kisgyermek alvás közben gyakran felriad, nehezen visszaaltatható, azt nem 

szükséges dokumentálni, mert életkori sajátosság is lehet. 

b) Ha egy kisgyermek alvás közben gyakran felriad, nehezen visszaaltatható, azt 

szükséges dokumentálni és a szülő számára szóban is jelezni. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

823. FELADAT 

Feladat: Elősegíti-e a szolgáltatás szakmai színvonalának emelését, ha a gyermek 

fejlődését nyomon követjük, dokumentáljuk? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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824. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az alábbi állítás?  

A szolgáltatás szakmai színvonalának emelésére semmilyen hatással nincs, ha a 

gyermek fejlődését nyomon követjük, dokumentáljuk. 

a) Igaz 

b) Hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

2.2.3. TÉMAKÖR: Étkeztetés 

825. FELADAT 

Feladat: Sorod fel, melyek a létfontosságú tápanyagok a kisgyermekek számára! 

……………………………………………………………………. 

Megoldás: fehérje, zsír, szénhidrát, vitaminok, ásványi anyagok, víz. 

Javítókulcs: A feladat nem elfogadható, ha megoldásban felsoroltak közül bármely 

hiányzik a vizsgázó által megadott válaszból. 

  

 

826. FELADAT 

Feladat: Mennyi a napi energia- és tápanyagszükséglete az 1-3 éves kisgyermekeknek? 

Egészítsd ki az alábbi mondatokat a megfelelő értékekkel! (A kalóriát -tól- ig 

intervallumban add meg!) 

1) Az 1-3 éves gyermekek napi energia- és tápanyagszükséglete általában testsúly-

kilogrammonként 90-95 kilokalória (kcal), amely összesen  …….... kcal-át jelent.  

2) Bölcsődei ellátásban (napi négyszeri étkezéssel) ennek a …..%-át, 800-950 kcal-át 

ajánlott biztosítani. 

 

Megoldás: 1. mondat:1100-1300 kilókalória (kcal), 2. mondat: 75% 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás pontos és helyes. 
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827. FELADAT 

Feladat: Mennyi a napi folyadékszükséglete a kisgyermekeknek? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 0,5 – 1 liter 

b) 1 – 1,5 liter 

c) 1,5 – 2 liter 

 

Megoldás: b) 1-1,5 liter (testsúly kilógrammonként 100-120 milliliter) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

828. FELADAT 

Feladat: Mennyi az ajánlott ideális napi sószükséglete az 1-3 éves kisgyermekeknek? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) napi 2 g/fő, legfeljebb 5 g/fő 

b) napi 3 g/fő, legfeljebb 7 g/fő 

c) napi 1,5 g/fő, legfeljebb 4 g/fő 

 

Megoldás: a) napi 2 g/fő, legfeljebb 5 g/fő 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

829. FELADAT 

Feladat: Mennyi cukor ajánlott 1 pohár teába az 1-3 éves kisgyermekeknek? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 10-15 g cukor 

b) 6-10 g cukor 

c) 0-5 g cukor 

 

Megoldás: c) cukor 0-5 g 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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830. FELADAT 

Feladat: Melyek az étkezési kultúra kialakításának feltételei a gondozási-nevelési 

folyamatban? Legalább négy feltételt sorolj fel! 

1) ……………………………. 

2) ……………………………. 

3) ……………………………. 

4) ……………………………. 

Lehetséges válaszok: 

 személyi-, tárgyi feltételek biztosítása 

 jól szervezett napirend, 

 nyugodt légkör, jó hangulat 

 jó szokások kialakítása 

 esztétikus teríték 

 egészséges, ízletes ételek adása 

 a vallási vagy nemzetiségi étkezési szokások tiszteletben tartása 

 a diéta betartása (eü. okból) 

 gyermekek megfelelő bevonása 

 

Javítókulcs: A feladat elfogadható, ha a vizsgázó legalább négy feltételt tartalmi 

pontossággal felsorol a lehetséges válaszok közül. 

 

831. FELADAT 

Feladat: Milyen étkezésnek minősül a saját otthonban biztosított szolgáltatás keretén 

belül a gyermekek étkeztetése? Írd a pontozott vonalra azt a kifejezést, amely választ 

ad a kérdésre! 

…………………………………………………… 

Megoldás: családi étkezésnek  

Javítókulcs: Elfogadható a megoldással tartalmilag egyező válasz. 

 

832. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel legalább hat eszközt, amelyet a csecsemők étkeztetésekor 

használunk! 

1) …………………………………………………… 

2) …………………………………………………… 

3) …………………………………………………… 

4) …………………………………………………… 

5) …………………………………………………… 

6) …………………………………………………… 

 

Megoldás: etetőszék, asztal, felnőtt szék, abrosz, előke, szalvéta, üvegpohár, 

porcelántányérok, kistálak, kanalak (teáskanál, gyermekkanál), cumis üveg. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha legalább három eszközt a megoldásban 

felsoroltak közül tartalmi pontossággal felsorol a vizsgázó. 
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833. FELADAT 

Feladat: Nevezz meg legalább hat eszközt, amelyet 1-3 éves kisgyermekek 

étkezésekor használunk! 

1) …………………………………………………… 

2) …………………………………………………… 

3) …………………………………………………… 

4) …………………………………………………… 

5) …………………………………………………… 

6) …………………………………………………… 

Megoldás: gyermek asztal, szék, abrosz, előke, szalvéta, üvegpohár, porcelán 

tányérok, kanalak, tálaló edények, kancsó. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha legalább három eszközt a megoldásban 

felsoroltak közül tartalmi pontossággal felsorol a vizsgázó. 

 

834. FELADAT 

Feladat: Az alábbiak közül milyen italok adása ajánlott folyadékpótlásra a 

gyermekeknek? Több jó megoldás is jelölhető. 

 

a) Szörpök 

b) Tea  

c) Víz, gyermek ásványvíz 

d) Üdítők 

e) Ízesített tejes ital 

f) 100%-os gyümölcslé 

Megoldás: b) tea, c) víz, gyermek ásványvíz, f) 100%-os gyümölcslé 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó legalább két helyes megoldást jelöl, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

835. FELADAT 

Feladat: Az alábbiak közül milyen ételeket adnál reggelire és uzsonnára 1-3 éves 

kisgyermekeknek? Több jó megoldás is jelölhető. 

a) Tej, tejes ital. 

b) Kifli, kenyér, zsemle.  

c) Tejberizs. 

d) Húskészítmények. 

e) Szezonális zöldségfélék.  

f) Főzelék. 

g) Vaj, margarin.  

h) Csőben sült. 

Megoldás: a), b), d), e), g). 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó legalább négy helyes megoldást jelöl, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 
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836. FELADAT 

Feladat: Az alábbiak közül milyen italt nem adnál tízóraira 1-3 éves 

kisgyermekeknek?  

a) Víz 

b) Tea 

c) Szörpök 

d) Limonádé 

e) 100%-os gyümölcslé 

Megoldás: c) szörpök 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

837. FELADAT 

Feladat: Az alábbiak közül milyen ételt nem adnál ebédre 1-3 éves kisgyermekeknek? 

Több jó megoldás is jelölhető. 

a) Főzelék 

b) Joghurt 

c) Csőben sült 

d) Feltétek (hús, tojás, túró, stb.) 

e) Sütemény 

f) Gyümölcs  

g) Leves  

h) Víz 

Megoldás: b) joghurt, e) sütemény, 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó két helyes megoldást jelöl, és nem 

jelöl helytelen megoldást. 

 

838. FELADAT 

Feladat: Milyen zsírtartalmú tejet ajánlott felhasználni az 1-3 éves kisgyermekek 

részére készített ételeknél? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 2,8 % vagy 3,6 % zsírtartalmú 

b) 1,5 % vagy 2,8 % zsírtartalmú  

c) 0%-os zsírtartalmú 

Megoldás: a) 2,8 % vagy 3,6 % zsírtartalmú 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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839. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis? 

Naponta 0,5 liter tejet, vagy annak megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejterméket 

ajánlatos elfogyasztania az 1-3 éves kisgyermeknek! 

a) igaz   

b) hamis  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

840. FELADAT 

Feladat: Milyen szakmai végzettséggel rendelkező személy tervezheti a diétás 

étrendet? Egészítsd ki az alábbi mondatot a megfelelő szóval! 

A diétás étrendet, étlapot kizárólag ………….. végzettséggel rendelkező szakember 

tervezhet, vagy az ő felügyeletével lehet összeállítani.  

Megoldás: dietetikus 

Javítókulcs: Csak a szövegpontos kiegészítés fogadható el. 

 

 

841. FELADAT 

Feladat: Írd be a pontozott vonalra annak az eszköznek a nevét, amivel 

hűtőszekrények hőmérsékletét kell ellenőrizni, ha nincs kijelző rajta?  

……………………………………………….. 

Megoldás: hűtőhőmérő  

Javítókulcs: Hőmérő, vagy hűtőhőmérő válaszok bármelyike elfogadható. 

 

842. FELADAT 

Feladat: Milyen hőmérsékletű víz szükséges a kézi mosogatáshoz? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 20-25°C  

b) 40-45°C 

c) 60-80°C 

 

Megoldás: b) 40-45°C 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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843. FELADAT 

Feladat: Melyek a helyes kézi mosogatás lépései? Jelöld sorszámozással a lépések 

helyes sorrendjét! 

          □  Zsíroldás, fertőtlenítés. 

          □  Öblítés –folyó vízzel. 

          □  Csepegtetés, szárítás   

          □  Az ételmaradék eltávolítása. 

 

Megoldás: 2, 3, 4, 1. 

1) Az ételmaradék eltávolítása. 

2) Zsíroldás, fertőtlenítés. 

3) Öblítés –folyó vízzel. 

4) Csepegtetés, szárítás   

 

Javítókulcs: Csak a pontos sorrend fogadható el. 

 

844. FELADAT 

Feladat: Mi a helyes kézmosás sorrendje? Jelöld sorszámozással a lépések helyes 

sorrendjét! 

 

          □  Használjuk a fertőtlenítő kézmosószert. 

          □  Folyóvízzel nedvesítsük be a kezünket. 

          □  Alaposan dörzsöljük be a kezünket a fertőtlenítő kézmosószerrel, amíg a 

behatási idő tart. 

          □  Kezünket alaposan öblítsük le. 

          □  Töröljük szárazra kezünket egyszer használatos kéztörlővel, és azzal zárjuk el 

a csapot. 

          □  Tisztítsuk meg a köröm alatt és az ujjakat is. 

 

Megoldás: (2, 1, 3, 5, 6, 4) 

 

1) Folyóvízzel nedvesítsük be a kezünket. 

2) Használjuk a fertőtlenítő kézmosószert. 

3) Alaposan dörzsöljük be a kezünket a fertőtlenítő kézmosó szerrel, 

amíg a behatási idő tart. 

4) Tisztítsuk meg a köröm alatt és az ujjakat is.  

5) Kezünket alaposan öblítsük le. 

6) Töröljük szárazra kezünket egyszer használatos kéztörlővel, és azzal 

zárjuk el a csapot. 

Javítókulcs: Csak a pontos sorrend fogadható el. 
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845. FELADAT 

Feladat: Milyen hőmérsékleten kell raktározni az alábbi élelmiszereket? 

Csoportosítsd az a)-c) hőmérsékleteket az 1)-8) pontban felsorolt élelmiszerekkel! Írd 

a pontozott vonalra a megfelelő számokat! 

a) -18°C………………………. 

b) 0 és +5°C………………….. 

c) +15°C alatt………………… 

 

1) tej, tejtermékek 

2) mélyhűtött áru 

3) pékáru 

4) felvágottak 

5) tojás 

6) vaj 

7) zöldségféle 

8) gyümölcs 

Megoldás: 

-18°C = 2. mélyhűtött árú 

0  és +5°C = 1. tej, tejtermék; 4. felvágottak; 5. tojás; 6. vaj 

+15°C alatt: 3. pékáru; 7. zöldségféle; 8. gyümölcs  

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden válasz helyes. 

 

846. FELADAT 

Feladat: Mennyi időn belül kell elfogyasztani az elkészült ételt? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 2 órán belül 

b) 3 órán belül 

c) 4 órán belül 

Megoldás: b)  

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

847. FELADAT 

Feladat: Hányszor kell évente rovar- és rágcsálóirtást végeztetni megelőzésként a 

bölcsődei szolgáltatásban? 

a) Egyszer 

b) Kétszer 

c) Négyszer 

Megoldás:  b) kétszer (18/1998. (VI. 3.) NM rendelet.4. sz. melléklet alapján) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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848. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi mondatott a megfelelő tárolási eszköz megnevezésével! 

A takarító- és fertőtlenítőszereket ……………………... kell tárolni úgy, hogy a 

gyermekek ne férjenek hozzá. 

 

Megoldás: zárt szekrényben  

Javítókulcs: A következő válaszok bármelyike elfogadható: zárt szekrényben vagy 

elzárva. 

 

849. FELADAT 

Feladat: Melyek az ételbeszállító kiválasztásának főbb szempontjai? Legalább 3 

szempontot sorolj fel! 

 

1) ……………………………….. 

2) ……………………………….. 

3) ……………………………….. 

Megoldás: 

 megfelelő engedélyekkel rendelkezzen 

 pontos, rugalmas, megbízható legyen 

 mennyiségileg, minőségileg megfelelő étel 

 ízletes, esztétikus étel 

 elérhető, megfizethető legyen 

 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha legalább három szempontot a megoldások közt 

szereplők közül, tartalmi pontossággal felsorol. 

 

850. FELADAT 

Feladat: Mit jelent az étkezések komplettálása? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Állati eredetű fehérjét is tartalmaz. 

b) Állati eredetű fehérjét nem tartalmaz. 

 

Megoldás: a) állati eredetű fehérjét tartalmaz 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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2.2.4. TÉMAKÖR: Gyermekbetegségek és elsősegélynyújtás 

851. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írd az állítás után 

a megfelelő betűjelet! 

1. A bölcsődében megbetegedett gyermek tüneteit a gondozó legjobb tudása szerint 

kezeli (lázat csillapít, sebet kezel, stb)……  

2. Sürgős esetben sem adhatunk semmilyen gyógyszert a gyermeknek, azt csak a 

szülő, vagy a gyermekorvos teheti……  

3. A lázcsillapítás a szülővel előzetesen egyeztetett módon történhet….. 

 

Megoldás: 1-I, 2-H, 3-I  

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

852. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írd az állítás után 

a megfelelő betűjelet! 

 

1. Amennyiben a gyermeknek nem fertőző (allergia, epilepszia, stb.) betegsége van, a 

háziorvosa által előírt gyógyszerét beadhatjuk a bölcsődében is, ha szükséges…….  

2. A szülőknek írásban kell nyilatkozniuk a gyógyszerszedéssel kapcsolatban (milyen 

gyógyszert kaphat a gyermek, gyógyszerérzékenység, stb.)…….  

3. A gondozónőnek a gyermek átadásakor szóban kell jeleznie, hogy milyen 

gyógyszert kapott a gyermek…… 

 

Megoldás: 1-I, 2-I, 3- H 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

853. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írd az állítás után 

a megfelelő betűjelet! 

 

1. Megbetegedés esetén a szülőt azonnal értesíteni kell……  

2. Minden bölcsődében jó, ha van elsősegélydoboz…… 

3. Az elsősegélydoboznak tartalmaznia kell  antihisztamint ……. 

 

Megoldás: 1-I, 2-H, 3-I 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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854. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írd az állítás után 

a megfelelő betűjelet! 

 

1. Minden bölcsődében kell lennie alap gyógyszerkészletnek……  

2. A gyógyszerkészlet összeállításánál nem kell figyelembe venni a szülő által 

használt gyógyszereket……. 

3. Krónikus beteg gyermek esetén csak az orvos által előírt gyógyszereket 

alkalmazhatjuk a bölcsődében……. 

 

Megoldás: 1-I, 2-H, 3-I 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

855. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbiak közül, melyek nem a bölcsődében tartandó 

gyógyszerkészlet elemei! 

a) Láz- és fájdalomcsillapító 

b) Gyermekvitaminok 

c) Antihisztamin (csípés, kiütés esetén) 

d) Görcsoldó 

e) Krónikus beteg esetén a kezelőorvos által előírt gyógyszerek 

f) Hashajtó  

Megoldás: b), f) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

 

856. FELADAT 

Feladat: Válaszolj igennel (I) vagy nemmel (N) az alábbi kérdésekre! Írd a megfelelő 

betűjelet a kérdés után! 

1. Jöhet a gyermek bölcsődébe, ha lázas, hurutos tünetei vannak, vagy 

antibiotikummal kezelik?......  

2. Szükséges orvosi igazolás a gyógyulást követően, hogy a gyermek visszatérhessen 

a közösségbe?...... 

 

Megoldás: 1-N, 2-I 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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857. FELADAT 

Feladat: Válaszolj igennel (I) vagy nemmel (N) az alábbi kérdésekre! Írd a megfelelő 

betűjelet a kérdés után! 

1. Szükséges a bölcsődei szolgáltatásban bölcsődeorvost alkalmazni?..... 

2. Szükséges üzenőfüzetet vezetni a bölcsődei szolgáltatásban a betegségek és a 

beadott gyógyszerek nyilvántartására?...... 

 

Megoldás: 1-N, 2-I 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

858. FELADAT 

Feladat: Válaszolj igennel (I) vagy nemmel (N) az alábbi kérdésekre! Írd a megfelelő 

betűjelet a kérdés után! 

1. Fertőző betegség esetén a szülő helyett beadhatjuk az orvos által felírt gyógyszert a 

bölcsődei szolgáltatásban is……. 

2. A szülőt írásban kell nyilatkoztatni a gyermek krónikus betegségeiről a 

beiratkozáskor……. 

 

Megoldás: 1-N, 2-I 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

859. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis! Írd a megfelelő betűjelet a 

kérdés után! 

 

1) Influenza esetén a gyermek szervezetét sem étellel, sem itallal nem szabad 

terhelni……. 

2) Bárányhimlő esetén szükség lehet lázcsillapításra…….  

3) A tetvesség fertőző……. 

 

Megoldás: 1-H, 2-I, 3-I 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 



263 

860. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis! Írd a megfelelő betűjelet a 

kérdés után! 

1. Ha a gyermeken betegség tüneteit észleljük, a szülő által meghatározott 

lázcsillapító gyógyszert a szülő megérkezéséig a szolgáltatást nyújtó beadhatja a 

gyermeknek.  

2. Fertőző betegség esetén minden szülőt tájékoztatni kell a fertőzés fennállásáról. 

3. A Salmonellosis fertőzés nem megelőzhető. 

 

Megoldás: 1-I, 2-I, 3-H 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

861. FELADAT 

Párosítsd az 1)-3) légzéstípusokat az a)-c) jellemzőkkel! Írd a légzéstípusok után a 

helyes meghatározás betűjelét! 

1) szapora légzés  

2) nehézlégzés  

3) erőlködve légzés  

 

a) A szervezet légszomját, oxigénhiányát jelzi. 

b) Belégzéskor behúzódnak az orrszárnyak, a gyomorgödör, a bordák közti árkok. 

c) A gyermek nyugalmi állapotban szaporán veszi a levegőt. 

Megoldás: 1-c, 2-a, 3-b 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

862. FELADAT 

Párosítsd az 1)-3) tüneteket az a)-c) jellemzőkkel! Írd a fogalmak után a helyes 

meghatározás betűjelét! 

1) elégtelen oxigénellátás 

2) idegentest félrenyelése 

3) a gége vagy a légcső szűkülete 

 

a) Ha egy kisgyermek nappal, minden előjel nélkül, teljes jóllét mellett, hirtelen 

fulladozni kezd, és a nehézlégzés egyik pillanatról a másikra fejlődik ki. 

b) Sípoló, hörgő légzés (stridor). 

c) A bőr és a nyálkahártyák színe szederjes (cyanosis), felső légúti betegségeknél a 

belégzés, míg alsó légúti betegségeknél a kilégzés nehezített. 

 

Megoldás: 1-c, 2-a, 3-b 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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863. FELADAT 

Feladat: Jelöld súlyossági sorrendben 1-gyel a kevésbé súlyos, 2-vel a súlyosabb 

köhögést! 

… rekedt köhögés 

… ugató köhögés 

Megoldás: 1. rekedt köhögés, 2. ugató köhögés 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a sorrend helyes. 

 

864. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel legalább két tünetet, amely fájdalomra utal a kisgyermekeknél! 

1) ………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………….. 

Megoldás:  

 Arckifejezés: ráncolt homlok, fáradt, aggódó tekintet, összeszorított vagy 

nyitott száj; 

 Viselkedés: nyugtalan, dobálja magát, kezét a fájdalmas testrészére helyezi 

(pl. a  füléhez kapkod); 

 Magatartás: kedvetlen, nyugtalan, álmatlan, fél 

 Látható tünetek: helyi gyulladás, nagy has, bevérzés, stb.; 

 Hallható tünetek: nyögés, nyöszörgés, időnkénti felsírás vagy tartós, 

fájdalmas sírás; 

 Vegetatív tünetek: sápadtság, kipirulás, hideg verejtékezés. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha legalább két tünetet tartalmi pontossággal 

felsorol a vizsgázó. 

 

865. FELADAT 

Feladat: Sorold fel azt a három jellemzőt, amelyet a kisgyermek hányásánál meg kell 

figyelnünk! 

1) ………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………….. 

 

Megoldás:  

1. bukik vagy esetleg sugárban hány  

2. hányszor hányt 

3. hányadék milyensége 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha legalább két jellemzőt tartalmi pontossággal 

felsorol a vizsgázó. 
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866. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a mondatot a megfelelő szóval! 

Hányás esetén úgy előzzük meg a ………………., hogy a gyermek fekszik, fejét 

oldalra fordítjuk, álló helyzetben törzsét előre döntjük. 

 

Megoldás: félrenyelést 

 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a kiegészítés tartalmilag pontos. 

 

867. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a mondatot a megfelelő szóval! 

…………………nek nevezzük azt a tünetet, amikor a gyermek napjában többször ürít 

székletet, a székelést hasi panaszok, hascsikarás, hasi fájdalom kíséri. 

 

Megoldás: hasmenés 

 

Javítókulcs: Csak a szó szerinti kiegészítés fogadható el. 

 

868. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel legalább öt tünetet, amelyek a kisgyermek kiszáradására utalnak! 

1) ………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………….. 

4) ……………………………………………………….. 

5) ……………………………………………………….. 

 

Megoldás:  

1. aluszékonyság, bágyadtság 

2. a szem aláárkolt, beesett 

3. a bőr rugalmassága csökken 

4. csecsemőknél a nagykutacs besüpped 

5. a nyelv és a nyálkahártya száraz 

6. has beesett 

7. alig ürít vizeletet 

8. a láz ellenére is hűvös tapintatú végtagok 

9. az ajkak és a körmök szederjesek 

10. fakó, sápadt bőr 

Javítókulcs: Elfogadható a megoldás, ha legalább öt tünetet tartalmi pontossággal 

felsorol a vizsgázó. 
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869. FELADAT 

Feladat: Párosítsd az alábbi jellemzőket aszerint, hogy az orrváladék mely típusa (1-4) 

milyen probléma (a-d) tüneteként értelmezhető! Írd a típus mögé a megfelelő 

betűjelet! 

1) bő, vizes 

2) vizes, nyálkás 

3) zöldes, gennyes 

4) véres, savós 

 

a) baktériumos fertőzések 

b) allergia 

c) vírusok okozta betegségek 

d) idegen test 

 

Megoldás: 1-b, 2-c, 3-a, 4-d,  

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden párosítás helyes. 

 

870. FELADAT 

Válaszd ki az 1)-3) lehetőségek közül, mire vonatkoznak az alábbi meghatározások! 

A betegségek leggyakoribb tünete, amely egyes gyermekeknél görcsrohamot okozhat, 

ha nem csillapítják időben. A szervezet védekező reakciója, amely elősegíti a 

kórokozók pusztulását, gátolja a szaporodásukat, és elpusztítja a toxinjaikat. 

1) láz 

2) köhögés 

3) orrfolyás 

 

Megoldás: 1) 

Javítókulcs: Egy megoldás elfogadható. 

 

871. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz (I), vagy hamis (H)! 

1) A mononucleosis infectiosa nem bejelentendő betegség. ….. 

2) Bizonyos rovarok csípése allergiás, hólyagos reakciót okoz. ….. 

3) Rovarcsípés esetén a csípés helyén jelentkező bőrpírt ecetes vattával kezeljük. ….. 

Megoldás: 1-I, 2-I, 3-I 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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872. FELADAT 

Feladat: Sorold fel a lázcsillapítás két alapvető formáját! 

1) ………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………….. 

 

Megoldás:  

1. gyógyszeres 

2. fizikális 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha mindkét forma szerepel legalább tartalmi 

helyességgel, akár példával meghatározva. 

 

873. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz (I), vagy hamis(H)! Írd a megfelelő 

betűjelet az állítások után! 

1) A fürdővíz hőmérséklete legyen megegyező a hűtőfürdővel elérendő 

testhőmérséklettel……  

2) Hűtőfürdőnél a vizet folyamatosan hűtsük kb. 28-26 °C-ra……  

3) A hűtést mellkastól kezdjük…….  

4) A fürdést 5-10 percig végezzük akkor is, ha a gyermek didereg ……. 

Megoldás: 1-H, 2-H, 3-H, 4-H 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

874. FELADAT 

Sorold fel a lázgörcs roham legalább három jellemző tüneté! 

1) ………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………….. 

 

Megoldás:  

 eszméletvesztés 

 szem fennakad 

 szája habzik 

 tónusos-clonusos görcs (az izmok megfeszülnek, majd ezt követi az összes 

izmot érintő izomrángás) 

 hossza néhány másodperctől pár percig tarthat 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha vizsgázó legalább két jellemzőt tartalmi 

pontossággal megad. 
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875. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel hármat azok közül a feladatok közül, amelyet lázgörcs esetén 

tennünk kell! 

1) ………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………….. 

 

Megoldás:  

 a környezetet úgy kell elrendezni, hogy görcs alatt sérülés ne érje a 

gyermeket, 

 görcsoldó adása (Diazepam), 

 lázcsillapítás, 

 megfigyelés. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha vizsgázó legalább két jellemzőt tartalmi 

pontossággal megad. 

 

876. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis! Írd a megfelelő 

betűjelet az állítások után! 

 

1. A rühatka járatok a leggyakoribbak az ujjak között, a csukló, a könyök, hónalj 

táján és a farpofák alsó részén, arcra ritkán terjed…… 

2. Salmonellosis fertőzés esetén a gyermek akkor engedhető közösségbe, ha hét 

napos időközzel levett két széklete salmonella-negatív…… 

3. Ha a lázas gyermeknek sikerült levinni a lázát, a szülőt elég tájékoztatni a 

betegségről, a lázas állapotról nap végén…… 

Megoldás: 1-I, 2-H, 3-H 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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877. FELADAT 

Feladat: Párosítsd a fertőző betegségek kialakulásának szakaszait (1-4), azok 

jellemzőivel (a-d)! 

1) lappangási idő 

2) előkészítő szak 

3) kifejlődési szak 

4) kimeneteli szak 

 

a) a gyógyulás lehet teljes vagy szövődményes 

b) a kórokozó bejutásától a tünetek megjelenéséig tartó idő 

c) a betegségre jellemző tünetek megjelenése 

d) általános tünetek megjelenése, pl.: rossz közérzet, fejfájás, láz, étvágytalanság 

Megoldás: 1-b, 2-d, 3-c, 4-a 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

 

878. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel legalább két kórokozó típust, amelyek fertőző betegséget 

okozhatnak! 

1) ……………………………………………. 

2) ……………………………………………. 

 

Megoldás:  

 baktériumok 

 vírusok 

 protozoonok (egysejtűek) – a bélben élősködnek, csak mikroszkóppal láthatók 

 gombák 

 férgek 

 

Javítókulcs: Bármelyik két típus a megoldásban szereplők közül elfogadható. 

Elfogadható továbbá, ha két konkrét kórokozót sorol fel, pld. rüh atka. 
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879. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi tennivalók közül azokat, amelyeket fertőző 

megbetegedés esetén a bölcsődei szolgáltatásban nem kell végezni! 

a) ágynyugalom 

b) lázcsillapítás 

c) bő folyadékbevitel 

d) bőséges és rendszeres vitaminbevitel 

e) a szülő azonnali értesítése 

f) a beteg környezetében alapos fertőtlenítést kell végezni (ágynemű, ruházat, matrac, 

párna, stb.) 

g) gyermek körmeinek tisztán tartása, rövidre vágása 

 

Megoldás: b), d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

880. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel legalább két módot, ahogyan a fertőző betegségek terjednek! 

1) ……………………………………………. 

2) ……………………………………………. 

 

Megoldás:  

 a betegről közvetlen úton – pl.: kézfogás, csók 

 közvetve: 

o levegő útján (cseppfertőzés) 

o élelmiszerek közvetítésével  

o fertőzött tárgyak révén (evő-, ivóeszközök, pelenka, stb.) 

 közvetítők segítségével (légy, szúnyog, kullancs) 

 

Javítókulcs: Bármelyik két típus tartalmi pontossággal történő felsorolása elfogadható. 

 



271 

881. FELADAT 

Válaszd ki az a)-f) lehetőségek közül, hogy mely fertőző betegség tüneteire 

vonatkoznak az alábbi jellemzők! 

 általános tünetek  

 a kiütések az arcon, a hajas fejbőrön, a törzsön kezdődnek, majd rövidesen az 

egész testen megjelenhetnek, beleértve a nyálkahártyákat is 

 erősen viszkető érzést keltenek 

 a betegség jellegzetessége, hogy a testen különböző stádiumú hólyagok 

figyelhetőek meg 

 kezdetben kis rózsaszín foltok, majd kiemelkedő kiütések, végül kifejlődött 

hólyagok  

 a hólyag tartalma eleinte víztiszta, majd 2-3 napon belül megzavarosodik, 

gennyessé alakul, ezután megpattan, helyét barnás fekete pörk fedi 

 a pörk 1-2 hét után leválik 

a) Influenza 

b) Salmonellosis 

c) Bárányhimlő 

d) Mononucleosis infectiosa  

e) Rüh 

f) Tetvesség 

 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás fogadható el. 

 

 

882. FELADAT 

Válaszd ki az a)-f) lehetőségek közül, hogy mely fertőző betegség tüneteire 

vonatkoznak az alábbi jellemzők! 

 magas láz 

 izomfájdalmak 

 torokfájás, rekedtség 

 izgatott köhögés 

 a légcsőben égő érzés jelentkezhet 

 

a) Influenza 

b) Salmonellosis 

c) Bárányhimlő 

d) Mononucleosis infectiosa  

e) Rüh 

f) Tetvesség 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás fogadható el. 
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883. FELADAT 

Válaszd ki az a)-f) lehetőségek közül, hogy mely fertőző betegség tüneteire 

vonatkoznak az alábbi jellemzők! 

A fertőzés után 6-48 órán belül magas láz lép fel, majd hányinger, hányás, fejfájás, 

izomfájdalmak jelentkezhetnek. Ezt követi a vizes, zöldes, nyálkás, esetleg véres-

nyálkás hasmenés. Az estek egy része enyhe lefolyású, de fennáll a kiszáradás 

lehetősége is. 

a) Influenza 

b) Salmonellosis 

c) Bárányhimlő 

d) Mononucleosis infectiosa  

e) Rüh 

f) Tetvesség 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás fogadható el. 

 

884. FELADAT 

Válaszd ki az a)-f) lehetőségek közül, hogy mely fertőző betegség tüneteire 

vonatkoznak az alábbi jellemzők! 

 kezdetben általános tünetek, magas láz 

 a nyelés nehezített 

 a betegség kezdetén kiütések is megjelenhetnek 

 nyirokcsomók duzzanata – különösen a tarkótájon, nyakon, fül mögött, áll alatt, 

lágyékhajlatban 

 enyhe sárgasággal is járhat 

 

a) Influenza 

b) Salmonellosis 

c) Bárányhimlő 

d) Mononucleosis infectiosa  

e) Rüh 

f) Tetvesség 

 

Megoldás: d) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás fogadható el. 

 

 



273 

885. FELADAT 

Válaszd ki az a)-f) lehetőségek közül, hogy mely fertőző betegség tüneteire 

vonatkoznak az alábbi jellemzők! 

 A leggyakoribb parazitás bőrfertőzések egyike, közvetlen érintkezéssel, 

emberről emberre terjed. 

 Apró, vörös kiütéssel, és az egész testre kiterjedő, főleg éjszaka jelentkező, 

igen erős viszketéssel járó fertőzés, emiatt a beteg bőre tele van a vakarózás 

okozta hámsérülésekkel. 

 Gyógykezelésében a legelső feladat az atkák és petéik megsemmisítése 

(Novoscabinos kezelés), amelyet otthon végez a szülő az előírásoknak 

megfelelően, valamint fontos a viszketés csillapítása is. 

 

a) Influenza 

b) Salmonellosis 

c) Bárányhimlő 

d) Mononucleosis infectiosa  

e) Rüh 

f) Tetvesség 

 

Megoldás: e) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás fogadható el. 

 

886. FELADAT 

Válaszd ki az a)-f) lehetőségek közül, hogy mely fertőző betegség tüneteire 

vonatkoznak az alábbi jellemzők! 

A fertőzés okozója egy szürkésbarna, hosszúkás élősdi, amely a hajas fejbőrön él. 

Naponta többször szív vért, ekkor viszketést okoz. Petéit, a serkéket a hajszálak tövére 

ragasztja. A serkék a hajszálakra erősen tapadnak, nem húzhatók le a hajszálról, 

ellentétben a korpásodás okozta apró pikkelyekkel. 

a) Influenza 

b) Salmonellosis 

c) Bárányhimlő 

d) Mononucleosis infectiosa  

e) Rüh 

f) Tetvesség 

 

Megoldás: f) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás fogadható el. 
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887. FELADAT 

Válaszd ki a felsoroltak közül, mit nem szabad tenni kullancscsípés esetén! 

a) Az elkapart bőrt fertőtlenítő-gyulladáscsökkentő kenőcsökkel kenjük. 

b) A viszketést antihisztaminokkal (pl. Fenistil) csillapíthatjuk. 

c) Bekenjük a kullancsot erősen zsíros krémmel, hogy elhagyja a testet. 

d) A befúródott kullancsot határozott mozdulattal kihúzzuk. 

e) Kullancscsipesszel eltávolítjuk.  

f) A szúrás helyét megfigyeljük, szükség esetén orvoshoz fordulunk. 

 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás fogadható el. 

 

888. FELADAT 

Feladat: Kell-e a bölcsődei szolgáltatásban előforduló gyermekbalesetek esetén 

elsősegélyt nyújtania a gondozást végző személynek? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás fogadható el. 

 

889. FELADAT 

Feladat: Baleset esetén a szolgáltatást nyújtó személynek kell-e elsősegélyt nyújtania? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Baleset esetén a szolgáltatást nyújtó személy nem nyújthat elsősegélyt, meg kell 

várnia az orvost, vagy a mentőt. 

b) A bölcsődei szolgáltatásban előforduló gyermekbalesetek esetén elsősegélyt kell 

nyújtania a gondozást végző személynek.  

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás fogadható el. 
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890. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azokat a lépéseket, amelyeket baleset 

esetén nem elsőként és nem az életveszély elhárítása érdekében teszünk! 

a) Légút felszabadítása 

b) Légzésvizsgálat 

c) Törés vagy nagy kiterjedésű lágyrészsérülés rögzítése 

d) Keringés vizsgálata 

e) Szükség esetén újraélesztés 

f) Sebfedés 

g) Artériás vérzés megszüntetése 

h) Eszmélet-, tudatvizsgálat 

 

Megoldás: c), f) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

891. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból, melyik számon érhetők el a mentők! 

a) 104 

b) 105 

c) 109 

d) 112 

Megoldás: a), d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó bármelyik helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

892. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból, milyen információt nem kell megadnunk a 

mentőknek, ha balesetről értesítjük őket! 

a) Saját adatainkat (név, telefonszám). 

b) Vezetékes, vagy mobil számról telefonálunk-e? 

c) Mi történt? 

d) Hol történt (utca, házszám, kerület, emelet, ajtó, kapukód, kilométerkő, ha a 

helyszín nem jól megközelíthető, akkor adjunk meg egy támpontot, ahol várjuk a 

mentőt)? 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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893. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból, milyen információt nem kell megadnunk a 

mentőknek baleset esetén! 

a) Hány sérült van?  

b) Sérültek neme, körülbelüli kora 

c) Milyenek a sérülések? 

d) Kik vannak a sérült mellett, kik vigyáznak rá (név, életkor)? 

e) Műszaki mentés szükséges-e (szükséges például: autóba szorult sérült, 

gázszivárgás, veszélyes anyagot szállító jármű balesete esetén)? 

 

Megoldás: d) 

 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

894. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki, az alábbi tünetek melyik sérülésre utalnak az a)-c) pontban 

felsoroltak közül! 

 Szédülésről, hányingerről, fejfájásról panaszkodik. 

 A baleset pillanatában a sérült eszméletét vesztheti, de néhány perc múlva 

magához tér. 

 Legjellemzőbb tünet az emlékezetzavar, amely a balesetet közvetlenül megelőző 

időszakra, valamint az eszmélethez térést követő percekre, néhány órára terjed ki. 

 A sérült a vele, körülötte történteket percek alatt elfelejti (folyamatosan érdeklődik 

arról, hogy mi történt vele, miért viszik kórházba) a kapott magyarázatot újból és 

újból elfelejti. 

 Az emlékezészavar néhány óra, legfeljebb egy-két nap múlva rendeződik – a 

baleset közvetlen körülményei azonban örökre kitörlődnek a beteg emlékezetéből. 

 

a) Agyrázkódás 

b) Agyhártya-gyulladás 

c) Amnézia 

Megoldás: a) 

 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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895. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel legalább kettőt azok közül a teendők közül, amit agyrázkódás 

esetén végre kell hajtani! 

1) ……………………………………………. 

2) ……………………………………………. 

 

Megoldás:  

1. mentőhívás 

2. a sérültet megemelt fejjel fektessük 

Javítókulcs: A megoldásban megadott válaszok tartalmi pontossággal történő 

felsorolása elfogadható. 

 

896. FELADAT 

Feladat: Írd az alábbi tünetek után lévő pontozott vonalra a megfelelő betűjelet a 

következők szerint: 

R= a tünet arra utal, hogy légúti idegentest részleges légút elzáródást okozott 

T= a tünet arra utal, hogy légúti idegentest teljes légút elzáródást okozott! 

1) nehezített légzés….. 

2) beszédképtelenség….. 

3) a fuldokló a nyakához kapkod….. 

4) erős köhögés, vagy köhögési inger….. 

 

Megoldás: R: 1,4, T: 2,3 

Javítókulcs: A feladat elfogadható, ha legalább 3 megoldás helyes. 

 

897. FELADAT 

Feladat: Írd az alábbi tünetek után lévő pontozott vonalra a megfelelő betűjelet a 

következők szerint: 

R= a tünet arra utal, hogy légúti idegentest részleges légút elzáródást okozott 

T= a tünet arra utal, hogy légúti idegentest teljes légút elzáródást okozott! 

1) a bőr kékes elszíneződése a száj és az orr környékén ….. 

2) sípoló hang légvételkor …… 

3) eszméletvesztés ……. 

4) halk, nehezített beszéd ….. 

 

Megoldás: R: 2,4 T: 1,3 

Javítókulcs: A feladat elfogadható, ha legalább 3 megoldás helyes. 
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898. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki, az alábbi tünetek melyik sérülésre utalnak az a)-c) pontban 

felsoroltak közül! 

 Szédülésről, hányingerről, fejfájásról panaszkodik. 

 A baleset pillanatában a sérült eszméletét vesztheti, de néhány perc múlva 

magához tér. 

 Legjellemzőbb tünet az emlékezetzavar, amely a balesetet közvetlenül megelőző 

időszakra, valamint az eszméletre térést követő percekre, néhány órára terjed ki. 

 A sérült a vele, körülötte történteket percek alatt elfelejti (folyamatosan érdeklődik 

arról, hogy mi történt vele, miért viszik kórházba) a kapott magyarázatot újból és 

újból elfelejti. 

 Az emlékezészavar néhány óra, legfeljebb egy-két nap múlva rendeződik – a 

baleset közvetlen körülményei azonban örökre kitörlődnek a beteg emlékezetéből. 

 

a) Agyrázkódás 

b) Agyhártyagyulladás 

c) Amnézia 

Megoldás: a) 

 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

899. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak (I), vagy hamisak (H) azzal 

kapcsolatban, amit tennünk kell, ha a csecsemő idegen testet nyel le! Írd a megfelelő 

betűjelet az állítások utáni pontozott vonalra! 

1) Fordítsuk hasra, majd fektessük az alkarunkra, tartsuk enyhén lejtőztetve, a feje 

legyen a legmélyebb ponton…… 

2) Mutató és középső ujjunk felső újpercével nyomjunk ötször a csecsemő lapockái 

közé…… 

3) Ha ez nem hatásos – fordítsuk a csecsemőt  fejjel lefelé és rázogassuk a lábánál 

fogva…… 

4) Ellenőrizzük a légzést. Ha nem észleljük, kezdjünk újraélesztést…… 

 

Megoldás: 1-I, 2-H, 3-H, 4-I  

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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900. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak (I), vagy hamisak (H) azzal 

kapcsolatban, amit tennünk kell, ha a kisgyermek idegen testet nyel le! Írd a megfelelő 

betűjelet az állítások utáni pontozott vonalra! 

 

1) Fektessük hassal a földre……  

2) Határozott mozdulatokkal üssünk a lapockái közé ötször…… 

3) Ha a lapockaütés sikertelen, alkalmazzunk 5 hasi lökést…… 

4) Eszméletlenség kialakulása esetén vizsgáljuk meg a légzést. Ha nincs, kezdjünk 

újraélesztés…… 

 

Megoldás: 1-H, 2-I, 3-I, 4-I  

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

 

901. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel legalább három tünetet, amely csonttörésre utal! 

1) ………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………….. 

 

Megoldás:  

 a törés környékén duzzanat 

 alakváltozás 

 elszíneződés 

 fájdalom 

 kóros mozgathatóság 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha legalább három tünetet tartalmi pontossággal 

felsorol a vizsgázó. 

 

902. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak (I), vagy hamisak (H) a törésre 

vonatkozóan! Írd a megfelelő betűjelet az állítások utáni pontozott vonalra! 

1) Kérjük meg a sérültet, hogy ne mozgassa az érintett végtagot…… 

2) Mindenképpen fektessük le a sérültet……. 

3) A sérült végtagok helyezzük nyugalomba, alsó végtag sérülése esetén két oldalról 

támasszuk meg, felső végtag esetén alkalmazzunk Desault-kötést…… 

4) Nyílt törés esetén a fertőzés elkerülése érdekében ne tegyünk semmit a sebre…… 

Megoldás: 1-I, 2-H, 3-I, 4-H 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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903. FELADAT 

Feladat: Mit kell tenni artériás vérzésnél? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Csak az artériás vérzésnél kell azonnal mentőt hívni. 

b) Csak a vénás vérzésnél kell azonnal mentőt hívni. 

c) Az artériás és vénás vérzéseknél azonnal mentőt hívunk. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

904. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbiak közül, melyik feladatot kell kizárólag artériás vérzés 

esetén végezni! 

a) Nyomókötést alkalmazunk. 

b) A sérültet lefektetjük. 

c) A sérült testrészt a szív fölé emeljük. 

d) Direkt nyomás- gumikesztyűvel, vagy tiszta ruhán át erőteljes nyomást gyakorlunk 

a sebre ujjainkkal vagy a tenyerünkkel. 

Megoldás: a), d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 
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2.3. TANANYAGEGYSÉG: Szakmai készségfejlesztés, kommunikáció 

2.3.1. TÉMAKÖR: A társas megismerés, személyészlelés folyamata a nevelésben 

905. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

Hajlamosabbak vagyunk a hozzánk hasonló embereket inkább pozitív 

tulajdonságokkal felruházni, mint azokat, akik különböznek tőlünk. 

a) Igaz 

b) Hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

906. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

Hajlamosabbak vagyunk a hozzánk hasonló embereket inkább negatív 

tulajdonságokkal felruházni, mint azokat, akik különböznek tőlünk. 

a) Igaz 

b) Hamis 

Megoldás: b)  

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

907. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A személyészlelés pontosságát az észlelő pillanatnyi állapota is befolyásolja. 

a) Igaz 

b) Hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

908. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A személyészlelés pontosságát az észlelő pillanatnyi állapota nem befolyásolja. 

a) Igaz 

b) Hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 
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909. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

A holdudvarhatás alapja, hogy az emberek hajlamosak a személlyel kapcsolatos 

egyetlen pozitív vagy negatív információ alapján feltételezni, hogy a személy többi 

tulajdonsága is ezzel összhangban áll. 

a) Igaz 

b) Hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

910. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki a felsorolásból, hogy az alábbi példában melyik személyészlelési 

torzítás jelenik meg! 

Bizonyos esetekben hajlamosak vagyunk elhinni, hogy ez a kedves, vagy ez az okos 

gyerek nem kezdhette a verekedést, nem törhette be az ablakot, az a tapasztalt kolléga 

nem követhette el azt a hibát, stb. Ilyenkor a másik emberrel kapcsolatos érzéseink, a 

róla kialakított képünk mintegy „bevilágítja" az összes többi információt, ezáltal 

pontatlanná teszi a személy észlelését. 

a) elsődlegességi hatás 

b) holdudvarhatás 

c) újdonsági hatás 

Megoldás: b) 

 

Javítókulcs: Csak a b) megoldás fogadható el. 

 

911. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

Az elsődlegességi hatást közhelyszerűen fejezi ki, amikor azt mondjuk, hogy az első 

benyomások a döntőek egy másik ember megítélésében. 

a) Igaz 

b) Hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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912. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

Az elsődlegességi hatást közhely szerűen fejezi ki, amikor azt mondjuk, hogy a minket 

az észlelés tárgya felől utolsóként ért benyomások a döntőek egy másik ember 

megítélésében. 

a) Igaz 

b) Hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

913. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az a felsorolásból, hogy az alábbi példában melyik 

személyészlelési torzítás jelenik meg! 

Jones és munkatársai arra kértek embereket, hogy mondjanak véleményt egy általuk 

megfigyelt személyről, aki egy harminc kérdésből álló feladatlapot töltött ki. Az egyik 

kísérleti csoportnál a megfigyelt személy kezdetben jól teljesített, majd gyengébben, 

míg a másik csoportnál éppen fordítva. Azt tapasztalták, hogy az első esetben sokkal 

intelligensebbnek tartották a személyt, mint a másodikban, holott mindkét alkalommal 

15 feladatot oldott meg jól, és 15 feladatot rosszul.  

a) elsődlegességi hatás 

b) holdudvarhatás 

c) újdonsági hatás 

Megoldás: a) 

 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

914. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

Az újdonsági hatás az elsőbbségi hatás ellenkezője. Eszerint az ember másokra 

vonatkozó ítéleteit leginkább a vele kapcsolatos utolsó információ határozza meg.  

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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915. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az a felsorolásból, hogy az alábbi példában melyik 

személyészlelési torzítás jelenik meg! 

Jól ismert hétköznapi jelenség, hogy amikor valaki megbánt bennünket, akkor 

hajlamosak vagyunk elfelejteni azt a sok jó élményt, ami azt megelőzően vele 

összekötött minket, sőt képesek vagyunk utólag leértékelni ezeket az eseményeket. 

a) elsődlegességi hatás 

b) holdudvarhatás 

c) újdonsági hatás 

Megoldás: c) 

 

Javítókulcs: Csak az c) Megoldás fogadható el. 

 

916. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

Szociálisan kevésbé kívánatos információk nagyobb súllyal hatnak az illető 

megítélésekor, mint a vele kapcsolatos pozitív tulajdonságok.  

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

917. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

A szociális kívánatosság elnevezésű személyészlelési torzítás annyit jelent, hogy 

fokozott figyelmet fordítunk a másik kedvezőtlen tulajdonságaira, ezáltal felkészülünk 

a várható kellemetlenségekre, illetve megpróbálhatjuk elkerülni a vele való 

érintkezést. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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918. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

Szociális kívánatosság elnevezésű személyészlelési torzítás annyit jelent, hogy 

fokozott figyelmet fordítunk a másik kedvező tulajdonságaira, ezáltal felkészülünk a 

várható pozitívumokra. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

919. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

Bizonyos személyiségvonások összefüggéséről alkotott nézeteink az úgynevezett 

burkolt (implikált) vagy naiv személyiségelméletek. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

920. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

A burkolt személyiségelméletek elnevezésű személyészlelési torzítások észleléseinket 

azáltal befolyásolják, hogy könnyebben észrevesszük azokat a tulajdonságokat, 

amelyek alátámasztják elméletünket, mint azokat, amelyek ellentmondanak neki.  

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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921. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

Ha vannak burkolt személyiségelméleteink, akkor éppen annyira észrevesszük azokat 

a tulajdonságokat, amelyek alátámasztják elméletünket, mint azokat, amelyek 

ellentmondanak neki. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) hamis, mert a burkolt személyiségelméletek éppen azzal torzítják a 

személyészlelést, hogy könnyebben vesszük észre azokat a tulajdonságokat, amelyek 

az előfeltevéseinkkel, burkolt személyiségelméleteinkkel összeegyeztethetők. 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

922. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

A sztereotípiák segítenek minket az összetett társas világban való eligazodásban. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a)  

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

923. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

A sztereotipizálás minden esetben hátrányt jelent a társas világban való eligazodásban. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b), mert sztereotípiák segítenek minket az összetett társas világban való 

eligazodásban, átlátható kategóriákra egyszerűsítik azt. 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

924. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a meghatározást a megfelelő fogalommal! 

A  ………………….. a különféle társadalmi nagycsoportokra jellemzőnek tartott 

tulajdonságokra utaló megállapítások, amelyek egy-egy csoport viszonylatában 

nagyfokú közmegegyezésen alapulnak, és időben meglehetősen szívósan 

fennmaradnak. 

Megoldás: sztereotípiák. 

Javítókulcs: Csak a szövegpontos megoldás fogadható el. 
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925. FELADAT 

Feladat: Mely fogalmat jelöli az alábbi meghatározás? Válaszd ki az a)-c) 

felsorolásból! 

A különféle nagy társadalmi csoportokra jellemzőnek tartott tulajdonságokra utaló 

megállapítások, amelyek egy-egy csoport viszonylatában nagyfokú közmegegyezésen 

alapulnak, és időben meglehetősen szívósan fennmaradnak. 

a) attribúciók 

b) attitűdök 

c) sztereotípiák 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak a c) megoldás fogadható el. 

 

926. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a sztereotípiákra 

vonatkozóan! 

Jobban felfigyelünk a sztereotípiával egybecsengő, mint az eltérő jellemzőkre. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

927. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a sztereotípiákra 

vonatkozóan! 

Jobban felfigyelünk a sztereotípiától eltérő jellemzőkre, mint az azzal egybecsengőre. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

928. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a sztereotípiákra 

vonatkozóan! 

A sztereotípia a sztereotípia tárgyával kapcsolatos kétértelmű információ esetén 

befolyásolja az értelmezést. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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929. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a sztereotípiákra 

vonatkozóan! 

A sztereotípia a sztereotípia tárgyával kapcsolatos kétértelmű információ esetén nem 

befolyásolja az értelmezést. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

930. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a sztereotípiákra 

vonatkozóan! 

A sztereotípia meghatározza, hogy miként viselkedünk a másik csoport tagjaival 

szemben, akikre a sztereotípiánk vonatkozik. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

931. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a sztereotípiákra 

vonatkozóan! 

A sztereotípia nem befolyásolja, hogy miként viselkedünk a másik csoport tagjaival 

szemben, akikre a sztereotípiánk vonatkozik. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

932. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a sztereotípiákra 

vonatkozóan! 

A maradandóság fontos ismérve a sztereotípiáknak. Ezek a nézetek akkor sem 

módosulnak, ha ellentétes információkat kapunk a csoportról, vagy annak bizonyos 

tagjairól. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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933. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a sztereotípiákra 

vonatkozóan! 

Ezek a nézetek akkor módosulnak, ha a meglévő sztereotípiánkkal ellentétes 

információkat kapunk a csoportról, vagy annak bizonyos tagjairól. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

934. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki a felsorolásból, hogy az alábbi példában melyik személyészlelési 

torzítás jelenik meg! 

Ha egy gépjárművezetést oktató férfi úgy véli, hogy a nők nem tudnak megtanulni 

rendesen vezetni, akkor minden nőtanulójával kapcsolatos újabb tapasztalatot ennek 

igazolására fog felhasználni. Nem veszi észre, vagy a szerencsének, a véletlennek 

tulajdonítja azokat az információkat, amelyek azt mutatják, hogy egy nő kiváló 

érzékkel rendelkezik a vezetéshez. 

a) elsődlegességi hatás 

b) holdudvarhatás 

c) sztereotipizálás 

Megoldás: c) 

 

Javítókulcs: Csak az c) Megoldás fogadható el. 

 

935. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a meghatározást a megfelelő szóval! 

A pedagógiában az önmagát beteljesítő jóslat jelenségét …………… effektusnak 

nevezzük. 

Megoldás: Pygmallion. 

Javítókulcs: Csak a szövegpontos megoldás fogadható el. 
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936. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az a felsorolásból, hogy az említett kísérletben melyik, a 

pedagógiai gyakorlatban jellemző személyészlelési torzítás jelenik meg! 

Egy iskola a tanáraiban néhány gyerek iskolai teljesítményével kapcsolatos pozitív 

elvárásokat alakított ki, ennek eredményeképpen a gyerekek tényleges osztályzatai 

javultak a tanév végére  

a) hasonlóság irányába történő torzítás 

b) újdonsági hatás 

c) Pygmallion- effektus 

Megoldás: c) 

 

Javítókulcs: Csak az c) Megoldás fogadható el. 

 

937. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi, a társas kapcsolatokban jellemző jelenségre vonatkozó 

meghatározást a megfelelő fogalommal! 

Az …………… olyan vélekedés, amely téves, vagy hiányos információk alapján 

alakul ki. 

Megoldás: előítélet 

Javítókulcs: Csak a szövegpontos megoldás fogadható el. 

 

938. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi, a társas kapcsolatokra jellemző jelenségre vonatkozó 

meghatározást, a megfelelő fogalommal! 

Az ………….. valamely személlyel, tárggyal, jelenséggel, szituációval, emberek 

csoportjával kapcsolatos értékelő beállítódás, amelynek alapján az egyén véleményt 

alkot, viselkedik, viszonyul. 

Megoldás: attitűd 

Javítókulcs: Csak a szövegpontos megoldás fogadható el. 

 

939. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az előítéletekre 

vonatkozóan! 

Az előítélet olyan vélekedés, amely téves, vagy hiányos információk alapján alakul ki. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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940. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az előítéletekre 

vonatkozóan! 

Az előítélet olyan vélekedés, amely annak ellenére alakul ki, hogy pontos és teljes 

információk állnak rendelkezésünkre. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

941. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az előítéletekre 

vonatkozóan! 

A csoportközi előítéletek veszélye, hogy az emberi együttélést súlyosan zavaró 

interakciós jelenségek - az erőszak, a türelmetlenség, az egyenlőtlen bánásmód -  

kiapadhatatlan forrásai lesznek, hol lappangó, hol nyílt konfliktusokba taszítva az 

emberek nagy csoportjait. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

942. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a társas kapcsolatokra jellemző jelenségre vonatkozó 

meghatározást a megfelelő fogalommal! 

……………..alatt a saját és mások viselkedésének magyarázatával kapcsolatos 

pszichológiai folyamatot értjük. 

Megoldás: attribúció 

Javítókulcs: Csak a szövegpontos megoldás fogadható el. 

 

 

943. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az előítéletekre 

vonatkozóan! 

Az előítéletek a sztereotípiákhoz hasonlóan egy leegyszerűsített világképet adnak az 

embernek, ezáltal segítve a világban való tájékozódását. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 



292 

944. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az előítéletekre 

vonatkozóan! 

Az előítélek kialakulása független a szociális tanulási folyamattól. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

945. FELADAT 

Feladat: Mely fogalmat jelöli az alábbi meghatározás a társas kapcsolatokra jellemző 

jelenségekre vonatkozóan? Válaszd ki az a)-c) felsorolásból! 

Az …………………-elmélet azt vizsgálja, hogy hogyan hozunk meg döntéseket azzal 

kapcsolatban, hogy a többi ember viselkedésének milyen okai vannak, illetve 

mennyire szándékos a viselkedés. 

a) attribúció 

b) attitűd 

c) sztereotípia 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

946. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az attribúcióra 

vonatkozóan! 

Egy gyerekben, akit állandóan ellenőriznek, fokozatosan kialakíthatják azt az 

attribúciót, hogy a sikerek vagy a teljesítmény a külső segítségnek köszönhető. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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947. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az attribúcióra 

vonatkozóan! 

Egy gyerekben, akit állandóan ellenőriznek, fokozatosan kialakíthatják azt az 

attribúciót, hogy a sikerek vagy a teljesítmény a saját képességeinek, és nem a külső 

megerősítésnek köszönhető. 

c) igaz 

d) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

948. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az attribúcióra 

vonatkozóan! 

A külső kontroll fokozatos csökkentésével elősegíthetjük a másik emberben, 

gyerekben a belső motiváció és a felelősség kialakulását. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

949. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az előítéletekre 

vonatkozóan! 

A külső kontroll fokozatos erősítésével elősegíthetjük a másik emberben, gyerekben a 

belső motiváció és felelősség kialakulását. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 
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950. FELADAT 

Feladat: Mely fogalmat jelöli az alábbi meghatározás? Válaszd ki az a)-c) 

felsorolásból! 

Az ………. azoknak a személyiségvonásoknak az összessége, amelyeket az egyén 

önmagának tulajdonít. 

a) önismeret 

b) önreflexió 

c) énkép 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak az c) megoldás fogadható el. 

 

951. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a nevelésben alkalmazott 

külső megerősítésre vonatkozóan! 

Ha megjutalmazzák a gyerekeket egy olyan játéktevékenységért, amit nagyon szívesen 

csinálnak, akkor a későbbiekben nem fogják olyan nagy kedvvel és olyan gyakran 

játszani, mint azelőtt. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

952. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az előítéletekre 

vonatkozóan! 

Ha megjutalmazzák a gyerekeket egy olyan játéktevékenységért, amit nagyon szívesen 

csinálnak, akkor a későbbiekben még nagyobb kedvvel és gyakrabban fogják játszani 

azt, mint azelőtt. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 
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953. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az énattribúcióra 

vonatkozóan! 

Ha elegendő külső okot találunk arra, hogy valamit miért csinálunk, akkor nem 

szükséges, hogy belső motivációnk legyen a dologgal kapcsolatban. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

954. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az énattribúcióra 

vonatkozóan! 

Ha elegendő külső okot találunk arra, hogy valamit miért csinálunk, akkor is 

szükséges, hogy belső motivációnk legyen a dologgal kapcsolatban. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

955. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a nevelésben alkalmazott 

külső értékelésre vonatkozóan! 

A külső értékelést központba állító nevelési módszerek, mint a jutalmazás és 

elmarasztalás különböző formái szerepet játszanak a gyermekek 

motivációvesztésében. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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956. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a nevelésben alkalmazott külső 

értékelésre vonatkozóan! 

A külső értékelést központba állító nevelési módszerek, mint a jutalmazás és 

elmarasztalás különböző formái nem játszanak szerepet a gyermekek 

motivációvesztésében. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

957. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a tanult tehetetlenségre 

vonatkozóan! 

A tanult tehetetlenség egy tanulási folyamat eredménye, amelynek következménye a 

tartós önértékelési zavar, enerváltság, motivációhiány, sőt akár a depresszió is. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

958. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a tanult tehetetlenségre 

vonatkozóan! 

A tanult tehetetlenség öröklött hajlam eredménye, amelynek következménye a tartós 

önértékelési zavar, enerváltság, motivációhiány, sőt akár a depresszió is. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 
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959. FELADAT 

Feladat: Mely szociálpszichológiai fogalmat jelöli az alábbi meghatározás? Válaszd ki 

az a)-c) felsorolásból! 

A ……………… egy tanulási folyamat eredménye, amelynek következménye a tartós 

önértékelési zavar, enerváltság, motivációhiány, sőt akár a depresszió is. 

a) előítélet 

b) tanult tehetetlenség 

c) attitűd 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

960. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szocializációra 

vonatkozóan! 

A szocializáció egész életünkön át tartó tanulási folyamat, melynek segítségével 

normákat, viselkedési formákat sajátítunk el. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

 

961. FELADAT 

Feladat: Az alábbi leírás egy gyermeklélektani kísérlet eredményét mutatja be. Mely 

jelenség tüneteit olvashatjuk? Válaszd ki az a)-c) felsorolásból! 

Az elválás első hónapjában nyűgösek, nyafogósak, kielégíthetetlenek lettek, a második 

hónapban elkezdtek fogyni, keveset sírtak, inkább nyöszörögtek, fejlődésük 

megrekedt. A harmadik hónapban elutasították a kontaktust. Hason feküdtek az 

ágyukban, ernyedten, fejüket sem tartva föl. Súlyveszteségük növekedett, álmatlanság 

lépett fel, az arcuk kifejezéstelen lett, mimikájuk szegényes. 

a) hospitalizáció 

b) rejtett érzelmi elhanyagolás 

c) bántalmazás 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 



298 

962. FELADAT 

Feladat: Mely gyermeklélektani jelenséget jelöli az alábbi meghatározás? Válaszd ki 

az a)-c) felsorolásból! 

A gyermek énképe úgy erősödik, hogy az „én-vagyok” érzés egyenlő az „én-akarom” 

és „én-csinálom”-mal. A szándékok és képességek különbségéből adódó frusztráció 

kisgyermekkorban szintén erős érzelemkitöréseket eredményezhet. 

a) hospitalizáció 

b) dackorszak 

c) rejtett érzelmi elhanyagolás 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

963. FELADAT 

Feladat: Mely szociálpszichológiai fogalmat jelöli az alábbi meghatározás? Válaszd ki 

az a)-c) felsorolásból! 

A …………………… egész életünkön át tartó tanulási folyamat, melynek 

segítségével normákat, viselkedési formákat sajátítunk el. 

a) önismeret 

b) szocializáció 

c) énkép 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

964. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szocializációra 

vonatkozóan! 

A szocializáció nem egyoldalú folyamat, állandó kölcsönhatást figyelhetünk meg a 

személy és az őt körülvevő társas közeg között, melyhez nemcsak alkalmazkodunk, 

hanem folyamatosan alakítjuk is. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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965. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szocializációra vonatkozóan! 

A korai szocializáció a családban kezdődik. További színtere még a bölcsőde, illetve 

az óvoda. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

966. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szocializációra vonatkozóan! 

A késői szocializáció a kortársakhoz kötődően indul el. Színterei az iskola, ahol az 

iskolai szocializáció történik, majd később a munkahely, ahol a pályaszocializáció 

dominál. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

967. FELADAT 

Feladat: A szociális tanulás mely formáját jelöli az alábbi meghatározás? Válaszd ki az 

a)-c) felsorolásból! 

Legtöbbször spontán végbemenő tanulási forma, melynek lényege, hogy a 

modellkövető a (jelenlévő vagy korábban jelenlévő) modell viselkedését megfigyeli és 

lemásolja. 

a) utánzás 

b) azonosulás (identifikáció) 

c) belsővé tétel (interiorizáció) 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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968. FELADAT 

Feladat: A szociális tanulás mely formáját jelöli az alábbi meghatározás? Válaszd ki az 

a)-c) felsorolásból! 

Egy olyan szociális tanulási folyamat, melynek során a modellkövető belső 

indíttatásból átveszi a modell viselkedésformáit, tulajdonságait, vagy elvárásait. 

a) utánzás 

b) azonosulás (identifikáció) 

c) belsővé tétel (interiorizáció) 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

969. FELADAT 

Feladat: A szociális tanulás mely formáját jelöli az alábbi meghatározás? Válaszd ki az 

a)-c) felsorolásból! 

A szociális tanulás legmagasabb szintje, amikor a modellkövető azért másolja le a 

modell viselkedését, veszi át véleményét, illetve változtatja meg attitűdjét, mert azokat 

sajátjaként éli meg. 

a) utánzás 

b) azonosulás (identifikáció) 

c) belsővé tétel (interiorizáció) 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak az c) megoldás fogadható el. 

 

970. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szocializációra vonatkozóan! 

Fontos szerepe van az utánzás létrejöttében a külső megerősítéseknek, a jutalmaknak, 

illetve a viselkedés gátlásában a büntetéseknek. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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971. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szocializációra vonatkozóan! 

Az utánzott viselkedés megnyilvánulhat csupán azért is, mert a modell (pl. anya, apa) 

fontos a modellkövető számára (pl. nagyon szereti, kötődik hozzá). Az utánzott 

viselkedés így jutalomértékű és ezért ismétlődik. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

972. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szocializációra vonatkozóan! 

A modellkövetés létrejöttében fontos szempont, hogy a modell a modellkövető 

számára érzelmileg jelentős, fontos legyen. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

973. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szocializációra vonatkozóan! 

Az interiorizáció, mint szociális tanulási forma létrejöttében meghatározó a modell 

szavahihetősége, hitelessége, megbízhatósága, szakértelme. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

974. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szocializációra vonatkozóan! 

Az utánzásos tanulás leginkább gyermekkorban jellemző, amikor a gyermek szinte 

akaratlanul és tudattalanul lemásolja környezete szereplőinek viselkedését. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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2.3.2. TÉMAKÖR: Kommunikáció 

975. FELADAT 

Feladat: Párosítsd az alábbi 1)-4) fogalmakat, a hozzájuk tartozó a)-d) 

meghatározásokkal! 

Fogalmak: 

1) információ …. 

2) verbális kommunikáció….. 

3) nonverbális kommunikáció…… 

4) személyközi kommunikáció…... 

Meghatározások: 

a) Szóbeli kommunikáció. 

b) Azt a kommunikációs formát nevezzük így, melynek során a felek azonos 

időben, azonos helyen, tehát tér- és időbeli eltolás nélkül vesznek részt a 

kommunikációs folyamatban. 

c) Nem szóbeli kommunikáció. 

d) Olyan adatok (tények, vélekedések) amelyeket már gondolkodásunk 

segítségével értelmeztünk. 

Megoldás: 

1-d,2-a,3-c,4-d 

Javítókulcs: A megoldás akkor fogadható csak el, ha mind a négy párosítás helyes. 

 

976. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Akkor vagyunk hitelesek a pedagógiai kommunikációban, ha a kellemetlen, negatív 

érzelmi állapotaink nem tükröződnek rajtunk. 

 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

977. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Ha a direkt közléstartalom és metakommunikáció között ellentmondás van, a 

kommunikáció kongruens, hiteles. 

 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 
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978. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Hiteles (kongruens) a kommunikáció, ha a direkt kommunikáció és a 

metakommunikáció között nincs ellentmondás. 

 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

979. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi meghatározást a megfelelő fogalommal!  

A ……………………. nem, vagy csak kis mértékben tudatos. Többnyire nem verbális 

csatornákon zajlik, de beletartozik a verbális közlésben rejlő mögöttes üzenet vagy 

rejtett közlés is.  

 

Megoldás: metakommunikáció 

Javítókulcs: A feladat akkor fogadható el, ha kiegészítés pontosan egyezik a 

megoldásban szereplő szóval. 

 

980. FELADAT 

Feladat: Illeszd az alábbi (a-b) fogalmat a megfelelő (1-2) meghatározásokba! 

a) tartalmi  

b) minősítő  

 

1) A verbális csatorna főleg tudatos elemekből áll (az elszólást, nyelvbotlást kivéve), 

és a kommunikáció …………. szintjét adja.  

2) A nem verbális csatornában tudatos és tudattalan elemek egyaránt felfedezhetők, 

ezek fejezik ki a kommunikáló felek közötti kapcsolatot, vagyis a 

kommunikáció………. szintjét adják. 

 

Megoldás: 1-a, 2-b 

Javítókulcs: Elfogadható a megoldás, ha mindkét kiegészítés helyes. 
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981. FELADAT 

Feladat: Párosítsd az alábbi 1)-4) meghatározásokat, a hozzájuk tartozó a)-d) 

fogalommal! Írd a megfelelő betűjelet a számozott meghatározások végén lévő 

pontozott vonalra! 

1) Amiről a kommunikációs folyamatban információt adok…… 

2) Amire szeretném rávenni a hallgatót; minden kommunikációnak valamilyen célja 

van, valamilyen hatást akar elérni, ezt gyakran nem nyíltan (explicit módon) fejezi 

ki az adó, hanem a tényekhez kapcsolódóan (implicit)……. 

3) Amit a kommunikáció során önmagamról a másikkal elsősorban 

metakommunikációval közlök……. 

4) Arról mond valamit, hogy a beszélő milyen viszonyban áll a hallgatóval (mennyire 

bizalmas a kapcsolat, egyenrangúak-e a beszélgetők)……. 

 

a) Felhívás oldal 

b) Kapcsolati oldal 

c) Önkinyilatkoztatási oldal 

d) Tényállás oldal 

 

Megoldás: 1-d, 2-a, 3-c, 4-b 

 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden párosítás helyes. 

 

982. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi állítások közül melyik nem igaz a pedagógiai 

kommunikációra! 

1) Pedagógiai kommunikáció minden viselkedés, amely a nevelő részéről, a nevelő-

nevelt viszonyban megnyilvánul. 

2) Pedagógiai kommunikáció az, amit a gyermekeknek mondunk a nevelési folyamat 

során. 

3) A nevelő hanghordozása, hangszíne a gyermek számára többet elárul az érzéseiről, 

mint amit mond. 

 

Megoldás: 2) 

Javítókulcs: Csak a 2) Megoldás fogadható el. 
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983. FELADAT 

Feladat: Írd be a pontozott vonalra a megfelelő fogalmat, amely teljessé teszi a 

definíciót! 

A …………….olyan interakciók, amelyek a felszínen teljesen hitelt érdemlők, és 

társadalmilag elfogadottak, viszont a felszín alatt trükkös és csapdás lépések sorozatát 

jelentik, amellyel az emberek a saját szükségleteik kielégítésének javára próbálják 

tudatosan, vagy öntudatlanul befolyásolni a másikat. 

Megoldás: játszmák 

Javítókulcs: Csak a szövegpontos kiegészítés fogadható el. 

 

984. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi meghatározások közül azt, amelyik legpontosabban írja 

le a hatékony kommunikáció ismérveit! 

a) Akkor hatékony a kommunikáció, ha minden szereplő érhetően fejezi ki magát. 

b) Akkor hatékony a kommunikáció, ha meg tudják hallgatni egymást a kommunikáló 

felek. 

c) Akkor hatékony a kommunikáció, ha az interakciók során minden résztvevőben 

létrejön a kommunikációs szándékok szerinti kölcsönös megértés. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak a c) fogadható el. 
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985. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel legalább négy pszichés, ún. „belső” tényezőt, amelyek zavarhatják a 

hatékony kommunikációt! 

1) …………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………… 

 

Megoldás: 

 eltérő érettség  

 eltérő nyelv, vagy szociokulturális háttér  

 eltérő kultúra és szokásrendszer  

 eltérő társadalmi pozíció (státusz), 

 eltérő attitűd és tapasztalati háttér a kommunikáció témájával kapcsolatban 

 eltérő szükségletek, igények  

 eltérő aktuális érzelmi állapot 

 információfeldolgozási, észlelési és gondolkodási különbségek 

 nem működnek megfelelően a „füleink” 

 elmarad a visszacsatolás, és félreértések alakulnak ki 

 eltérő erőforrások 

 eltérő az egymáshoz való viszonyulás  

 eltérő készlet és készségszint a hatékony kommunikációs technikák 

használatával kapcsolatban 

 

Javítókulcs: Elfogadható bármely négy, tartalmilag helyes válasz a lehetséges 

megoldások közül. 

 

986. FELADAT 

Feladat: Hogyan nevezzük azt a kommunikációs technikát, amelyekre az alábbi 

jellemzők vonatkoznak? Írd a helyes megoldást a kipontozott vonalra! 

 Ítélkezésmentes hozzáállás 

 Használjuk a csendet 

 Nem szóbeli megerősítések 

 

………………………………………………………… 

Megoldás: értő figyelem 

Javítókulcs: Elfogadható, a tartalmilag helyes válasz. 
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987. FELADAT 

Feladat: Keresd meg, a számozott meghatározások melyik kommunikációs technikát 

jelölik az a)-e) pontokban felsoroltak közül! Írd a technika elnevezésének betűjelét a 

meghatározás végén található pontozott vonalra! 

1) A felénk áradó mondanivalóval kapcsolatos értésünket úgy jelezzük vissza, hogy 

röviden összefoglaljuk a hallottakat a másik számára…… 

2) Alkalmazhatjuk ezt a kérdéstechnikát a beszélgetésben akkor, ha mi nem értettük 

pontosan, amit nekünk mondtak, ill. a fogadó nem értett minket pontosan, rosszul 

értelmezte, amit tőlünk hallott….. 

3) Aktív hallgatást elősegítő kommunikációs eszköz, amelyben már nem csak a 

tényekre, információkra és azzal kapcsolatos értésünkre adunk visszajelzést, 

hanem a másik irányából felfogott érzelmi állapotokra is…. 

4) Segíthetjük az önkifejezésben, ha olyan, a témától nem elterelő, elsősorban nem a 

mi kíváncsiságunkat kiszolgáló kérdésekkel támogatjuk…. 

5) Egy-egy témakör lezárása során segíthet a közös nevező kialakításában, a 

kommunikációs folyamat tudatosításában, a továbblépésben….. 

 

a) támogató kérdések 

b) összegzés 

c) parafrázis 

d) tisztázó kérdések 

e) érzelmi visszatükrözés 

 

Megoldás: 1-c, 2-d, 3-e, 4-a, 5-b 

 

Javítókulcs: A feladat elfogadható, ha legalább három válasz helyes. 

 

988. FELADAT 

Feladat: Használhatjuk-e az értő figyelmet beszélni nem tudó kisgyermekeknél? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) fogadható el. 

 

989. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi meghatározást a megfelelő szóval! 

Az ……….-üzenet a te-üzenettel szemben meghagyja a viselkedés 

megváltoztatásának lehetőségét és egyben a felelősségét is a másik fél számára, nem 

vált ki ellenállást, nem rombolja a kapcsolatot. 

Megoldás: én 

Javítókulcs: Csak a szövegpontos kiegészítés fogadható el. 
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990. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi fogalomról, hogy helyes tartalommal határozza-e meg a 

pedagógiai kommunikációt! 

Minden olyan kommunikációs megnyilvánulást (tehát gyakorlatilag minden 

viselkedést) ami a nevelő-nevelt viszonyban megnyilvánul a pedagógus részéről, 

pedagógiai kommunikációnak nevezünk.  

a) igen 

b) nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) fogadható el. 

 

991. FELADAT 

Egészítsd ki az 1)-4) meghatározásokat az alatta lévő a)-d) szavak betűjelével! 

1) …………………. akkor neveztük a kommunikációt, ha a szóbeli és nem szóbeli 

jelzések egymással összhangban vannak. 

2) A gyerekek, ha érzik a felnőtt feszültségét és nem tudják az okát, akkor elsőként 

saját magukat …………… érte. 

3) Az …………… tanulásának egy fontos feltétele, hogy a gyerekek jól megtanulják 

az érzelmi állapotokat leolvasni a másik ember arcáról. 

4) Ha mi megbeszéljük a gyerekekkel  a saját érzelmeinket, akkor …………. 

nyújtunk arra, hogyan kell ezt jól csinálni. 

 

a) mintát 

b) kongruens 

c) okolják 

d) empátia 

 

Megoldás: 1-b, 2-c, 3-d, 4-a 

Javítókulcs: A feladat elfogadható, ha minden kiegészítés egyezik. 

 

992. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a nevelési stílusra 

vonatkozóan! 

A nevelési stílusunk egyik markáns jellemzője a nevelő-nevelt viszonyban rejlő 

hatalmi aszimmetriához való hozzáállás a nevelő részéről. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) fogadható el. 
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993. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a nevelési stílusra 

vonatkozóan! 

Autokratikus (tekintélyelvű) nevelői stílus jellemzője: egyedül vezet. Döntéseit 

egyedül hozza. A csoport tagjai alig, vagy egyáltalán nem vehetnek részt a 

döntésekben, ill. azok előkészítésében. Módszere: utasítás, parancs. 

c) igaz 

d) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) fogadható el. 

 

994. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a nevelési stílusra 

vonatkozóan! 

Autokratikus (tekintélyelvű) nevelői stílus jellemzője: alkalmat ad a döntés előtt a 

dolgok megvitatására, mindig figyelembe veszi a csoport véleményét. Módszere: 

elsősorban a kompromisszumkeresés, vita, a meggyőzés révén. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) fogadható el. 

 

995. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a nevelési stílusra 

vonatkozóan! 

Demokratikus nevelői stílus jellemzője: egyedül vezet. Döntéseit egyedül hozza. A 

csoport tagjai alig vagy egyáltalán nem vehetnek részt a döntésekben, illetve azok 

előkészítésében. Módszere: utasítás, parancs.  

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) fogadható el. 
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996. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a nevelési stílusra 

vonatkozóan! 

Demokratikus nevelői stílus jellemzője: alkalmat ad a döntés előtt a dolgok 

megvitatására, mindig figyelembe veszi a csoport véleményét. Módszere: elsősorban a 

kompromisszumkeresés, vita, a meggyőzés révén. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) fogadható el. 

 

997. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a nevelési stílusra vonatkozóan! 

Laissez – faire (ráhagyó) nevelési stílus jellemzője: Vezetés hiánya, anarchia jellemzi, 

leginkább a csoport tagjaiból kivált informális vezetők hozzák meg a döntést, 

elsősorban a kompromisszumkeresés, vita, vagy meggyőzés révén. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) fogadható el. 

 

998. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a nevelési stílusra 

vonatkozóan! 

Laissez – faire (ráhagyó) nevelési stílus jellemzője: Alkalmat ad a döntés előtt a 

dolgok megvitatására, mindig figyelembe veszi a csoport véleményét. Módszere: 

elsősorban a kompromisszumkeresés, vita, a meggyőzés révén. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 
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999. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a pedagógiai 

kommunikációra vonatkozóan! 

A pedagógiai kommunikáció a nevelő és a nevelt viszonyban a pedagógus részéről 

megnyilvánuló viselkedés. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) fogadható el. 

 

1000. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a pedagógiai 

kommunikációra vonatkozóan! 

A pedagógiai kommunikáció egyenlő azzal, amit a nevelési szituációban a 

gyerekeknek a nevelő mond. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

1001. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a pedagógiai 

kommunikációra vonatkozóan! 

A kisgyermekek számára a nonverbális jelzések hangsúlyosabbak a 

kommunikációban, mint a verbális közlés. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

1002. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a pedagógiai 

kommunikációra vonatkozóan! 

A kisgyermekek számára sokkal fontosabb a nevelés során, amit mondunk, mint 

ahogyan viselkedünk. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 
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1003. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Az értő figyelem alkalmazásának feltétele az ítélkezésmentes hozzáállás. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

1004. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi kommunikációs technikák közül, melyek tartoznak az 

aktív hallgatás technikához! 

a) Parafrázis 

b) Előadás 

c) Magyarázat 

d) Érzelmi visszatükrözés 

 

Megoldás: a), d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó megjelöli mindkét helyes Megoldást, 

és nem jelöl helytelen Megoldást. 

 

1005. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi lehetősége közül azt az arányt, amely helyesen írja le a 

kommunikációs folyamatban a szóbeli és nem szóbeli jelzések egymáshoz viszonyított 

értékét! 

a) 40% szóbeli - 60% nem szóbeli 

b) 50% szóbeli – 50% nem szóbeli 

c) 60% szóbeli – 40% nem szóbeli 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) Megoldás fogadható el. 

 

1006. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Az aktív hallgatás során nonverbális megerősítésekkel is jelezzük a kommunikációs 

partnerünk számára az odafigyelésünket. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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1007. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Nem vagyunk hitelesek a pedagógiai kommunikációban akkor, ha másként 

viselkedünk, mint amit elvárunk a gyerekektől. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

1008. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Minél fiatalabb életkorú a gyermek, annál inkább érvényes, hogy a konkrét fogalmak 

érhetőek a számára. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

1009. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A pedagógiai kommunikáció a nevelés során a munkaeszközünk. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 



Függelék 2. 
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1. MODUL: A NAPKÖZBENI GYERMEKFELÜGYELET MŰKÖDÉSE ÉS TÁRGYI 

FELTÉTELEI  

1.1. TANANYAGEGYSÉG: A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás megismerése 

1.1.1. TÉMAKÖR: A napközbeni gyermekfelügyelet helye és szerepe a kisgyermekek napközbeni 

ellátórendszerében 

1. FELADAT 

Feladat: Melyik nem szolgáltatási forma a felsoroltak közül? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Napközbeni gyermekfelügyelet  

b) Mini bölcsőde 

c) Családi bölcsőde 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

2. FELADAT 

Feladat: Melyik intézményi forma a felsoroltak közül? Válaszd ki a helyes megoldást 

a megadott válaszok közül! 

a) Családi bölcsőde 

b) Mini bölcsőde 

c) Napközbeni gyermekfelügyelet 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

3. FELADAT 

Feladat: Melyik nem szolgáltatási forma az alábbiak közül? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Mini bölcsőde 

b) Munkahelyi bölcsőde 

c) Családi bölcsőde 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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4. FELADAT 

Feladat: Melyik nem intézmény az alábbiak közül? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Napközbeni gyermekfelügyelet 

b) Mini bölcsőde 

c) Bölcsőde 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

5. FELADAT 

Feladat: Hol kereshetők a jogszabályok adott napon hatályos állapotukban, ingyenes 

hozzáféréssel? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nyomtatott kiadvány formájában elérhető. 

b) CD-n.  

c) Az Interneten, a Nemzeti Jogszabálytár weboldalán (www.njt.hu) 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

6. FELADAT 

Feladat: Hol találhatók meg a jogszabályok már hatálytalan állapotukban is, ingyenes 

hozzáféréssel? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A Nemzeti Jogszabálytár weboldalán (www.njt.hu). 

b) A Nemzeti Bankban. 

c) A Magyar Közlönyben. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

7. FELADAT 

Feladat: Hogyan kereshetők a jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytár weboldalán? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Kereső funkció segítségével. 

b) Hosszasan tallózni kell a jogszabályok időrendbeli listáját. 

c) Nincs keresési lehetőség ezen a weboldalon. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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8. FELADAT 

Feladat: Hogyan kereshető adott jogszabály adott napon hatályos állapota a Nemzeti 

Jogszabálytár oldalán? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A keresést követően, a jogszabálytalálat mellett lévő naptárikon segítségével. 

b) Nem lehetséges adott napon hatályos jogszabály állapotot előhívni ezen a 

weboldalon. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

9. FELADAT 

Feladat: Hogyan jelölik a jogszabályokat általánosságban? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Sorszámmal, évszámmal és a jogszabály típusával.  

b) A jogszabályalkotó nevével és a jogszabály címével. 

c) Nincs jellemző struktúrája a jogszabályok jelölésének. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

10. FELADAT 

Feladat: Mely jogszabály határozza meg a napközbeni ellátás lehetséges formáit? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az 1997. évi XXXI. törvény. 

b) A 2012. évi I. törvény 

c) A 19/2017. (IX.18.) EMMI rendelet 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

11. FELADAT 

Feladat: A napközbeni gyermekfelügyelet a szakellátás eleme a gyermekvédelmi 

törvény szerint? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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12. FELADAT 

Feladat: Melyik jogszabály határozza meg a napközbeni ellátások szakmai feltételeit? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az 1997. évi XXXI. törvény. 

b) A 15/1998. (IV.30) NM rendelet. 

c) Az Alaptörvény. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

13. FELADAT 

Feladat: Melyik jogszabály határozza meg a napközbeni ellátások működésének 

feltételeit? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az Alaptörvény. 

b) Az 1997. évi XXXI. törvény. 

c) A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

14. FELADAT 

Feladat: Melyik jogszabályban, hol találhatók meg az egyes munkakörök és a 

betöltésükhöz szükséges végzettségek? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) A Munka Törvénykönyvében. 

b) A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

15. FELADAT 

Feladat: Hol található meg a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A kormany.hu oldalon. 

b) A Gyermekvédelmi törvényben. 

c) A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 10. mellékletében. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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16. FELADAT 

Feladat: Létezik-e jegyzék a napközbeni gyermekfelügyelet kialakítására, tárgyi 

eszközeire vonatkozóan? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 11. melléklete. 

b) Nem létezik ilyen jegyzék. 

c) Igen, a módszertani ajánlások melléklete. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

17. FELADAT 

Feladat: A Nemzeti Jogszabálytár oldalán mi jelzi, hogy egy jogszabály módosulni 

fog? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A jogszabály neve előtt sárga háromszögben fekete felkiáltójel hívja fel a 

módosulásra a figyelmet. 

b) Semmi sem utal a jogszabály módosulására. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

18. FELADAT 

Feladat: A napközbeni ellátást nyújtó szolgáltatók tagjai-e a gyermekvédelmi 

jelzőrendszernek? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

19. FELADAT 

Feladat: Egy napközbeni ellátást nyújtó szolgáltató egy ellátott gyermeken 

bántalmazás jeleit fedezi fel. Hová kell jelzést tennie? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) A védőnőnek. 

b) A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnak. 

c) A jegyzőnek. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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20. FELADAT 

Feladat: Milyen segítsége van a szolgáltatónak a bántalmazás felismerésében és a 

jelzés megtételében? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nincs erre vonatkozó útmutató. 

b) Az EMMI és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kiadott 

Módszertani Útmutató szolgálhat segítségül. 

c) A Módszertani Szervezet segít ebben a kérdésben. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

21. FELADAT 

Feladat: Hol érhető el az EMMI és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 

kiadott, a gyermekvédelmi észlelő-, és jelzőrendszerről, és a gyermek 

bántalmazásának felismeréséről szóló módszertani anyag? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A kiadvány megtalálható és ingyenesen letölthető az interneten. 

b) Ilyen kiadvány nem létezik. 

c) A kiadvány nyomtatott formában megrendelhető a Minisztérium honlapján. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

22. FELADAT 

Feladat: Napközbeni ellátás szolgáltatási formáiban milyen módon vehető igénybe az 

ellátás? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Önkéntes alapon; a szülő igényli az ellátást, a fenntartó dönt a gyermek felvételéről. 

b) A gyermekek ellátása 1 éves kortól kötelező. 

c) Beutaló határozat alapján veszi fel a gyermeket a szolgáltató. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

23. FELADAT 

Feladat: Van-e a szolgáltatásnak tájékoztatási kötelezettsége a szülő/törvényes 

képviselő felé a gyermek felvételekor? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Nem, nincs ilyen kötelezettség. 

b) Igen, a Gyvt. 33. §-ban foglaltak szerint. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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24. FELADAT 

Feladat: Mikor kell a szülőt/törvényes képviselőt az előírt tájékoztatási kötelezettség 

szerint tájékoztatni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nincs ilyen kötelezettség. 

b) A beszoktatási időszak végén. 

c) Amikor a szülő/ törvényes képviselő a felvételi kérelmet benyújtja. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

25. FELADAT 

Feladat: A Gyvt. 33. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettség kiterjed-e az ellátás 

tartalmára és az ellátás feltételeire? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

26. FELADAT 

Feladat: A Gyvt. 33. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettség kiterjed-e a 

szülőről/törvényes képviselőről a szolgáltatás által vezetett, reá vonatkozó 

nyilvántartásokra? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

27. FELADAT 

Feladat: A Gyvt. 33. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettség kiterjed-e az érték- és 

vagyonmegőrzés módjára? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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28. FELADAT 

Feladat: A Gyvt. 33. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettség kiterjed-e a szolgáltatás 

házirendjére? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

29. FELADAT 

Feladat: A Gyvt. 33. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettség kiterjed-e a panaszjog 

gyakorlásának módjára? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

30. FELADAT 

Feladat: A Gyvt. 33. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettség kiterjed-e a fizetendő 

díjakra? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

31. FELADAT 

Feladat: Kell-e az ellátásra jogosult gyermek szülőjének/törvényes képviselőjének 

nyilatkoznia a Gyvt. 33. §-a szerinti tájékoztatás megtörténtéről? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A Gyvt. 33. §-a (3) pontja szerint nyilatkoznia kell a szülőknek, ha az ellátás 

igénybevételéről nem kötöttek megállapodást. 

b) Nem, nincs ilyen előírás. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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32. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e az ellátásra jogosult gyermek szülőjének/törvényes 

képviselőjének a szolgáltatás által a Gyvt. alapján vezetett nyilvántartásokhoz adatokat 

szolgáltatni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem 

b) Igen 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

33. FELADAT 

Feladat: Kötelező-e az ellátásra jogosult gyermek szülőjének/törvényes képviselőjének 

a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban beállott 

változásokról nyilatkozni a szolgáltató számára? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

34. FELADAT 

Feladat: Kell-e a szolgáltatónak a szülőt/törvényes képviselőt tájékoztatni a területileg 

illetékes gyerekjogi képviselő nevéről és elérhetőségéről? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

35. FELADAT 

Feladat: Mely eset eredményezi az ellátás megszüntetését? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az ellátott gyermek betegsége miatt hosszabb ideig nem veszi igénybe a 

szolgáltatást. 

b) A határozott idejű megállapodásban megjelölt időtartam letelik. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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36. FELADAT 

Feladat: Mely eset eredményezi az ellátás megszüntetését? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az ellátásra jogosultság feltételi megszűnnek. 

b) Az ellátott gyermek a nyári hónapokban több mint 30 napot hiányzik. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

37. FELADAT 

Feladat: Mely eset eredményezi az ellátás megszüntetését? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az ellátott gyermek szülője/törvényes képviselője az ellátás megszüntetését 

kérelmezi. 

b) Az ellátott gyermek szülője több mint 15 napot késik a személyi térítési díj 

befizetésével.  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

38. FELADAT 

Feladat: Mely eset eredményezi az ellátás megszüntetését? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A térítési díjat a szülő/törvényes képviselő késedelemmel fizette meg. 

b) Az ellátott vagy szülője/törvényes képviselője a szolgáltatás házirendjét többször is 

súlyosan megsértette. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

39. FELADAT 

Feladat: Megszüntetheti-e az ellátást a szolgáltató vagy annak fenntartója, ha az ellátás 

feltételei már nem állnak fenn? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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40. FELADAT 

Feladat: Megszüntethető-e az ellátás a Gyvt-ben nem nevesített okból, ha azt a 

szolgáltatás igénybevételéről kötött megállapodásban rögzítették? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, ha az nem ütközik jogszabállyal. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

41. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a szolgáltató számára, hogy tudomással bírjon a területileg 

illetékes gyerekjogi képviselő személyéről és elérhetőségéről? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

42. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e, hogy a szolgáltató ismerje a helyi gyermekjóléti szolgálat 

elérhetőségét? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

43. FELADAT 

Feladat: A szolgáltató számára szükséges-e munkája megfelelő elvégzéséhez, hogy 

ismerje a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működését? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, mivel a szolgáltató is a jelzőrendszer tagja. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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44. FELADAT 

Feladat: Joga van-e a szolgáltatást igénybe vevőnek a szolgáltatást teljes körűen 

igénybe venni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

45. FELADAT 

Feladat: Joga van-e a szolgáltatást igénybe vevőnek adatai védelméhez? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem 

b) Igen 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

46. FELADAT 

Feladat: Joga van-e az ellátást igénybe vevőnek/szülőjének/törvényes képviselőjének a 

róla vezetett nyilvántartásokba, dokumentumokba betekinteni? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

47. FELADAT 

Feladat: Köteles-e a szolgáltató biztosítani, hogy az ellátott adataihoz, a vezetett 

nyilvántartásokhoz illetéktelen személy ne jusson hozzá? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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48. FELADAT 

Feladat: A személyes gondoskodást végző személynek joga van-e az egészséges és 

biztonságos munkavégzéshez szükséges törvényi előírásoknak megfelelő 

munkafeltételekhez? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

49. FELADAT 

Feladat: A személyes gondoskodást nyújtó személynek joga van-e az emberi 

méltóságának és személyiségi jogainak tiszteletben tartásához? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

50. FELADAT 

Feladat: A személyes gondoskodást nyújtó személynek joga van-e segítséget kérni és 

kapni szakmai tudásának gyarapításához? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

1.1.2. TÉMAKÖR: A napközbeni gyermekfelügyelet működtetésének tárgyi és személyi feltételei, szakmai 

feladatai 

51. FELADAT 

Feladat: Bölcsődei ellátást biztosíthat-e egy napközbeni gyermekfelügyelet? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem, a jogszabály nem sorolja a bölcsődei ellátást nyújtók közé. 

b) Igen, a bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatók közé tartozik. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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52. FELADAT 

Feladat: Nyújthat-e napközbeni ellátást a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltató a 

bölcsődei nevelésben nem részesülő gyermek számára? Válaszd ki a helyes megoldást 

a megadott válaszok közül! 

a) Igen, erre van lehetőség. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

53. FELADAT 

Feladat: Nyújthat-e napközbeni ellátást a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltató a 

kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek számára? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, ez lehetséges. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

54. FELADAT 

Feladat: Ki határozza meg a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltató nyitvatartási 

idejét? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A Kormányhivatal. 

b) A szolgáltatást nyújtó személy. 

c) A fenntartó. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

55. FELADAT 

Feladat: Nyújthat-e ellátást a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltató magántanuló 

számára? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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56. FELADAT 

Feladat: Nyújtható-e napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás iskolai oktatásban 

részesülő tanuló számára az Nktv. szerinti kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon 

való részvételének idején kívül, valamint a tanítási szünetekben? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem, csak a tanítási szünetekben. 

c) Egyáltalán nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

57. FELADAT 

Feladat: Nyújtható-e napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás az Nktv. 

rendelkezései szerint az általános iskolában a 16 óra előtt megszervezett egyéb 

foglalkozások alól felmentett gyermek számára? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Igen, van erre lehetőség. 

b) Nem, erre nincs lehetőség. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

58. FELADAT 

Feladat: Megszervezhető-e a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás a 

szolgáltatást nyújtó saját otthonában? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Nem, csak erre a célra kialakított épületben. 

b) Igen 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

59. FELADAT 

Feladat: Megszervezhető-e a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás az igénybe 

vevő gyermek szülőjének/törvényes képviselőjének otthonában? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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60. FELADAT 

Feladat: Milyen módon működhet napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A napközbeni gyermekfelügyelet önálló szolgáltatásként vagy napközbeni 

gyermekfelügyelet hálózat tagjaként működhet. 

b) Bejegyzett vagy bejegyzés nélküli szolgáltatásként működhet. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

61. FELADAT 

Feladat: Nyújthat-e napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást büntetett előéletű 

személy? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, ha minden más feltételnek megfelel. 

b) Nem, akkor sem, ha minden más feltételnek megfelel. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

62. FELADAT 

Feladat: Gondozható-e napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban fertőző beteg 

gyermek? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem, amíg a házi gyermekorvos vagy a háziorvos nem igazolja, hogy ez az állapot 

már nem áll fenn. 

b) Nem, de gyógyulása után igazolás nélkül újra felvehető. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

63. FELADAT 

Feladat: Mekkora a napközbeni gyermekfelügyelet csoportszobájának hasznos 

alapterülete? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Gyermekenként legalább 2 négyzetméter. 

b) Gyermekenként legalább 3 négyzetméter és a csoportszoba nem lehet kisebb 15 

négyzetméternél. 

c) Nincs erre vonatkozó előírás. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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64. FELADAT 

Feladat: Nyújthat-e a napközbeni gyermekfelügyeletet nyújtó szolgáltató időszakos 

gyermekfelügyeletet? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, a rá vonatkozó szabályok betartása mellett. 

b) Igen, bárhogyan. 

c) Nem, csak bölcsődei ellátást nyújtó intézmény nyújthat időszakos 

gyermekfelügyeletet. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

65. FELADAT 

Feladat: Legfeljebb hány gyermek gondozható egy napközbeni gyermekfelügyeletben 

(amennyiben sajátos nevelési igényű, korai fejlesztésre, gondozásra szoruló gyermeket 

nem látnak el)? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 7, és segítő alkalmazás szükséges. 

b) 7, segítő alkalmazása nem előírás. 

c) 5. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

66. FELADAT 

Feladat: Működtethető-e legalább három napközbeni gyermekfelügyelet hálózat 

formájában? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, három napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást hálózatban kell 

működtetni. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

67. FELADAT 

Feladat: Mi alapján végzi a napközbeni gyermekfelügyelet a szakmai munkáját? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja alapján. 

b) A bölcsődei módszertani szervezet szakmai iránymutatása alapján. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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68. FELADAT 

Feladat: Kötelező-e a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltató számára a Bölcsődei 

nevelés-gondozás országos alapprogramjának megfelelően nyújtania a szolgáltatást? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem, nincs ilyen szabály, de figyelembe veheti az abban foglaltakat, amennyiben 3 

év alatti gyermekeket látnak el.  

b) Igen 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

69. FELADAT 

Feladat: Létezik-e a napközbeni gyermekfelügyelet ellátást nyújtók számára az 

ellátáshoz kötelezően biztosítandó felszerelés- és eszközök jegyzéke? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem, nincs ilyen jegyzék. 

b) Igen, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 11. melléklete tartalmazza. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

70. FELADAT 

Feladat: Nyújtható-e napközbeni gyermekfelügyelet SNI vagy korai fejlesztésre és 

gondozásra jogosult gyermek számára? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen, az erre vonatkozó szabályok betartása mellett. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

71. FELADAT 

Feladat: Részesülhet-e 2017.01.01. után, nem átalakulással létrejött napközbeni 

gyermekfelügyelet költségvetési normatív támogatásban? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, korlátozás nélkül. 

b) Nem, ez a szolgáltatástípus nem támogatott. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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72. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a napközbeni gyermekfelügyelet fenntartójának igazolnia, hogy 

betegség vagy egyéb váratlan esemény bekövetkezése esetén a szolgáltatást nyújtó 

személy helyettesítése megoldott olyan személlyel, aki megfelel az előírásoknak? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, minden esetben. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

73. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e biztosítani a napközbeni gyermekfelügyelet ellátás keretében a 

szülő közreműködésével történő fokozatos beszoktatás lehetőségét? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

74. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e biztosítani a napközbeni gyermekfelügyelet ellátás keretében a 

felszerelési jegyzékben az adott ellátási forma tekintetében meghatározott textíliát, 

bútorzatot, egyéb eszközöket és felszerelést? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

75. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e biztosítani a napközbeni gyermekfelügyelet ellátás keretében az 

ellátott gyermekek életkorának és egészségi állapotának megfelelő játéktevékenység 

feltételeit? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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76. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e biztosítani a napközbeni gyermekfelügyelet ellátás keretében a 

szabadban való tartózkodás feltételeit? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

77. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e biztosítani a napközbeni gyermekfelügyelet ellátás keretében a 

gyermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozás követelményeinek 

megfelelő étkezést? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

78. FELADAT 

Feladat: Napközbeni gyermekfelügyelet keretében hány éves korukig gondozhatók 

sajátos nevelési igényű gyermekek? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Annak a tanévnek a végéig, amelyben betöltik 14. életévüket.  

b) Annak a tanévnek a végéig, amelyben betöltik 16. életévüket. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható 

 

79. FELADAT 

Feladat: Nem a szülő otthonában nyújtott napközbeni gyermekfelügyelet keretében 

hány éves koruktól gondozhatók gyermekek? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) 20 hetes koruktól 

b) 3 éves koruktól 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható 
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80. FELADAT 

Feladat: Az ellátott gyermek otthonában szervezett napközbeni gyermekfelügyelet 

szolgáltatás esetén a szolgáltatás nyújtója igénybe vehető-e más feladatokra (pl. 

nagytakarítás)? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

81. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a gyermek otthonában nyújtott napközbeni 

gyermekfelügyeletben gondozási naplót vezetni? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Igen, a 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

82. FELADAT 

Feladat: A napközbeni gyermekfelügyelet keretében biztosított gondozó tevékenységet 

biztosíthat-e hivatásos vagy társadalmi gondozó, ha a szolgáltatást a gyermek saját 

otthonában veszi igénybe? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

83. FELADAT 

Feladat: Indokolt-e a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást az igénybe vevő 

gyermek saját otthonába megszervezni, ha az egyedülálló szülő a gyermeknevelésben 

átmenetileg akadályoztatva van? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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84. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e napközbeni gyermekfelügyeletben a szolgáltatásnyújtó 

személynek háromévente legalább egy alkalommal részt vennie a bölcsődei 

módszertani szervezet által szervezett/kijelölt szervezet által tartott szakmai 

továbbképzésen? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem, ezt évente kell elvégezni. 

b) Igen 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

85. FELADAT 

Feladat: Használható-e a napközbeni gyermekfelügyeletben a csoportszoba más célra 

a szolgáltatás nyújtásával azonos időben? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen, természetesen. 

b) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

86. FELADAT 

Feladat: Indokolt-e a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást az igénybe vevő 

gyermek saját otthonában megszervezni, ha többes ikrek születnek, valamint az 

ikergyermekek gondozásában és nevelésében a szülő segítségre szorul? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

87. FELADAT 

Feladat: A napközbeni gyermekfelügyeletben szükséges-e a szolgáltatás nyújtójának 

és a segítőnek érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal rendelkeznie? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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88. FELADAT 

Feladat: Milyen jogviszonyban nem látható el szolgáltatásnyújtó munkakör 

napközbeni gyermekfelügyelet ellátást nyújtó szolgáltatásokban? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Munkaviszony. 

b) Önkéntes. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

89. FELADAT 

Feladat: A napközbeni gyermekfelügyelet keretében hány éves korukig gondozhatók 

gyermekek? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Annak a tanévnek a végéig, amelyben betöltik 14. életévüket. 

b) Annak a tanévnek a végéig, amelyben betöltik 18. életévüket. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

90. FELADAT 

Feladat: Egy épületben működő napközbeni gyermekfelügyeletek esetén legfeljebb 

hány napközbeni gyermekfelügyelet használja ugyanazt a konyhát, fürdőszobát? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Legfeljebb 4. 

b) Legfeljebb 3. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

91. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a napközbeni gyermekfelügyelet ellátást nyújtó szolgáltató 

számára a szolgáltatás beindítása előtt igényfelmérést végezni? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, ez alátámasztja a szolgáltatás megalapozottságát. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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92. FELADAT 

Feladat: Az igényfelmérés adott szolgáltatás tekintetében része-e a vállalkozás indítás 

előkészítésének, az üzleti tervnek? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Igen, ez egy fontos elem. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

93. FELADAT 

Feladat: Milyen eszközzel végezhető igényfelmérés? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Kérdőívvel. 

b) A védőnőtől kikérhetjük a gyerekek személyes adatait.  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

94. FELADAT 

Feladat: Az igényfelmérésnek része lehet-e releváns KSH adatok begyűjtése? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

95. FELADAT 

Feladat: Kérdőívek segítségével végzett igényfelmérés során szükséges-e a kitöltött 

kérdőívekben rögzített válaszok értékelése? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem, nem fontos, a válaszokból következtethetünk az igényekre. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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96. FELADAT 

Feladat: Az igényfelmérés szakaszában érdemes-e felmérni a leendő szolgáltatás 

vonzáskörzetében működő bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatók számát, kapacitását, 

kihasználtságát, elhelyezkedését? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Nem 

b) Igen, ez hasznos információ.  

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

97. FELADAT 

Feladat: Az igényfelmérés része lehet-e a helyi települési önkormányzat illetékes 

osztályán tájékozódni az önkormányzat által nyújtott ellátások kapacitásáról, 

kihasználtságáról, a jövőbeli fejlesztési terveikről? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

98. FELADAT 

Feladat: Az igényfelmérés során gyűjthetők-e személyes adatok? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem 

b) Igen, ha a jogszabálynak megfelelő adatkezelés történik. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

99. FELADAT 

Feladat: Változik-e a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban az ellátható 

gyermekek száma, ha a szolgáltatás SNI vagy korai fejlesztésre és gondozásra jogosult 

gyermeket vesz fel? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, csökken. 

b) Nem változik. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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100. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a napközbeni gyermekfelügyeletbe történő felvételkor az ellátás 

igénybevételének jogosultságát igazolni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

1.1.3. TÉMAKÖR: A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás működésének engedélyeztetése és ellenőrzése   

101. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e hatósági engedély napközbeni gyermekfelügyelet 

működtetéséhez? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Igen  

b) Nem 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

102. FELADAT 

Feladat: Hogyan szerezhető meg a napközbeni gyermekfelügyelet működéséhez 

szükséges engedély? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) NAV általi nyilvántartásba vétellel. 

  

b) A Szolgáltatói Nyilvántartásba való jogerős bejegyzéssel. 

  

Megoldás: b) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

103. FELADAT 

Feladat: Mely jogszabály rendelkezik a napközbeni gyermekfelügyelet hatósági 

nyilvántartásáról? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Az 1997. évi XXXI. törvény. 

  

b) A 369/2013. (X.24.) Kormányrendelet. 

  

c) A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet. 

  

Megoldás: b) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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104. FELADAT 

Feladat: Hogyan nyújtható be a napközbeni gyermekfelügyelet bejegyzésére irányuló 

kérelem? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Postai úton, levélben, a területileg illetékes Kormányhivatalhoz címezve. 

  

b) E-mailben, a területileg illetékes Kormányhivatalhoz küldve. 

  

c) Elektronikus ügyintézés keretében, az OSZIR-rendszert használva 

  

Megoldás: c) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

105. FELADAT 

Feladat: Ki használhatja ügyfélként ügyintézésre az OSZIR-rendszert? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Bárki használhatja. 

  

b) Csakis a fenntartó képviselője használhatja. 

  

c) Regisztrációt követően a fenntartó által meghatalmazott e-képviselő, illetve 

adatrögzítő használhatja 

  

Megoldás: c) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

106. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e az OSZIR-regisztrációhoz ügyfélkapuval rendelkeznie a 

természetes személynek? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Igen 

  

b) Nem 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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107. FELADAT 

Feladat: Az OSZIR-rendszer mely modulját használhatják a napközbeni 

gyermekfelügyelet fenntartói? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

  

a) PTR 

 

b) MŰKENG 

  

c) SZÁP 

  

Megoldás: b) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

108. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e internet-hozzáférés az OSZIR-rendszer használatához? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Igen, mert ez egy online felület. 

  

b) Nem, mert ezt a programot telepíthetjük a számítógépünkre vagy más IT 

eszközünkre. 

  

c) Igen, mert ez egy mobil-applikáció. 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

109. FELADAT 

Feladat: Ki lehet a fenntartó e-képviselője? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

  

a) Csakis a fenntartó vezető tisztségviselője. 

  

b) A fenntartó könyvelője. 

  

c) A fenntartó által meghatalmazott, ügyfélkapuval rendelkező természetes személy, 

vagy a fenntartó valamely vezető tisztségviselője. 

  

Megoldás: c) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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110. FELADAT 

Feladat: Milyen nyilatkozatot kell kitöltenie a fenntartó képviseletre jogosult 

vezetőjének az OSZIR-regisztrációhoz? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

  

a) A Szociális Ágazati Portálról letölthető nyilatkozatot kell kitölteni. 

  

b) A nyilatkozat szabadon fogalmazható. 

  

c) Nincs szükség nyilatkozatra. 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

111. FELADAT 

Feladat: Milyen meghatalmazást kell a fenntartónak a kijelölt e-képviselő számára 

adni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Nincs szükség meghatalmazásra. 

  

b) A meghatalmazás szabadon fogalmazható. 

  

c) A Szociális Ágazati Portál oldalról letölthető meghatalmazást kell használni. 

  

Megoldás: c) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

112. FELADAT 

Feladat: Milyen formátumban lehet fájlokat feltölteni az OSZIR-rendszerbe történő 

regisztráció során? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) PDF 

  

b) JPG 

  

c) DOC 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

113. FELADAT 

Feladat: Hogyan lehet Ügyfélkaput nyitnia a természetes személynek? Válaszd ki a 

helytelen megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) A magyarorszag.hu oldalon, regisztrációval. 

  

b) A kormányablakban személyesen. 

  

c) Facebook-profillal bejelentkezve a kormany.hu oldalon. 

 

Megoldás: c) 

 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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114. FELADAT 

Feladat: Új szolgáltatás bejegyzésének kérelmezése esetén az OSZIR Műkeng 

moduljában milyen kérelmet kell indítani? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

  

a) Új kérelem - bejegyző 

  

b) Kérelem módosítása  

  

c) Új kérelem – törlő 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

115. FELADAT 

Feladat: Ki jogosult az OSZIR Műkeng-ben a kérelem benyújtására? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) az e-képviselő 

  

b) az adatrögzítő 

  

c) csakis a leendő szolgáltatásnyújtó 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

116. FELADAT 

Feladat: Ki nem indíthat az OSZIR Műkeng-ben kérelemkitöltést? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Az e-képviselő. 

  

b) Az adatrögzítő. 

  

c) A kormányhivatal munkatársa. 

  

Megoldás: c) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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117. FELADAT 

Feladat: Milyen típusú kérelmeket lehet benyújtani az OSZIR Műkeng-ben? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Bejegyző, Módosító, Törlő 

  

b) Bejegyző, Változás-bejelentő, Megszüntető 

  

c) Létrehozó, Változtató, Törlő 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

118. FELADAT 

Feladat: Lehetséges-e az OSZIR Műkeng-ben a kérelem kitöltése során csatolmányok 

feltöltése? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Igen, PDF formátumban. 

  

b) Nem, külön e-mailben kell dokumentumokat beküldeni. 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

119. FELADAT 

Feladat: Az OSZIR Műkeng-ben lehetséges-e a már korábban benyújtott kérelmeket 

listázni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Igen 

  

b) Nem 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

 

120. FELADAT 

Feladat: Az OSZIR Műkeng-ben lehetséges-e a már korábban benyújtott kérelmek 

állapotát követni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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121. FELADAT 

Feladat: Az OSZIR Műkeng-ben lehetséges-e a már korábban benyújtott kérelmeket 

megtekinteni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Igen 

  

b) Nem 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

122. FELADAT 

Feladat: Az OSZIR Műkeng-ben mely Kormányhivatalhoz kell benyújtani a 

kérelmeket? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) A területileg illetékes kormányhivatalhoz, kiválasztandó. 

  

b) Bármelyik kormányhivatalhoz. 

  

c) A rendszer automatikusan kiválasztja a megfelelő kormányhivatalt. 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

123. FELADAT 

Feladat: Lehetséges-e az OSZIR Műkeng-ben a már korábban benyújtott kérelem 

módosítása, ha még az eljárás során a Kormányhivatal nem hozott határozatot? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Igen 

  

b) Nem 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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124. FELADAT 

Feladat: Az OSZIR Műkeng-ben benyújtott kérelemre a Kormányhivatal által hozott 

határozat mikor jogerős? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Az átvételt követő 15 nap elteltével. 

  

b) Az átvételt követő 8 nap elteltével. 

  

c) Közléssel. 

  

Megoldás: c) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

125. FELADAT 

Feladat: Lehetséges-e, hogy a fenntartó kérelme ellenére a Kormányhivatal elutasító 

határozatot hoz? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Nem 

  

b) Igen, ha a napközbeni gyermekfelügyelet bejegyzésének feltételei nem állnak 

rendelkezésre. 

  

Megoldás: b) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

126. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a fenntartónak bejelentést tennie, ha a napközbeni 

gyermekfelügyelet szolgáltatásba új, korábban a szolgáltatás által nem használt 

helyiséget von be? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Igen, a változást követő 15 napon belül. 

  

b) Igen, a változást követő 30 napon belül. 

  

c) Nem. 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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127. FELADAT 

Feladat: Mit kell tennie a napközbeni gyermekfelügyelet fenntartójának, ha a fenntartó 

neve megváltozott? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Bejelentést kell tennie. 

  

b) Töröltetnie kell a szolgáltatását és új bejegyzést kell kérnie. 

  

c) A bejegyzett adatok módosítására kérelmet kell benyújtania.  

  

Megoldás: c) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

 

128. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a bejegyzett napközbeni gyermekfelügyelet bejegyzett adatainak 

módosítását kérnie a fenntartónak, ha fenntartó adataiban változást következik be? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Igen, az OSZIR Műkeng-ben módosító kérelmet kell benyújtania. 

  

b) Igen, e-mailt kell küldeni a változásról a Kormányhivatalnak. 

  

c) Nem 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

129. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a bejegyzett napközbeni gyermekfelügyelet bejegyzett adatainak 

módosítását kérnie a fenntartónak, ha a szolgáltató, engedélyes neve megváltozik? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Nem 

  

b) Igen, levelet kell küldeni a Kormányhivatalnak a változásról. 

  

c) Igen, módosító kérelmet kell benyújtani az OSZIR Műkeng-ben. 

  

Megoldás: c) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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130. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a bejegyzett napközbeni gyermekfelügyelet bejegyzett adatainak 

módosítását kérnie a fenntartónak, ha közterület-átnevezés miatt a szolgáltató, 

engedélyes címe megváltozik? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

  

a) Igen, e-mailt kell küldeni a Kormányhivatalnak a változásról. 

  

b) Igen, módosító kérelmet kell benyújtani az OSZIR Műkeng-ben. 

  

c) Nem 

  

Megoldás: b) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

131. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a bejegyzett napközbeni gyermekfelügyelet bejegyzett adatainak 

módosítását kérnie a fenntartónak, ha a fenntartó a napközbeni gyermekfelügyelet 

szolgáltatást ellátási szerződés keretében nyújtja és az ellátási szerződésben változás 

áll be? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Igen, módosító kérelmet kell benyújtani az OSZIR Műkeng-ben. 

  

b) A fenntartónak csak bejelentési kötelezettsége van, ha az ellátási szerződés lényeges 

eleme megváltozik, és a változások adatmódosítást nem tesznek szükségessé. 

  

c) Nem 

  

Megoldás: b) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

132. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a bejegyzett napközbeni gyermekfelügyelet bejegyzett adatainak 

módosítását kérnie a fenntartónak, ha általános jogutódlással fenntartóváltozás 

történik? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Igen 

  

b) Nem 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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133. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a bejegyzett napközbeni gyermekfelügyelet bejegyzett adatainak 

módosítását kérnie a fenntartónak, ha a fenntartó a tartósan be nem töltött férőhelyeket 

megszünteti? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

134. FELADAT 

Feladat: Lehetséges-e, hogy a fenntartó kérelme nélkül történjen módosítás a 

napközbeni gyermekfelügyelet bejegyzett adataiban? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

  

a) Nem, ez sosem fordulhat elő. 

  

b) Igen, ha a Kormányhivatal hivatalból módosítja azokat. 

  

Megoldás: b) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

135. FELADAT 

Feladat: Napközbeni gyermekfelügyelet bejegyzésére irányuló eljárásban a 

Kormányhivatal tart-e helyszíni szemlét? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

  

a) Igen, minden esetben. 

  

b) Igen, ha a benyújtott iratok alapján szükségesnek látja. 

  

c) Nem, a tárgyi feltételekről más hatóságok beszámolója alapján tájékozódik. 

  

Megoldás: a) 

 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 



39 

136. FELADAT 

Feladat: Milyen gyakran ellenőrzi a Kormányhivatal a napközbeni gyermekfelügyelet 

működését? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Évente egy alkalommal. 

  

b) Legalább kétévente egy alkalommal. 

  

c) Ötévente egy alkalommal. 

  

Megoldás: b) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

137. FELADAT 

Feladat: Milyen ellenőrzési eljárásokat folytat a Kormányhivatal a napközbeni 

gyermekfelügyelet működésének vonatkozásában? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

  

a) Hivatalból indult rendes ellenőrzési eljárás vagy bejelentésre indult ellenőrzési 

eljárás. 

  

b) Véletlenszerűen kiválasztott fenntartó, engedélyes ellenőrzése. 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

138. FELADAT 

Feladat: Mi a célja a Kormányhivatal által végzett ellenőrzési eljárásnak? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) A törvényes, jogszabálykövető, megfelelő szakmai minőségű szolgáltatás 

elősegítése. 

  

b) A fenntartó kötelezése pénzbeli bírság fizetésére.  

  

c) Az engedélyes szolgáltatás bezárása, törlése. 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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139. FELADAT 

Feladat: A Magyar Államkincstár ellenőrzi-e a napközbeni gyermekfelügyelet 

működését, a napközbeni gyermekfelügyelet fenntartóit? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Igen, minden esetben. 

  

b) Csak ha a napközbeni gyermekfelügyelet költségvetési támogatásban részesül, mert 

pályázat keretében jött létre és a fenntartási időszak még tart. 

  

c) Nem 

  

Megoldás: b) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

140. FELADAT 

Feladat: Ellenőrizheti-e a NAV a napközbeni gyermekfelügyeletet, azok fenntartóit? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Igen 

  

b) Nem 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

141. FELADAT 

Feladat: Csakis hatóság végezhet ellenőrzést a napközbeni gyermekfelügyeletben? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Igen 

  

b) Nem, belső fenntartói ellenőrzést is végezhet vagy végeztethet a fenntartó. 

  

Megoldás: b) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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142. FELADAT 

Feladat: Kötelező-e a fenntartó számára, hogy az általa fenntartott napközbeni 

gyermekfelügyelet működését ellenőrizze? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

  

a) Igen 

  

b) Nem 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

143. FELADAT 

Feladat: Milyen gyakran kell a fenntartónak ellenőriznie az általa fenntartott 

napközbeni gyermekfelügyelet működését? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

  

a) Legalább évente egyszer. 

  

b) Legalább kétévente egyszer. 

  

c) Félévente. 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

144. FELADAT 

Feladat: Kell-e dokumentálni a fenntartó által végzett ellenőrzéseket? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Igen, minden esetben. 

  

b) Igen, ha hiányosságot talál. 

  

c) Nem, írásos feljegyzést nem kell készítenie. 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 



42 

145. FELADAT 

Feladat: A Kormányhivatal megkereshet-e szakkérdésekben más hatóságot vagy 

szervet az ellenőrzési eljárás során? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

  

a) Nem 

  

b) Igen, a népegészségügyi szervet minden esetben, továbbá lehetősége van a 

katasztrófavédelem és a módszertani szerv, vagy más hatóság/szerv bevonására is. 

  

c) Igen, csakis a népegészségügyi szervet. 

  

Megoldás: b) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

146. FELADAT 

Feladat: Kap-e értesítést az ellenőrzési eljárásról a napközbeni gyermekfelügyelet és 

annak fenntartója? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Igen, minden esetben. 

  

b) Nem 

  

c) Igen, ha hivatalból indult rendes ellenőrzési eljárás esete áll fenn. 

  

Megoldás: c) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

147. FELADAT 

Feladat: Hogyan tudhatja meg a fenntartó, hogy a napközbeni gyermekfelügyelet 

ellenőrzése során a Kormányhivatal milyen megállapításokat tesz a helyszíni szemle 

alkalmával? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) A helyszínen készült jegyzőkönyvből. 

  

b) Külön kérelemre a Kormányhivatal tájékoztatja a fenntartót. 

  

c) Nincs lehetőség informálódásra. 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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148. FELADAT 

Feladat: Mi történik, ha a Kormányhivatal nem megfelelő működést állapít meg a 

napközbeni gyermekfelügyelet ellenőrzése során? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

  

a) A Kormányhivatal végzésben kötelezi a fenntartót a jogszerű működés 

helyreállítására. 

  

b) A Kormányhivatal egy hónapon belül ismételt ellenőrzést végez. 

  

c) A Kormányhivatal haladéktalanul törli a nyilvántartásból az adott napközbeni 

gyermekfelügyeletet. 

  

Megoldás: a) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

149. FELADAT 

Feladat: Mi történik, ha a Kormányhivatal ellenőrzést követően végzésben kötelezi a 

fenntartót a jogszerű működés helyreállítására, de a fenntartó nem tesz ennek eleget a 

megszabott határidőre? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

  

a) Második felszólítást kap. 

  

b) A Kormányhivatal akár törölheti is a napközbeni gyermekfelügyeletet a szolgáltatói 

nyilvántartásból. 

  

Megoldás: b) 

  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

  



44 

 

 

1.1.4. TÉMAKÖR: Továbbképzési kötelezettség a napközbeni gyermekfelügyeletet végzők számára 

150. FELADAT 

Feladat: A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek háromévente 

legalább hány alkalommal kötelesek továbbképzésen részt venni? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Egy 

b) Kettő 

c) Három 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

151. FELADAT 

Feladat: A napközbeni gyermekfelügyelet területén dolgozók: a szolgáltatást nyújtó 

személyek, koordinátorok, nevelők, szakgondozók, gondozók továbbképzése 

ugyanolyan időszakaszban és értékelés szerint bonyolódik? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem  

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

152. FELADAT 

Feladat: Van-e speciális szakmai továbbképzés a sajátos nevelési igényű, illetve korai 

fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket is ellátó napközbeni gyermekfelügyelet 

szolgáltatást nyújtó személyek számára? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Nincs, ez a szakmai továbbképzés része. 

b) Van speciális szakmai továbbképzés. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

153. FELADAT 

Feladat: Mennyi a továbbképzési időszak tartama a nevelők, szakgondozók, gondozók 

esetében?  Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 3 év 

b) 5 év 

c) 6 év 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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154. FELADAT 

Feladat: Egyetemen vagy főiskolán végzett nevelőnek hány továbbképzési pontot kell 

szereznie egy továbbképzési időszak alatt? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) 60 

b) 80 

c) 90 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

155. FELADAT 

Feladat: Érettségizett, OKJ-s végzettségű szakgondozónak hány továbbképzési pontot 

kell szereznie egy továbbképzési időszak alatt? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) 60 

b) 80 

c) 90 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

156. FELADAT 

Feladat: Mikor szakad meg a továbbképzési időszak? Válaszd ki a helytelen választ a 

megadottak közül! 

Ha a továbbképzésre kötelezett 

a) munkaviszonya megszűnik. 

b) egyéni vállalkozói tevékenységgel felhagy. 

c) gyermeke gondozása miatt fizetés nélküli szabadságra megy. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

157. FELADAT 

Feladat: Milyen típusú továbbképzési programok vannak? Válaszd ki a helytelen 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Szakmai tanfolyam. 

b) Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás. 

c) Gyakorlati továbbképzés. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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158. FELADAT 

Feladat: Melyik a legtöbb továbbképzési pontértékkel bíró továbbképzési 

programtípus? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Szakmai tanfolyam. 

b) Szakmai személyiségfejlesztés. 

c) Külföldi tanulmányút. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

159. FELADAT 

Feladat: Melyik a legkevesebb továbbképzési pontértékkel bíró továbbképzési 

programtípus? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Külföldi vagy hazai tanulmányút. 

b) Szakmai tanácskozás. 

c) Szakmai műhely. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

160. FELADAT 

Feladat: Mi a továbbképzési időszak kezdete? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) A nevelési év kezdete. 

b) A munkába állás vagy szakképzettség megszerzésének napja. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

161. FELADAT 

Feladat: Ha a szolgáltatásnyújtó munkaviszonya megszűnik, mennyi időn belül kell 

ismét munkába állnia, hogy továbbképzési pontjai ne vesszenek el?   

a) Három hónapon belül 

b) Fél éven belül 

c) Egy éven belül 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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162. FELADAT 

Feladat: Mi nem számít bele a továbbképzési időszakba (szünetelés)? Válaszd ki a 

helytelen megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Három hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság ideje. 

b) Hat hónapot meghaladó táppénz, baleseti táppénzt ideje. 

c) Egy hónapot meghaladó éves rendes szabadság ideje. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

163. FELADAT 

Feladat: A szolgáltatásnyújtó mentesülhet-e a továbbképzési kötelezettség alól? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

164. FELADAT 

Feladat: Mikor mentesülhet a szolgáltatásnyújtó a továbbképzési kötelezettség alól? 

Válaszd ki a helytelen megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Ha a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van 

hátra.  

b) Ha heti 15 óránál kevesebb időtartamban végez személyes gondoskodást. 

c) Ha szociális szakvizsgával rendelkezik.  

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

165. FELADAT 

Feladat: Meddig kell jelenteni a nevelők, szakgondozók, gondozók továbbképzési 

kötelezettségének teljesítését? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) A tárgyévet követő év február 28-áig. 

b) A tárgyévet követő január 31-ig.  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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166. FELADAT 

Feladat: Kinek kell jelenteni a nevelők, szakgondozók, gondozók továbbképzési 

kötelezettségének teljesítését? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak. 

b) A területileg illetékes Kormányhivatalnak. 

c) MACSKE Napközbeni Gyermekellátást Nyújtó Szolgáltatók Országos 

Egyesületének. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

167. FELADAT 

Feladat: Lehet-e önbejelentéssel jelenteni a továbbképzési kötelezettség teljesítését?  

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

168. FELADAT 

Feladat: Mit kell tartalmaznia a továbbképzési tervnek? Válaszd ki a helytelen 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A tárgyévben továbbképzésben résztvevők számát, munkakörük és a várható 

távolléti idő feltüntetésével. 

b) A továbbképzésen résztvevők helyettesítésére vonatkozó tervet. 

c) A választott továbbképzés megnevezését, szervezőjét. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

169. FELADAT 

Feladat: Kell-e tartalmaznia a továbbképzési tervnek a továbbképzésre fordítható 

források megjelölését és felosztását? Válaszd ki a helytelen megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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170. FELADAT 

Feladat: Kell-e tartalmaznia a továbbképzési tervnek a továbbképzési 

kötelezettségüket teljesítők számát? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

171. FELADAT 

Feladat: A jogszabály szerint a munkáltatónak mit kell biztosítani az éves 

továbbképzési tervben szereplő munkavállalónak? Válaszd ki a helytelen megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Továbbképzésen való részvétel idejére munkaidő-kedvezményt biztosítani. 

b) A továbbképzés részvételi díját viselni. 

c) A továbbképzés helyszínére utazási költségtérítést fizetni. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

172. FELADAT 

Feladat: Mi történik egy adott továbbképzési időszak alatt, ha a nevelő, szakgondozó, 

gondozó más jogszabály alapján is köteles továbbképzésben részt venni, és annak 

eleget tesz? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Csak a továbbképzési pontok felét kell megszereznie.  

b) Mentesül a továbbképzés alól. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

173. FELADAT 

Feladat: A továbbképzési időszak szünetelési ideje alatt lehet-e továbbképzési 

pontokat gyűjteni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen  

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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174. FELADAT 

Feladat: Az esetmegbeszélő vagy szupervíziós csoport beletartozik-e a szakmai 

személyiségfejlesztő foglalkozás továbbképzési programtípusba? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

1.1.5. TÉMAKÖR: A napközbeni gyermekfelügyelet adminisztrációja, a személyi térítési díj számítása 

 

175. FELADAT 

Feladat: Hogyan történhet a napközbeni gyermekfelügyelet felvételi kérelem 

elutasítása állami fenntartású vagy önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretében 

működő egyházi vagy nem állami szolgáltató esetén? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Írásban. 

b) Szóban, személyes találkozás keretében. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

176. FELADAT 

Feladat: Ha a szülő felvételi kérelmét elutasította az állami fenntartású vagy a 

települési önkormányzattal ellátási szerződést kötött egyházi vagy nem állami 

napközbeni gyermekfelügyelet vezetője, és a szülő a döntést vitatja, hová fordulhat? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Települési önkormányzathoz. 

b) Minisztériumhoz. 

c) Kormányhivatalhoz. 

Megoldás: a)  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

177. FELADAT 

Feladat: Kell-e írásban megállapodást kötni a napközbeni gyermekfelügyelet 

igénybevételéről? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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178. FELADAT 

Feladat: A gyermekvédelmi törvény előírásai szerint mit nem kell kötelezően 

tartalmaznia a napközbeni gyermekfelügyelet igénybevételéről szóló 

megállapodásnak? Válaszd ki a helytelen választ a megadottak közül! 

a) Az ellátás kezdetének időpontját. 

b) Az ellátás időtartamát. 

c) A gyermek számára nyújtott szolgáltatások, ellátások tartalmát, módját. 

d) Nyilatkozatot, hogy a gyermek a kötelező védőoltásokat megkapta. 

Megoldás: d) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

179. FELADAT 

Feladat: A gyermekvédelmi törvény előírásai szerint mit kell kötelezően tartalmaznia a 

napközbeni gyermekfelügyelet igénybevételéről szóló megállapodásnak? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A személyi térítési díj megállapítására és megfizetésre vonatkozó szabályokat. 

b) A család nettó jövedelmének összegét, amelyből a személyi térítési díj levezethető. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

180. FELADAT 

Feladat: A gyermekvédelmi törvény előírásai szerint mit kell kötelezően tartalmaznia a 

napközbeni gyermekfelügyelet igénybevételéről szóló megállapodásnak? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A gyermek és törvényes képviselője személyazonosító adatait. 

b) Azon személyek megnevezését, akik a gyermeket elvihetik. 

c) A gyermek házi gyermekorvosának nevét. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

  

 

181. FELADAT 

Feladat: A gyermekvédelmi törvény előírásai szerint mit kell kötelezően tartalmaznia a 

napközbeni gyermekfelügyelet igénybevételéről szóló megállapodásnak? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az ellátás megszüntetésének módjait. 

b) Az értékmegőrzés módját. 

c) Az adatvédelem módját. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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182. FELADAT 

Feladat: Hálózatba szervezett napközbeni gyermekfelügyelet esetén a 

megállapodásnak tartalmaznia kell-e, hogy a gyermek a hálózat melyik napközbeni 

gyermekfelügyeletében részesül ellátásban? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem, mert a szerződést a fenntartó köti, ami közös.  

Megoldás: a)  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

183. FELADAT 

Feladat: A napközbeni gyermekfelügyelet esetében a megkötött megállapodások 

száma - a szolgáltatás eltérő időpontokban történő igénybevétele esetén – túllépheti-e 

a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett férőhelyek számát? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

184. FELADAT 

Feladat: Ha egy a gyermek megállapodás szerint a csak a hét bizonyos napjain veszi 

igénybe az állami fenntartásban működő napközbeni gyermekfelügyeletet, a 

gyermekek napi jelenlétének vagy hiányzásának dokumentálására szolgáló táblázatban 

mikor kell jelölni jelen- és távollétét?  Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Kizárólag azokon a napokon kell dokumentálni, amelyekre a megállapodása szól. 

b) Minden nap kell dokumentálni. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható 

 

185. FELADAT 

Feladat: A KSH 1203 számú gyermekek napközbeni ellátása kérdőívét csak állami 

fenntartású napközbeni gyermekfelügyeleteknek kell kitölteni? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem, minden szolgáltatónak. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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186. FELADAT 

Feladat: Mi a beküldési határideje a Központi Statisztikai Hivatal 1203 számú 

gyermekek napközbeni ellátása kérdőívének? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Január 31. 

b) Június 30. 

c) Szeptember 15. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

187. FELADAT 

Feladat: Ki gyűjti a napközbeni gyermekfelügyelet nevelési évre vonatkozó statisztikai 

adatait (gyermekek napközbeni ellátása kérdőív)? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 

b) A Központi Statisztikai Hivatal. 

c) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

188. FELADAT 

Feladat: A 328/2011. évi Kormányrendelet hogyan határozza meg a szülő otthonában 

biztosított napközbeni gyermekfelügyelet intézményi térítési díját? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az ellátásra tervezett költségek alapján megállapított óradíj.  

b) Az ellátásra tervezett költségek alapján megállapított napidíj.  

c) Az ellátásra tervezett költségek alapján megállapított havidíj.  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

189. FELADAT 

Feladat: A 328/2011. évi Kormányrendelet szerint hogyan kell meghatározni a szülő 

otthonában nyújtott napközbeni gyermekfelügyelet óradíját? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem haladhatja meg az adott évben a házi gyermekfelügyeletre tervezett éves 

kiadásoknak egy munkaórára és egy gondozóra jutó összegét. 

b) Nem haladhatja meg az adott évben a házi gyermekfelügyeletre tervezett éves 

kiadásoknak egy munkaórára, egy gondozóra és egyéb ellátással közvetlenül 

összefüggő kiadásokra jutó összegét. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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190. FELADAT 

Feladat: A 328/2011. évi Kormányrendelet szerint a szülő otthonában nyújtott 

napközbeni gyermekfelügyelet óradíjának meghatározáskor milyen személyi kiadások 

vehetők figyelembe? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Csak a hivatásos és a díjazásban részesülő társadalmi gondozók száma vehető 

figyelembe. 

b) Az ellátás működtetésében, fenntartásában munkaviszonyban dolgozók száma 

vehető figyelembe. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

191. FELADAT 

Feladat: A bérelt helyen vagy a szolgáltató otthonában működő napközbeni 

gyermekfelügyelet esetében a személyi térítési díját milyen egységben kell 

megállapítani? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Ellátási órára vetítve. 

b) Ellátási napra vetítve. 

c) Ellátási hónapra vetítve. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

192. FELADAT 

Feladat: Ha a napközbeni gyermekfelügyelet igénybevétele nem a hónap első napján 

kezdődik (tört havi ellátás), hogyan kell kiszámolni a fizetendő térítési díjat? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az 

ellátási napok szorzata. 

b) Nincs lehetőség tört havi ellátás fizetésére, teljes havidíjat fizet. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

193. FELADAT 

Feladat: Ha a fenntartó másképpen nem rendelkezik, a napközbeni gyermekfelügyelet 

befizetendő személyi térítési díját a vonatkozó jogszabály szerint hogyan kell 

megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Akkor is teljes hónapra kell megállapítani. 

b) A teljes gondozási időszakra kell megállapítani, a várható gondozási napok 

összesítésével. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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194. FELADAT 

Feladat: Állami fenntartásban működő napközbeni gyermekfelügyelet igénybevétele 

esetén milyen módon kell a szülőnek a család jövedelmi viszonyairól nyilatkozni? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Vagyonnyilatkozat kitöltésével. 

b) Jövedelemnyilatkozat kitöltésével. 

c) Nemleges (nullás) adóigazolással. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

195. FELADAT 

Feladat: Hogyan kell nyilvántartani az állami fenntartásban működő napközbeni 

gyermekfelügyelet igénybevevőinek személyi térítési díj fizetését?  Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

 

a) A pénzügyi osztály tartja nyilván, saját könyvelési rendszerében, melyből kérésre 

adatokat szolgáltat. 

b) A 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerint kell 

nyilvántartani. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható 

 

196. FELADAT 

Feladat: Mit tesz az állami fenntartásban működő napközbeni gyermekfelügyelet a 

jogszabály szerint, ha a szülő a személyi térítési díj befizetését elmulasztotta? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja az elmaradt térítési díj 

megfizetésére. 

b) Megszünteti a gyermek ellátását. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható 

 

197. FELADAT 

Feladat: Mi történik, ha a szülő a személyi térítési díj befizetését elmulasztotta és a 15 

napos határidő megjelölésével kiküldött fizetési felszólítás eredménytelenül telt el?  

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A szolgáltatás vezetője a szülő nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot 

nyilvántartásba veszi. 

b) A szolgáltatás vezetője intézkedik a térítési díj behajtásáról. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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198. FELADAT 

Feladat: Törölheti-e a fenntartó a behajthatatlan térítési díj hátralékot?  Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

199. FELADAT 

Feladat: Hogyan kell megfizetni a szülő otthonában biztosított napközbeni 

gyermekfelügyelet személyi térítési díját, ha a települési önkormányzat vagy a 

megállapodás másként nem rendelkezik? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Az igénybevétel napjától havonként kell megfizetni a tárgyhónapot követő hónap 

10. napjáig. 

b) Naponta kell megfizetni, a napi teljesített gondozási órák összesítése után. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

200. FELADAT 

Feladat: A napközbeni gyermekfelügyelet a gyermekétkeztetés hatálya alá tartozik-e, 

az ahhoz tartozó állami támogatás, ingyenes és kedvezményes intézményi 

gyermekétkeztetés igénybe vehető-e? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

201. FELADAT 

Feladat: Megállapítható-e késedelmi pótlék a térítési díj meg nem fizetése esetén?  

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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202. FELADAT 

Feladat: Minek minősül a saját otthonban nyújtott napközbeni gyermekfelügyelet 

szolgáltatás keretében biztosított étkeztetés? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Családi étkeztetésnek.  

b) Gyermekétkeztetésnek. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

203. FELADAT 

Feladat: Az állami fenntartásban működő napközbeni gyermekfelügyeletnél fizetendő 

személyi térítési díj összege a gyermek családjában egy főre jutó rendszeres havi 

jövedelem hány százalékát nem haladhatja meg? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

 

a) 20% 

b) 30% 

c) 50% 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

204. FELADAT 

Feladat: Lehet-e határozatlan időtartamra szóló megállapodást kötni a napközbeni 

gyermekfelügyelet igénybevételéről? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

1.1.6. TÉMAKÖR: A napközbeni gyermekfelügyelet szakmai programjának jogszabályi kritériumai 

 

205. FELADAT 

Feladat: Melyik jogszabály sorolja fel a szakmai program kötelező elemeit? Válaszd ki 

a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Gyermekvédelmi törvény (1997. évi XXXI. törvény) 

b) Népjóléti Miniszteri rendelet (15/1998. évi NM rendelet) 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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206. FELADAT 

Feladat: Az alábbi állítások közül melyik az igaz? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

     a ) A szakmai program tartalmazza a szolgáltatás célját, feladatát, alapelveit, a 

megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását.  

     b ) A szakmai program tartalmazza a szolgáltatás célját, feladatát, alapelveit. A 

megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása személyesen történhet, amikor a 

szülő felkeresi a napközbeni gyermekfelügyeletet. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

207. FELADAT 

Feladat: A jogszabály szerint mit nem tartalmaz a szakmai program? Válaszd ki a 

helytelen választ a megadottak közül! 

a) Az ellátás igénybevételének módját. 

b) A gyermekjóléti szolgáltató, intézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi 

módját. 

c) A személyi térítési díjat. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

208. FELADAT 

Feladat: A szakmai programhoz mellékelni kell-e a szolgáltatás igénybevételéről szóló 

megállapodás tervezetét? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

209. FELADAT 

Feladat: Hálózatban működtetett napközbeni gyermekfelügyelet esetében a szakmai 

programhoz mellékelni kell-e a szervezeti-működési szabályzatot? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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210. FELADAT 

Feladat: A szakmai programnak jogszabály szerint tartalmaznia kell-e az igénybe 

vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével 

kapcsolatos szabályokat? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

211. FELADAT 

Feladat: A jogszabály szerint a szakmai programnak tartalmaznia kell-e a szolgáltatást 

nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módját, formáit? Válaszd ki 

a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

212. FELADAT 

Feladat: A jogszabály szerint mit nem kell tartalmaznia a szakmai programnak? 

Válaszd ki a helytelen megoldást a megadott válaszok közül! 

A szolgáltató, intézmény 

a) nevét.  

b) székhelyét.  

c) telephelyét. 

d) adószámát. 

Megoldás: d) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

213. FELADAT 

Feladat: Döntsd el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz a szakmai programra 

vonatkozóan! 

a) A szakmai programban mindenképpen fel kell tüntetni az önellenőrzés módját. 

b) A szakmai programban csak akkor kell feltüntetni az önellenőrzés módját, ha a 

szolgáltatáson belül történik az önellenőrzés. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 
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214. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

funkciójára vonatkozóan! 

A szakmai program segítségével tervezettebbé válik a munkánk. Javul a munka 

tudatossága (tudjuk mit és hogyan fogunk tenni, milyen céllal és milyen várható 

eredménnyel), hatékonyabban szervezhetőek, valósíthatók meg a feladatok és az 

elvégzett munkát össze is tudjuk hasonlítani a terveinkkel. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

215. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

funkciójára vonatkozóan! 

A szakmai program nem teszi tervezettebbé a munkát.  

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

216. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

funkciójára vonatkozóan! 

A szakmai program nincs összefüggésben a gondozó-nevelő munka tudatosságával.  

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

217. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

funkciójára vonatkozóan! 

Mivel a szakmai ellenőrzés során az ellenőrzést végző szakértő a munkát a szakmai 

programban foglaltakkal összevetve fogja megítélni, egy jó szakmai program olyan a 

szakmai ellenőrző szervek számára, mint minőségi tanúsítvány. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

218. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

funkciójára vonatkozóan! 

A szakmai ellenőrzés során az ellenőrzést végző nem vizsgálja a szakmai programot. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 
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219. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai program elutasítására ad okot, ha a nyitvatartási idő, amelyet feltüntetünk 

az adatközlő részben, nem éri el a jogszabályi minimumot. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

220. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai program elutasítására ad okot, ha nincs jóváhagyva a szakmai program a 

fenntartó által, nem szerepel a jóváhagyó aláírása. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

221. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

funkciójára vonatkozóan! 

A szakmai program elfogadásának nem feltétele, hogy a fenntartó az aláírásával 

jóváhagyja. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

222. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai program elutasítására ad okot, ha nincs benne a szolgáltatást nyújtó 

személyek megnevezése. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

223. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

funkciójára vonatkozóan! 

A szakmai programban nem szükséges megnevezni a szolgáltatást nyújtó személyeket, 

mert azok változhatnak a működés során. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 
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224. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

Elutasításra kerül a szakmai program, ha az ellátandó célcsoportnál a korosztály nincs 

pontosan meghatározva. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

225. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

funkciójára vonatkozóan! 

Nem kerül elutasításra a szakmai program ha az ellátandó célcsoportnál a korosztály 

nincs pontosan meghatározva, mert a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás 

esetében a jogszabály úgy is meghatározza, hogy milyen életkorú gyermekeket láthat 

el a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

226. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai programban az ellátandó célcsoport bemutatása tájékoztatja a családokat, 

hogy milyen életkorú, gondozási és nevelési igényű gyermekeket tud fogadni a 

szolgáltatás. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

227. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai program „Az ellátandó célcsoport bemutatása” c. részénél minőségjavító 

tényező, ha a szolgáltatás iránti igény pontos adatokkal alátámasztott, az adatok 

forrása fel van tüntetve. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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228. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai program „Az ellátandó célcsoport bemutatása” c. részével összevetve 

értékelhető a szakmai programunk többi része. Pl., hogy megfelelő személyi és tárgyi 

feltételrendszerrel rendelkezik-e a szolgáltatás a célcsoporthoz tartozó gyermekek 

ellátására, ill. a gondozási-nevelési módszerek összhangban vannak-e a gyermekek 

életkorával, gondozási-nevelési szükségletével. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

229. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai programban „A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei” c. részben röviden 

szükséges kifejteni jelen szolgáltatás fő célját a napközbeni gyermekellátás területén, 

valamint azokat a feladatokat, melyeket a célok megvalósítása érdekében kívánnak 

végrehajtani. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

230. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai programban „A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei” c. részben a 

szolgáltatás sajátosságaira kell koncentrálni és azt egyértelművé tenni, nem pedig az 

általánosan a gondozásra és nevelésre érvényes információkat adni. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

231. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai programban „A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei” c. részben minden 

életkori csoportnál a gondozás és nevelés központi alapprogramjának (Bölcsődei 

nevelés-gondozás Országos Alapprogramjában és az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramjában) maghatározott alapelveket kell kifejteni a szolgáltatás sajátosságai 

szerint. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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232. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

funkciójára vonatkozóan! 

A szakmai programban „A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei” c. rész csak akkor 

elfogadható, ha szó szerint idézi az  országos alapprogramok (bölcsődei, óvodai) által 

maghatározott alapelveket, mert ez minden bölcsődés korú gyermeket ellátó 

szolgáltatásra egyformán érvényes. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

233. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai program elutasításra kerül, ha „A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei” c. 

résznél nem a Bölcsődei nevelés-gondozás Országos Alapprogramjában maghatározott 

alapelveket veszik alapul. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

234. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai program „Együttműködés a szolgáltatáson belül és a tágabb környezettel” 

c. részében kell, hogy szerepet kapjon több szolgáltatás egy helyen történő működése 

esetén a többi szolgáltatással való szakmai együttműködés. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

235. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

Több szolgáltatás egy helyen történő együttműködése esetén a szakmai programban 

figyelemmel kell lenni arra, hogy minden egyes szolgáltatás szakmai önállósága 

kitűnjön a programból. 

 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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236. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

Elutasításra kerül a szakmai program, ha az „Együttműködés a szolgáltatáson belül és 

a tágabb környezettel” c. részben nincs kifejtve az együttműködés módja. 

 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

237. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alább felsorolt partnerlistából azt a három partnert, akikkel való 

együttműködés feltétlenül ki kell fejteni a szakmai programban ahhoz, hogy ne 

kerüljön elutasításra a szakmai program! 

 

a) Szülő 

b) Gyógypedagógus 

c) Óvoda 

d) Gyermekorvos 

e) Gyermekjóléti szolgálat 

f) Segítő és helyettes 

Megoldás: a), e), f) 

Javítókulcs: A háromból legalább két jó megoldás bejelölése esetén fogadható el a 

feladat. 

 

238. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A tárgyi feltételrendszer bemutatásánál nem csak azt kell kifejteni, hogy a szolgáltatás 

rendelkezik a jogszabály által leírt feltételekkel, hanem a feltételrendszer pedagógiai, 

egészségügyi és biztonsági vonatkozásaira is ki kell térni. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

239. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

Ha egy telephelyen két vagy több szolgáltatás működik, akkor a szolgáltatást igénybe 

vevő gyermekek nem használhatják egy időben a közös használatú helyiségeket, és 

ennek meg kell jelenni a szakmai programban. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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240. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

funkciójára vonatkozóan! 

A szakmai programban nem kell feltétlenül szerepeltetni a napirendet. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

241. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai program elutasításra kerül, ha hiányzik belőle a napirend. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

242. FELADAT 

Feladat: Írj legalább egy olyan szempontot, amelynek meg kell felelnie a szakmai 

programban szereplő napirendnek! 

 

……………………………………………………………………………. 

 

Megoldás:  

 a gyermekek gondozási-nevelési szükségletei 

 a gyermekek életkora 

 a vállalt gondozási-nevelési feladatok 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó a válaszok között szereplő bármely 

szempontot tartalmi pontossággal adja meg Megoldásként. 
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243. FELADAT 

Feladat: Írj legalább két olyan hibát, amelyet ha a szakmai program „A feladatellátás 

szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, 

rendszeressége, a gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok” c. fő részénél a 

szolgáltatást nyújtó elkövet, a szakmai program elutasításra kerül! 

 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

Megoldás:  

 Hiányzik a napirend a szakmai programból. 

 A napirend nem felel meg az ellátott korosztálynak, vagy vállalt 

feladatoknak. (pld. előbb van vége a napirendben a napnak, mint a 

nyitvatartási idő, vagy kimarad a tízórai, mert későn reggeliznek….stb.) 

 Hiányzik bármely gondozási és nevelési feladat tárgyalása. 

 A gondozási- nevelési feladatok kifejtése csak az elveket mutatja be, hiányzik 

az alkalmazott módszereknek a bemutatása. 

 Hibás nem a korosztálynak megfelelő a bemutatott elvrendszer, vagy 

gyakorlat. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó a válaszok között szereplő bármely 

két hibát tartalmi pontossággal adja meg Megoldásként. 

 

244. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai programban nem szükséges bemutatni az alapellátáson kívüli 

szolgáltatásokat, mert annak igénybevétele nem biztos, hogy minden szülőt érint. Elég, 

ha a szolgáltatást nyújtó külön tájékoztatót tesz ki a szolgáltatásban. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 



68 

245. FELADAT 

Feladat: Párosítsd az alábbi 1)-6) információkat, a hozzájuk tartozó a)-c) szakmai 

programrészekkel aszerint, hogy melyik programrésznek kell tartalmaznia az 

adott információt! Írd az információk mögé a megfelelő programrész betűjelét! 

Fogalmak: 

1) a gyermekjogi képviselő neve és elérhetősége 

2) annak kifejtése, milyen módon fogadja a szolgáltató az érdeklődőket  

3) a házirend tartalma és szerepe 

4) a szolgáltatásról való tájékoztatás módja 

5) a felvételhez szükséges dokumentáció 

6) a panaszkezelés rendje 

Meghatározások: 

a) Az ellátás igénybevételének módja 

b) A szolgáltatásáról szóló tájékoztatás 

c) Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak 

védelmével kapcsolatos szabályok  

Megoldás: 

1-c, 2-a, 3-b, 4-b, 5-a, 6-c 

Javítókulcs: A Megoldás akkor fogadható csak el, ha minden párosítás helyes. 

 

246. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai program elutasításra kerül, ha hiányzik belőle a munkatársak kötelező 

háromévenkénti továbbképzése, mint a folyamatos szakmai felkészültség 

biztosításának módja. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

247. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai programon fel kell tüntetni a készítő nevét. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

248. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból, melyik elem a szakmai program kötelező 

melléklete! 

1) Házirend 

2) Felvételi adatlap 

3) Szülői megállapodás tervezete 

4) Szülői jövedelemnyilatkozat 

5) Hálózat esetén a szervezeti és működési szabályzat 

Megoldás: 3), 5) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mindkét helyes Megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen Megoldást. 
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249. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai programon fel kell tüntetni a fenntartó, mint jóváhagyó aláírását. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

250. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szakmai program 

megfelelőségi kritériumaira vonatkozóan! 

A szakmai program elutasításra kerül, ha nem szerepel „A szolgáltatást nyújtók 

folyamatos szakmai felkészültsége biztosítása” c. részben, hogy a munkatársak 

követik a jogszabályok és a módszertani anyagok változását és beépítik a 

munkájukba. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

251. FELADAT 

Feladat: Döntsd el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz a szakmai programra 

vonatkozóan! 

a) A szülőnek joga van a szakmai programot elolvasni. 

b) A szakmai programban a szolgáltatás belső dokumentációja, ezért csak a 

szolgáltatást nyújtóknak, a fenntartónak és az ellenőrzést végző szerveknek 

van joguk beletekinteni. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

252. FELADAT 

Feladat: Döntsd el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz a szakmai programra 

vonatkozóan! 

a) A szakmai programból ki kell derülnie a szülő számára, hogy milyen módon 

tudja igénybe venni a szolgáltatást. 

b) A szolgáltatás igénybevételéről a szolgáltató nem a szakmai programban ad 

tájékoztatást, hanem személyesen, telefonon, vagy e-mailben. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

1.1.7. TÉMAKÖR: A napközbeni gyermekfelügyelet hálózatok működése, szervezeti és működési szabályzata 

253. FELADAT 

Feladat: Minimum mennyi napközbeni gyermekfelügyelet fenntartását kell már 

hálózatba szervezni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 2 

b) 3 

c) 5 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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254. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás nem tartozik a hálózati működés jogszabály által előírt feladatai 

közé? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

A hálózatban biztosítani kell  

 

a) A szolgáltatást nyújtó személyek részére a folyamatos szakmai tanácsadást.  

b) A gyermekek igényeihez rugalmasan igazodó szolgáltatások összehangolását. 

c) A hálózati koordinátor részvételét a gyermekellátásban. 

 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

255. FELADAT 

Feladat: Mit biztosít a napközbeni gyermekfelügyelet hálózat koordinátora a 

szolgáltatást nyújtó személyek számára a jogszabály szerint? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Biztosítja számukra a szakmai tanácsadást. 

b) Biztosítja a folyamatos ellenőrzést. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

256. FELADAT 

Feladat: Maximum hány telephellyel rendelkező napközbeni gyermekfelügyelet 

hálózatban láthatja el a koordinátori feladatokat szolgáltatást nyújtó személy vagy más 

munkakörrel már rendelkező foglalkoztatott?  Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

257. FELADAT 

Feladat: Egy napközbeni gyermekfelügyelet hálózat szervezeti-működési 

szabályzatának tartalmaznia kell-e a szervezeti felépítés leírását és egy szervezeti 

ábrát? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Csak a szervezeti felépítés leírását kell tartalmaznia. 

b) Csak a szervezeti ábrát kell tartalmaznia. 

c) Mindkettőt kell tartalmaznia. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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258. FELADAT 

Feladat: Hol a helye egy napközbeni gyermekfelügyelet házirendjének? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) működést engedélyező szervnél 

b) zárható szekrényben 

c) mindenki által látható helyen kifüggesztve 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

259. FELADAT 

Feladat: A házirendnek tartalmaznia kell-e a szülő panaszjoga gyakorlásának módjait? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

260. FELADAT 

Feladat: Hány napon belül kell a szolgáltatás vezetőjének kivizsgálnia a panaszt? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 15 

b) 30 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

261. FELADAT 

Feladat: A gyermekvédelmi törvény szerint kihez fordulhat a szülő, ha a szolgáltatás 

vezetője panaszával kapcsolatban 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat 

eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet? Válaszd ki a helytelen 

választ a megadottak közül! 

a) fenntartóhoz 

b) gyermekjogi képviselőhöz 

c) minisztériumhoz 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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262. FELADAT 

Feladat: Kell-e szervezeti-működési szabályzatot készíteni nem hálózatban 

működtetett napközbeni gyermekfelügyelet esetében? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem kötelező 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

263. FELADAT 

Feladat: Egy napközbeni gyermekfelügyelet hálózat szervezeti-működési 

szabályzatának tartalmaznia kell-e a szervezeti egységek szakmai együttműködését, az 

esetleges helyettesítések rendjét? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Igen 

b) Nem, ezt a szakmai program tartalmazza. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

264. FELADAT 

Feladat: Mit nem tartalmaz egy szervezeti-működési szabályzat? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A belső szervezeti tagozódás, a szervezeti egységek megnevezése és feladatköre. 

b) Az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdések, ideértve: 

munkáltatói jogok gyakorlásának rendje. 

c) A gondozási-nevelési feladatok jellege, tartalma, módja. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

1.1.8. TÉMAKÖR: A törvényes képviselő otthonában nyújtott napközbeni gyermekfelügyelet jogszabályi 

feltételei 

265. FELADAT 

Feladat: Milyen módon dolgozza ki a fenntartó és a szolgáltatás nyújtója a napközbeni 

gyermekfelügyelet igénybevételének módját? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) A szakmai programjában. 

b) A weboldalán. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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266. FELADAT 

Feladat: Kötelező-e biztosítani egy napközbeni gyermekfelügyeletet nyújtó 

szolgáltatásnak azt a lehetőséget, hogy az ellátandó gyermek szülője/törvényes 

képviselője saját otthonában is igényelhető legyen a szolgáltatás? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

267. FELADAT 

Feladat: Indokolt esetnek tekinthető-e a szülő/törvényes képviselő igénye a saját 

otthonában nyújtott napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásra, amikor a gyermek 

betegsége miatt a gyermek ellátása nappali intézményben nem biztosítható és a 

szülő/törvényes képviselő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak részben 

tudja megoldani? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

268. FELADAT 

Feladat: Indokolt esetnek tekinthető-e a szülő/törvényes képviselő igénye saját 

otthonában nyújtott napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásra, amikor az 

egyedülálló szülő a gyermeknevelésben átmenetileg akadályozva van? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem 

b) Igen  

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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269. FELADAT 

Feladat: Indokolt esetnek tekinthető-e a szülő/törvényes képviselő igénye saját 

otthonában nyújtott napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásra, amikor többes ikrek 

születnek és az ikergyermekek gondozásában és nevelésében a szülő segítségre szorul? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, ez egy különösen indokolt eset. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

270. FELADAT 

Feladat: Indokolt esetnek tekinthető-e a szülő/törvényes képviselő igénye saját 

otthonában nyújtott napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásra, amikor az 

egyedülálló szülő több műszakban dolgozik és gyermekének felügyelete a kora reggeli 

vagy késő esti órákban nem megoldott? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Nem 

b) Igen, indokolt. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

271. FELADAT 

Feladat: Indokolt esetnek tekinthető-e a szülő/törvényes képviselő igénye saját 

otthonában nyújtott napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásra, amikor az egyik 

szülő megbetegszik, és emiatt akadályoztatva van a gyermek gondozásában, 

nevelésében? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, indokolt. 

b) Nem indokolt. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

272. FELADAT 

Feladat: Indokolt esetnek tekinthető-e a szülő/törvényes képviselő igénye saját 

otthonában nyújtott napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásra, amikor az egyik 

szülő meghal? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem indokolt. 

b) Igen, különösen indokolt. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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273. FELADAT 

Feladat: Többes ikrek születése esetében mikortól nyújtható napközbeni 

gyermekfelügyelet szolgáltatás a gyermekek szülőjének/törvényes képviselőjének saját 

otthonában? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Az ikergyermekek 20 hetes korától. 

b) Az ikergyermekek születésétől kezdve. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

274. FELADAT 

Feladat: A szülő otthonában nyújtott napközbeni gyermekfelügyelet időbeli 

szervezésére tekintettel kell-e szabályozni a beérkező igények vállalási sorrendjét? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, erre a szakmai programban megadott protokoll az alkalmas eszköz. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

275. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e nyilvántartani a beérkező, a szülő saját otthonában nyújtandó 

napközbeni gyermekfelügyeletre vonatkozó igényeket, a nyomon követés és a 

szolgáltatásszervezés érdekében? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

276. FELADAT 

Feladat: Visszautasítható-e olyan szülő otthonában nyújtandó napközbeni 

gyermekfelügyelet szolgáltatás igényének teljesítése, ahol a gyermek gondozása olyan 

szintű egészségügyi ismeretet és kompetenciát igényel, amivel a szolgáltatás nyújtója 

nem rendelkezik (pl.: szondás táplálás)? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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277. FELADAT 

Feladat: Visszautasítható-e olyan szülő otthonában nyújtandó napközbeni 

gyermekfelügyelet szolgáltatás igényének teljesítése, ahol a gyermek gondozása olyan 

szaktudást, kompetenciát igényel, amivel a szolgáltatás nyújtója nem rendelkezik (pl.: 

középsúlyos fogyatékosság esetében)? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

278. FELADAT 

Feladat: A gondozási időt milyen módon szükséges nyilvántartani, ha a szülő saját 

otthonában történik a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás nyújtása? Válaszd ki 

a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A 328/2011 (XII.29.) Kormányrendelet 3. melléklete szerinti gondozási napló a 

gondozási idő nyilvántartásának módja. 

b) A fenntartó által vezetett gondozási napló az irányadó nyilvántartási forma. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

279. FELADAT 

Feladat: A szülő otthonában nyújtott napközbeni gyermekfelügyelet esetében mi 

alapján számítják ki a fizetendő térítési díjat? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) A megállapodásban rögzített, meghatározott összegű napi-, heti-, havidíj alapján. 

b) A gondozási napló szerinti óraszám és a megállapodásban rögzített óradíj 

szorzatának megfelelő összegben. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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280. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a szülő saját otthonában nyújtott napközbeni gyermekfelügyelet 

szolgáltatás során az iskoláskorú gyermek ellátása esetén segítséget nyújtani a 

gyermeknek iskolai tanulmányok folytatásához? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Igen, ha a gyermek tanulmányait sajátos nevelési igénye vagy súlyos betegsége 

miatt magántanulóként folytatja. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

281. FELADAT 

Feladat: Tehet-e észrevételt a szülőnek a napközbeni gyermekfelügyelet 

szolgáltatásnyújtója, ha a szülő otthonában nyújtott ellátás során a gyermek számára 

ártalmas körülményt észlel? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

282. FELADAT 

Feladat: Tehet-e észrevételt a szülőnek a napközbeni gyermekfelügyelet 

szolgáltatásnyújtója, ha a szülő otthonában nyújtott ellátás során a gyermekre nézve 

balesetveszélyes körülményt észlel? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

283. FELADAT 

Feladat: Meg kell-e győződnie a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás 

nyújtójának a szülő otthonában nyújtott szolgáltatás esetén arról, hogy a nincs az 

ellátást lényegesen befolyásoló balesetveszélyes vagy ártalmas körülmény a 

szolgáltatás helyszínén? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem 

b) Igen 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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284. FELADAT 

Feladat: Tehet-e bejelentést a gyermekvédelmi jelző- és észlelőrendszer tagjaként a 

napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásnyújtója, ha a szolgáltatást a szülő saját 

otthonában nyújtja? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

285. FELADAT 

Feladat: Tehet-e bejelentést a gyermekvédelmi jelző- és észlelőrendszer tagjaként a 

napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásnyújtója, ha a szolgáltatást a szülő saját 

otthonában nyújtja, és gyermekbántalmazás jeleit észleli? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, ha a jelek egyértelműen gyermekbántalmazásra utalnak, akkor ez a 

kötelessége. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

286. FELADAT 

Feladat: A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásnyújtója a szolgáltatást a szülő 

saját otthonában nyújtja és a szülő nincs jelen. Adhat-e lázcsillapító gyógyszert a 

gyermeknek a szolgáltatásnyújtó? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Igen, ha a gyógyszerbeadásba a szülő előzetesen írásban beleegyezett és a szülő 

által engedélyezett gyógyszert és annak szükség esetén való adagolását előzetesen 

egyeztették. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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287. FELADAT 

Feladat: Baleset esetén hívhat-e mentőt a napközbeni gyermekfelügyelet 

szolgáltatásnyújtója, ha a szolgáltatást a szülő saját otthonában nyújtja? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, ha a balesetet szenvedett személy sérülése súlyos, kórházi ellátást igényel és a 

sérült nem szállítható vagy nincs rendelkezésre álló, megfelelő jármű. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

288. FELADAT 

Feladat: Kell-e jeleznie a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásnyújtójának a 

szülő számára, ha a napközbeni gyermekfelügyeletet a szülő saját otthonában nyújtja, 

és az igénybevétel ideje alatt a gyermeket sérülés érte (pl.: játék közben elesett az 

udvaron és lehorzsolta a térdét)? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

289. FELADAT 

Feladat: Fel kell-e jegyeznie a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásnyújtójának 

- ha a szolgáltatást a szülő saját otthonában nyújtja, és az igénybevétel ideje alatt a 

gyermeknek gyógyszeres ellátásra volt szüksége - hogy pontosan mikor, milyen és 

mennyi gyógyszert kapott a gyermek? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Igen, a gondozási naplóban vagy ahhoz mellékelt feljegyzésben. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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290. FELADAT 

Feladat: Az egyes szolgáltatási napokra vonatkozó adminisztrációt milyen 

gyakorisággal intézze a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásnyújtója, ha a 

szolgáltatást a szülő saját otthonában nyújtja? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Naponta. 

b) Elegendő havonta egyszer. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

291. FELADAT 

Feladat: Mit tehet a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásnyújtója, ha a 

szolgáltatást a szülő saját otthonában nyújtja, és konfliktus alakul ki a szülő és a 

szolgáltatásnyújtó között? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Törekedjen a konfliktus kezelésére. Ha szükséges, kérjen segítséget a fenntartótól, 

ha hálózatban dolgozik, akkor a koordinátortól. 

b) Ilyen esetben legjobb megoldás más gondozóra bízni a gyermeket. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

292. FELADAT 

Feladat: Köteles-e a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásnyújtója – ha az 

ellátott gyermek szülőjének saját otthonában nyújtja az ellátást – mosni és takarítani a 

szülő kérésére? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

293. FELADAT 

Feladat: Köteles-e a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásnyújtója – ha az 

ellátott gyermek szülőjének saját otthonában nyújtja az ellátást – a család számára 

elvégezni a heti bevásárlást? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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294. FELADAT 

Feladat: Köteles-e a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásnyújtója – ha az 

ellátott gyermek szülőjének saját otthonában nyújtja az ellátást – az ellátás kapcsán 

keletkezett iratokat harmadik személy számára nem hozzáférhető módon tartani? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, biztosítania kell az adatok biztonságos kezelését. 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

1.1.9. TÉMAKÖR: A napközbeni gyermekfelügyeletet ellátó személy technikai feladatai, biztonsági, 

balesetvédelmi és higiénés előírások 

 

295. FELADAT 

Feladat: A napközbeni gyermekfelügyeletet nyújtó személynek hogyan kell tárolnia az 

irritatív anyagokat, vegyszereket? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) A felhasználás helyének megfelelő helyiségben, jól látható helyen. 

b) Elzártan, az anyagok biztonsági adatlapjaival együtt, gyermekek számára nem 

hozzáférhető módon. 

c) Csukott szekrényben. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

296. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a veszélyes anyagok/irritatív anyagok biztonsági adatlapját 

beszerezni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem, ez szükségtelen. 

b) Igen, ez szükséges. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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297. FELADAT 

Feladat: Miért fontos a veszélyes anyagok/irritatív anyagok biztonsági adatlapjának 

beszerzése és az adott anyag közelében, jól látható helyen tárolása? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Azért, hogy takarítás közben tájékozódjunk belőle. 

b) Azért, hogy baleset esetén a megfelelő módon lehessen intézkedni. 

c) Azért, hogy az esetleg kiömlő takarítószereket megfelelő módon távolítsuk el. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

298. FELADAT 

Feladat: Milyen takarítási típusokat különíthetünk el a napközbeni 

gyermekfelügyeletben? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Napi, heti, havi takarítás. Járványügyi érdekből rendkívüli takarítás. 

b) Tavaszi, nyári, őszi, téli takarítás. 

c) Reggeli, déli, esti takarítás. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

299. FELADAT 

Feladat: Hol szükséges a takarítási feladatokat elvégezni? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A szolgáltatás helyiségeiben, az udvaron és az épület környezetében. 

b) Csak a szolgáltatás által használt helyiségekben. 

c) Csak a szolgáltatás által használt helyiségekben és az udvaron. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

300. FELADAT 

Feladat: Végez-e háztartási munkát (pl. főzés, vasalás) a napközbeni 

gyermekfelügyeletet nyújtó személy, ha a szolgáltatást a gyermek saját otthonában 

nyújtja? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem, ez nem feladata, ha az ellátást a gyermek otthonában nyújtja. 

b) Igen, ha erre a gyermek szülei megkérik. 

c) Mindenképpen, ez számára kötelező. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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301. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a mosási feladatok elvégzése a napközbeni 

gyermekfelügyeletben? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, a használt textíliákat megfelelő módon ki kell mosni, meg kell szárítani, 

szükség esetén gondoskodni kell a megfelelő fertőtlenítésről. 

b) Nem, külső céggel kell megoldani a mosást. 

c) Nem, mert csak eldobható papírtörlőket használhatnak a napközbeni 

gyermekfelügyeletekben. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

302. FELADAT 

Feladat: Milyen gyakran szükséges a pelenkázó felületet fertőtleníteni? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Minden reggel nyitáskor, és este záráskor. 

b) Minden nap, legalább egyszer. 

c) Minden használat után. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

303. FELADAT 

Feladat: Ha a szolgáltatás a szolgáltatást nyújtó otthonában kerül kialakításra, akkor 

szükséges-e elkülönítetten tárolni a gyermekfelügyelet számára használatos 

tányérokat, poharakat, evőeszközöket az ott élő családi által használtaktól? Válaszd ki 

a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

304. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e elkülönítve tárolni a napközbeni gyermekfelügyelet élelmiszereit 

- ha a napközbeni gyermekfelügyelet a szolgáltatást nyújtó otthonában került 

kialakításra - a család élelmiszereitől? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Nem 

b) Igen 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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305. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e a játékeszközöket időről-időre megvizsgálni, hogy van-e 

közöttük sérült/repedt/törött játék? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Igen, mert a sérült játékeszközök sérülést okozhatnak. 

b) Nem, mert a szolgáltató használat közben felfigyel a sérült játékokra. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

306. FELADAT 

Feladat: Mit tegyen a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásnyújtója, ha 

sérült/törött/repedt játékot talál a gyermekfelügyelet helyiségeiben? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A játékot felügyelet mellett tovább használhatják a gyerekek.  

b) A sérült/törött/repedt játékot ki kell venni a játékkészletből a sérülésveszély 

elkerülése érdekében. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

307. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e jeleznie a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásnyújtójának 

a fenntartó felé, hogy a játékkészletből sérült játékok eltávolítására került sor? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, így a fenntartó tud intézkedni a játékkészlet pótlásáról. 

b) Nem, ez nem tartozik a fenntartóra. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

308. FELADAT 

Feladat: A gyermek saját otthonában nyújtott napközbeni gyermekfelügyelet 

szolgáltatás esetén jelezheti-e a szolgáltatás nyújtója az ellátott gyermek szüleinek, ha 

azt tapasztalja, hogy a gyermek otthonában valamely körülmény a gyermekre nézve 

balesetveszélyes? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem, semmiképpen, a család életébe nem szólhat bele. 

b) Igen, mivel a gyermek érdekét ez szolgálja. 

c) Nem, mert ez nem tartozik a szolgáltatás nyújtójára. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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309. FELADAT 

Feladat: A gyermek saját otthonában nyújtott napközbeni gyermekfelügyelet 

szolgáltatás esetén jelezheti-e a szolgáltatás nyújtója az ellátott gyermek szüleinek, ha 

azt tapasztalja, hogy a gyermek otthonában valamely körülmény a gyermekre nézve 

egészségre ártalmas? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem, a család életébe nem szólhat bele. 

b) Nem, mert ezzel a kritikával kínos helyzetet teremtene. 

c) Igen, mert az egészségvédelem fontos a gyermek érdekében. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

310. FELADAT 

Feladat: Be kell-e tartani a munkavédelmi-, tűzvédelmi oktatáson megismert 

szabályokat? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, mert ez a munkavállaló és az ellátott gyermekek biztonságát szolgálja. 

b) Igen, mert ellenőrzésnél kiderülhet, ha nem tartja be a szabályokat a szolgáltató. 

c) Nem, mert csak intézményekre vonatkoznak. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

311. FELADAT 

Feladat: Fertőző megbetegedés esetén, járványos időszakban szükséges-e a játékok, 

eszközök, bútorok soron kívül történő fertőtlenítése? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Igen, a további megbetegedések és a már gyógyultan visszatérők visszafertőzésének 

megelőzése érdekében. 

b) Nem, a kórokozók úgyis elpusztulnak. 

c) Nem, mert a játékokon, eszközökön, bútorokon nem tapadnak meg a kórokozók. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

312. FELADAT 

Feladat: Kell-e naponta többször szellőztetni a csoportszobában? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, szükséges a rendszeres levegőcsere. 

b) Nem, elég naponta egyszer. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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313. FELADAT 

Feladat: A munkanap végén szükséges-e az elektromos készülékek áramtalanítása? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen, tűzvédelmi okokból. 

b) Nem, ezek a készülékek biztonságosak. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

314. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e munkanap végén, a napközbeni gyermekfelügyelet épületének 

elhagyásakor az ablakok zárt állapotát ellenőrizni, a riasztót bekapcsolni (ha van)? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem, egy ablakot a szellőzés miatt nyitva lehet hagyni. 

b) Igen, vagyonvédelmi okokból. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

1.1.10. TÉMAKÖR: Munkaügyi kérdések, munkavédelem a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás 

működtetésében 

315. FELADAT 

Feladat: Végezhet-e gyermekellátást munkaviszony nélkül olyan egyéni vállalkozó, 

aki egyben a fenntartó is? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Csak ha munkaszerződést köt önmagával. 

b) Igen 

c) Nem  

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

316. FELADAT 

Feladat: Végezheti-e tevékenységét a szolgáltatást nyújtó személy szociális 

gondozói díj ellenében, ha a család otthonában látja el a gyermeket? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem 

b) Igen  

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el.. 
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317. FELADAT 

Feladat: Végezheti-e tevékenységét a szolgáltatást nyújtó személy szociális 

gondozói díj ellenében, ha nem a családok otthonában látja el a gyermeket ? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem 

b) Igen, de csak helyettesítőként.  

c) Igen 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el.. 

 

 

318. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) A koordinátor foglalkoztatása csak munkaviszonyban vagy közalkalmazotti 

jogviszonyban történhet. 

b) Koordinátori munkakörben alkalmazott személynek szociális gondozói díjat is 

lehet fizetni. 

c) Koordinátori feladatot munkaviszonnyal, közalkalmazotti jogviszonyban és 

megbízási szerződéssel is be lehet tölteni. 

 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

319. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) A szociális gondozói díjjal fizetett megbízás szolgálati időnek számít. 

b) A szociális gondozói díj évi 180 ezer forintig adómentes jövedelemként fizethető, 

eddig az összegig nem számít bele a nyugdíjba és nem kell szerepeltetni az 

adóbevallásban. 

c) A szociális gondozói díjra szóló megbízást be kell jelenteni az adóhatóságnak a 

feladatvégzés megkezdésekor. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

320. FELADAT 

Feladat: Dolgozhat-e önkéntes napközbeni gyermekfelügyeletben? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Nem 

b) Csak a jogszabály által előírt létszám felett. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható 
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321. FELADAT 

Feladat: Milyen fenntartónál kötelező közalkalmazotti jogviszonyt létrehozni a 

szolgáltatást nyújtó személy foglalkoztatására? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Egyházi fenntartó. 

b) Alapítványi fenntartó. 

c) Önkormányzati fenntartó. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható.. 

 

322. FELADAT 

Feladat: Az alábbi állítások közül van hamis állítás is. Válaszd ki a megadott válaszok 

közül! 

a) Szolgáltatást nyújtó személynek jár a garantált bérminimum. 

b) Segítő személy alkalmazása esetében lehet minimálbért fizetni. 

c) Szolgáltatást nyújtó személynek lehet minimálbért is fizetni. 

 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható 

 

 

323. FELADAT 

Feladat: Az alábbi megállapítások hamis és igaz állításokat tartalmaznak. Válassza ki 

az igaz állítást az alábbiak közül. 

a) A munkaszerződés megkötésének feltétele, hogy a szolgáltatást nyújtó személy 

rendelkezzen érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal. 

b) Felvételkor elegendő, ha a dolgozó nyilatkozatot tesz, hogy egészséges. 

c) Az egészségügyi kiskönyvet munkába állás után kell kiváltani az üzemorvosnál. 

Megoldás: a)  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

324. FELADAT 

Feladat: Az alábbi megállapítások hamis és igaz állításokat tartalmaznak. Válassza ki 

az igaz állítást az alábbiak közül. 

a) A segítő személynek elegendő a háziorvos igazolása arról, hogy egészségi állapota 

nem veszélyezteti az ellátott gyermekek egészségét. 

b) A munkaalkalmassági vizsgálat évente kötelező, melyen a 12 hónapnál nem 

régebbi tüdőszűrő lelet bemutatása is szükséges. 

c) Évente kell igazolni a munkaalkalmasságot, ehhez a foglalkozás-egészségügyi 

szabályok szerint évente be kell mutatni a vér és székletvizsgálat eredményét az 

üzemorvosnak. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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325. FELADAT 

Feladat: Az alábbi felsorolásból válaszd ki azokat, melyek nem kötelező elemei a 

munkaszerződésnek!  

a) A szerződő felek lényeges adatai.  

b) Munkaviszony időtartama - határozatlan, vagy határozott. 

c) Munkavállaló részletes feladatai.  

d) Munkakör, FEOR szám. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

326. FELADAT 

Feladat: Az alábbi felsorolásból válaszd ki azokat, melyek nem kötelező elemei a 

munkaszerződésnek! 

a) Munkabér, alapbér. 

b) Munkaidő. 

c) Helyettesítő személy neve.  

d) Munkavégzés helye. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

327. FELADAT 

Feladat: Az alábbi felsorolásból válaszd ki azokat, melyek a munkaszerződés kötelező 

elemei! 

a) Próbaidő időtartama (ha van próbaidő). 

b) Helyettesítő személy neve. 

c) Alapszabadság, pótszabadság. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

328. FELADAT 

Feladat: A napközbeni gyermekfelügyelet fenntartója egyéni vállalkozóval köthet 

szerződést a családok otthonában történő gyermekellátás végzésére? 

Válaszd ki a helyes megoldást az alábbiak közül! 

a) Igen, ha nem részesül központi költségvetési támogatásban. 

b) Nem, az alaptevékenység nem kiszervezhető. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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329. FELADAT 

Feladat: Mivel indokolhatja a munkáltató a felmondást?  Válaszd ki a helyes 

megoldást az alábbiak közül. 

a) A munkáltató pénzügyi nehézségeivel, a munkavállaló magatartásával, a 

munkáltató működésének változásával.  

b) A munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, 

illetve a munkáltató működésének változásával. 

Megoldás: b)  

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

330. FELADAT 

Feladat: Miről kell írásban tájékoztatni a munkavállalót a munkaviszonnyal 

kapcsolatban? Válaszd ki a helytelen választ az alábbiak közül! 

a) A szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának rendjéről.   

b) A többi dolgozónak nyújtott juttatásokról.  

c) A munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának 

szabályairól.  

d) A napi munkaidőről. 

Megoldás: b)  

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

. 

 

331. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás hamis? Válaszd ki az alábbiak közül! 

a) Munkáltatói felmondás esetén a felmondási idő felére fel kell menteni a 

munkavállalót a munkavégzés alól. 

b) A munkáltatónak akkor is ki kell fizetni a felmondási időre járó bért, ha eltekint a 

felmondási idő letöltésétől. 

c) A határozott időtartamú munkaszerződés felbontható munkáltatói rendes 

felmondással. 

Megoldás: c)  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható  
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332. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás hamis? Válaszd ki az alábbiak közül! 

 

a) Próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél indoklás nélkül azonnali hatállyal 

megszüntetheti.  

b) Rendes felmondással a munkaviszonyt bármelyik fél indoklás nélkül azonnali 

hatállyal megszüntetheti.  

c) A munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontásánál mindkét félnek 

indokolni kell. 

Megoldás: c)  

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható.. 

 

 

333. FELADAT 

Feladat: A munkaszerződés megkötése után hány nappal kell írásban tájékoztatni a 

munkavállalót? Válaszd ki a helyes választ az alábbi lehetőségek közül! 

a) 15 nap 

b) 30 nap 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható.. 

 

334. FELADAT 

Feladat: Mennyi pótszabadság jár egy kétgyermekes munkavállalónak? Válaszd ki az 

alábbiak közül a helyes választ. 

a) 2 nap 

b) 4 nap 

c) 6 nap 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

335. FELADAT 

Feladat: A munkaköri leírás módosítható-e a munkáltató által egyoldalúan? 

Válaszd ki a helyes választ az alábbi lehetőségek közül! 

a) Igen 

b) Nem, csak közös megegyezéssel módosítható. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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336. FELADAT 

Feladat: Mit tartalmaz a munkáltató által vezetett munkaidő-nyilvántartás?  

Válaszd ki a helytelen megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A munkavállalók napi munkavégzésének kezdő és befejező idejét. 

b) Nevelés nélküli munkanapokat. 

c) A szabadság idejét. 

d) Munkaidőn kívüli munkavégzés idejét. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

337. FELADAT 

Feladat: A munkavállaló betegsége esetén a munkáltató hány nap betegszabadságot 

köteles kiadni? Az alábbi lehetőségek közül válassza ki a helyes választ 

a) 10 nap 

b) 15 nap 

c) 5 nap 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

338. FELADAT 

Feladat: Hogyan ismeri meg a munkavállaló a kockázatértékelést? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Hozzáférhető helyen kell tartani, hogy a munkavállaló könnyen hozzáférhessen. 

b) Belépéskor, valamint 3 hónapnál hosszabb kihagyás után, és minimum évente 

oktatásban kell részesülnie, és hozzáférhető helyen kell tartani, hogy a 

munkavállaló bármikor elolvashassa. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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339. FELADAT 

Feladat: Mit kell elmondani a tűzoltóság hívásakor? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Pontos címet, mekkora a tűz.  

b) Mekkora a tűz, maradt-e valaki az épületben, a hívó nevét, pontos címet. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

340. FELADAT 

Feladat: Hová kell célozni a tűzoltó készülékkel? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) A tűzfészek elé vagy mögé. 

b) A tűzfészekre. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

341. FELADAT 

Feladat: A munkáltató kötelessége a biztonságos munkavégzés feltételeinek 

megteremtése. Milyen feladatokat végez a munkahelyi balesetek elkerülése 

érdekében? Válaszd ki a helytelen megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Munkavédelmi oktatást szervez évente. 

b) Biztosítást köt a tevékenységekre. 

c) Gondoskodik a tűzvédelemről.  

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

 

342. FELADAT 

Feladat: Milyen gyakran kell ellenőriztetni a tűzoltó készüléket szakemberrel? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Évenként. 

b) Évente kétszer. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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343. FELADAT 

 Feladat: Mi a teendő munkabaleset esetén? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

 

a) Ellátni a sérülést, és folytatni a munkát. 

b) Ellátni a sérülést, bejelenteni a vezetőnek/fenntartónak, feljegyzést készíteni. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el 

 

344. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e munkahelyi kockázatértékelést csináltatni? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Igen, minden 5 főnél többet foglalkoztató munkaadónak. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el 

 

1.1.11. TÉMAKÖR: A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás minőségbiztosítása 

345. FELADAT 

Feladat: Mit értünk minőség alatt? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Minőség, ha teljesülnek a jogszabályban előírt feltételek. 

b) A minőség kizárólag egy külső auditor által kiadott tanúsítvány lehet.  

c) A minőség igényeknek való megfelelést jelent.  

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

346. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki a felsoroltak közül a teljes körű minőségirányítás alapelveit!  

a) Folyamatok javítása. 

b) Külső, belső vevők elégedettségének mérése. 

c) Standardok beépítése. 

d) Vevőközpontúság. 

Megoldás: a) és d) 

Javítókulcs: Két jó Megoldás együttes kiválasztása fogadható el. 
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347. FELADAT 

Feladat: Nevezd meg a teljes körű minőségirányítás legrangosabb hazai elismerését!  

…………………………………………………………………………………… 

Megoldás: Nemzeti Minőségi díj  

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

348. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki a felsoroltak közül teljes körű minőségirányítás legrangosabb 

hazai elismerésének megnevezését!  

a) Nemzeti Minőségi díj 

b) Kiváló Minőség elismerés 

c) Legkiválóbb Magyar Vállalkozás díj  

Megoldás: a)  

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

349. FELADAT 

Feladat: Milyen tényezőket vizsgál a SWOT analízis? 

…………………………………………………………………………………… 

Megoldás: Erősségek, Gyengeségek, Lehetőségek, Veszélyek  

Javítókulcs: Elfogadható a tartalmilag helyes Megoldás. 

 

350. FELADAT 

Feladat: Melyik dimenzió nem tartozik a SWOT analízis vizsgálati körébe? Válaszd ki 

a helytelen megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Erősségek  

b) Kockázatok 

c) Veszélyek  

d) Lehetőségek 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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351. FELADAT 

Feladat: Mit jelentenek a SMART célok? Válaszd ki a helytelen megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Specifikus, mérhető, analizálható, reális, teljes körű. 

b) Specifikus, mérhető, lényeges, reális, időhöz kötött.  

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

352. FELADAT 

Feladat: Mely ismérvek tartoznak a SMART célok közé? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Specifikus 

b) Lényeges 

c) Mérhető 

d) Teljes körű 

Megoldás: a) és c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

353. FELADAT 

Feladat: Mit értünk a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás alap minőségi szintje 

alatt?  

………………………………………………………………………………. 

Megoldás: A jogszabályoknak való megfelelést. 

Javítókulcs: Elfogadható a tartalmilag helyes Megoldás. 

 

354. FELADAT 

Feladat: Mit értünk a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás alap minőségi szintje 

alatt? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Elégedettség mérése. 

b) Jogszabályoknak való megfelelés. 

c) Fejlesztésre törekvés. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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355. FELADAT 

Feladat: Mit jelent a brainstorming megnevezés? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) „Agyalás” – fejlesztési célok meghatározása.  

b) Ötletbörze. 

c) Elégedettség mérése. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

356. FELADAT 

Feladat: A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó mely területeken tud 

minőségmérésre és fejlesztésre törekedni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Tárgyi feltételek. 

b) Térítési díj mértéke. 

c) Szolgáltatás átláthatósága. 

d) Személyi feltételek. 

Megoldás: a) d) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

357. FELADAT 

Feladat: Melyik terület monitoringja nem tartozik a napközbeni gyermekfelügyelet 

szolgáltatás minőségirányítása közé? Válaszd ki a helytelen megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Személyi feltétek. 

b) Adminisztráció. 

c) Tárgyi feltéteke. 

d) Térítési díj mértéke. 

Megoldás: d) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

358. FELADAT 

Feladat: Napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás alap minőségi szintjének 

teljesítéséhez hány m
2
 alapterület biztosítása szükséges gyermekenként? Válaszd ki a 

helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 2 m
2
 

b) 3 m
2
  

c) 5 m
2
 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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359. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás nem igaz a minőségi napközbeni gyermekfelügyelet 

szolgáltatásra? Válaszd ki a helytelen megoldást a megadott válaszok közül! 

A minőségi napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás  

 

a) Méri a szülők elégedettségét.  

b) Méri a dolgozók elégedettségét. 

c) Kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelésre törekszik. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

360. FELADAT 

Feladat: Napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás alap minőségi szintjének 

teljesítéséhez hány évente kell a szolgáltatásnyújtónak képzési kötelezettséget 

teljesítenie? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 2 

b) 3 

c) 5 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

361. FELADAT 

Feladat: Mit jelent a PDCA-elv? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok 

közül! 

a) Tervezd – Csináld – Ellenőrizd - Avatkozz be!  

b) Tervezd – Ellenőrizd – Csatold vissza - Elemezd ki!  

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

362. FELADAT 

Feladat: Mely ismérvek tartoznak a PDCA-elv elemei közé? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) tervezd 

b) vitasd meg 

c) ellenőrizd 

d) csatold vissza 

Megoldás: a) és c) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha mind a két válasz helyes. 
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363. FELADAT 

Feladat: Milyen formában tudjuk a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás 

érintettjeinek elégedettségét felmérni? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Elégedettség felmérése sokféleképpen történhet, egyéni vagy csoportos interjúval 

vagy erre a célra szerkesztett kérdőívvel. 

b) Kizárólag erre a célra szerkesztett, anonimitást biztosító kérdőíves felmérés által. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

364. FELADAT 

Feladat: Mely területen érdemes vizsgálni és fejleszteni a napközbeni 

gyermekfelügyelet szolgáltatás megvalósulásának minőségét? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Személyi feltételek, tárgyi feltételek, gondozás-nevelés, adminisztráció. 

b) Tárgyi feltételek, munkatársak felkészültsége, napirend, étkezés. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

2. MODUL: A NAPKÖZBENI GYERMEKFELÜGYELET MŰKÖDTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 

NEVELÉSI ÉS GONDOZÁSI ALAPISMERETEK 

2.1. TANANYAGEGYSÉG: Pszichológiai és pedagógia alapismeretek 

2.1.1. TÉMAKÖR: Pszichológiai alapismeretek 

365. FELADAT 

Feladat: Mit vizsgál a fejlődéslélektan? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) A fejlődéslélektan az ember testi, értelmi, érzelmi, szociális és személyiségbeli 

fejlődését vizsgálja a fogantatástól az élet végéig. 

b) A fejlődéslélektan az ember testi, értelmi, érzelmi, szociális és személyiségbeli 

fejlődését vizsgálja a fogantatástól a gyermekkor végéig.  

c) A fejlődéslélektan az ember testi, értelmi, érzelmi, szociális és személyiségbeli 

fejlődését vizsgálja a születéstől a felnőttkor végéig. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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366. FELADAT 

Feladat: Mit vizsgál a fejlődéslélektan? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) A fejlődéslélektan az ember pszichés fejlődését vizsgálja. 

b) A fejlődéslélektan az ember testi, érzelmi, pszichoszociális és személyiségbeli 

fejlődését vizsgálja. 

c) A fejlődéslélektan az ember testi fejlődését vizsgálja. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

367. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi lehetősége közül, a fejlődéslélektan három alapkérdését! 

a) Folyamatosság. 

b) A fejlődés szakaszai. 

c) A közös tulajdonságok. 

d) A fejlődés forrásai. 

e) Egyéni különbségek. 

Megoldás: a) d) e) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha mind a három válasz helyes és nem jelöl 

helytelen megoldást a vizsgázó. 

 

368. FELADAT 

Feladat: Mit jelent a fejlődéslélektan törvényszerűségei közül a plaszticitás törvénye? 

Egészítsd ki a mondatot! 

A plaszticitás törvénye azt jelenti, hogy minél fiatalabb valaki, annál képlékenyebb, 

annál inkább alkalmas a …………………………, ……………….. Ez a törvény teszi 

egyértelművé, hogy miért fontos minél korábban felismerni a gyermek esetleges testi-, 

lelki problémáját, és elkezdeni annak kezelését (ki kell használni a gyermekkor 

nagyobb plaszticitását). 

 

Megoldás: változásra, fejlődésre 

Javítókulcs: Elfogadható bármely kifejezés a megoldásban szereplők közül. 
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369. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állítások közül melyik igaz a fejlődés-lélektani 

törvényszerűségekkel kapcsolatban? 

a) A plaszticitás törvénye teszi egyértelművé, hogy miért fontos minél korábban 

felismerni a gyermek esetleges testi-, lelki problémáját, és elkezdeni annak 

kezelését (ki kell használni a gyermekkor nagyobb plaszticitását).  

b) A plaszticitás törvénye teszi egyértelművé, hogy miért fontos minél korábban 

elkezdeni a gyermek speciális fejlesztését még akkor is, ha a fejlődése normál 

ütemben zajlik. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

370. FELADAT 

Feladat: Melyik fejlődés-lélektani törvényszerűség meghatározása az alábbi? Válaszd 

ki a helyes megoldást!  

A ………………………………………… törvénye azt az általános szabályt 

fogalmazza meg, hogy először a test felépítésének kell megváltoznia, csak ez után 

következhet be a működésbeli változás. Az ember csak olyan szintű feladatot tud 

megoldani, melyre cselekvése, képessége, gondolkodása alkalmassá teszi. 

a) plaszticitás törvénye 

b) szerkezet és funkció vagy struktúra és dinamika törvénye 

c) koegzisztencia törvénye 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

371. FELADAT 

Feladat: Melyik fejlődés-lélektani törvényszerűség meghatározása az alábbi? Válaszd 

ki a helyes megoldást!  

A ……………………. azt jelenti, hogy minél fiatalabb valaki, annál képlékenyebb, 

annál inkább alkalmas a változásra, fejlődésre. Ez a törvény teszi egyértelművé, hogy 

miért fontos minél korábban felismerni a gyermek esetleges testi-, lelki problémáját, és 

elkezdeni annak kezelését. 

a) szerkezet és funkció vagy struktúra és dinamika törvénye 

b) koegzisztencia törvénye  

c) plaszticitás törvénye 

 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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372. FELADAT 

Feladat: Melyik fejlődés-lélektani törvényszerűséget írja le az alábbi meghatározás? Írd 

a kipontozott vonalakra az a)-c) felsorolt lehetőségek közül a meghatározásba illőt!  

Az emberek (gyerekek) képességei nem teljesen egyenletesen, nem teljesen 

párhuzamosan fejlődnek. Előfordul, hogy egy gyermek bizonyos képességei 

gyorsabban, míg más képességei esetleg lassabban fejlődnek. Ebből következik, hogy a 

személyiség különböző területein magasabb vagy alacsonyabb fejlődési szintet mutat. 

Ez akár az átlagos fejlődéshez képest is jelenthet pozitív vagy negatív eltérést. Ezt 

nevezzük a …………………….. törvényének.  

 

a) szerkezet és funkció vagy struktúra és dinamika törvénye 

b) koegzisztencia törvénye  

c) plaszticitás törvénye 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

373. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a. Az emberek (gyerekek) képességei mindig egyenletesen, párhuzamosan fejlődnek. 

b. Az emberek (gyerekek) képességei nem teljesen egyenletesen, nem teljesen 

párhuzamosan fejlődnek.  

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

374. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a) Minél idősebb valaki, annál képlékenyebb, annál inkább alkalmas a változásra. 

b) Minél fiatalabb valaki, annál képlékenyebb, annál inkább alkalmas a változásra, 

fejlődésre.  

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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375. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a) Az ember bármilyen szintű feladatot meg tud oldani, ha nagyon akarja. 

b) Az ember csak olyan szintű feladatot tud megoldani, melyre cselekvése, képessége, 

gondolkodása alkalmassá teszi. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

376. FELADAT 

Feladat: Miként hat egymásra az öröklés és a környezet a fejlődési folyamatok 

előidézésében? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) A fejlődésre az örökletes tényezők erősebben hatnak, mint a környezet. 

b) A fejlődésre az környezeti tényezők erősebben hatnak, mint a genetikai tényezők. 

c) A környezeti és genetikai tényezők kölcsönösen, egymást kiegészítve befolyásolják 

a fejlődést. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

377. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról hogy igaz, vagy hamis! 

A fejlődésre az örökletes tényezők erősebben hatnak, mint a környezet. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

378. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról hogy igaz, vagy hamis! 

A fejlődésre az környezeti tényezők erősebben hatnak, mint a genetikai tényezők. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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379. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról hogy igaz, vagy hamis!  

A környezeti és genetikai tényezők kölcsönösen, egymást kiegészítve 

befolyásolják a fejlődést. 

 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

380. FELADAT 

Feladat: Miként megy végbe a fejlődés? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Az érés folyamán a gyermek különféle külső és belső történések hatására újabb és 

újabb információt képes befogadni, vagyis bizonyos dolgokat megtanul, ezáltal 

fejlődik. 

b) Az érés folyamán a gyermek különféle külső történések hatására újabb és újabb 

információt képes befogadni, vagyis bizonyos dolgokat megtanul, ezáltal fejlődik. 

c) Az érés folyamán a gyermek különféle belső történések hatására újabb és újabb 

információt képes befogadni, vagyis bizonyos dolgokat megtanul, ezáltal fejlődik. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

381. FELADAT 

 

Feladat: Miként megy végbe az ember fejlődése? Döntsd el a kérdésre vonatkozó 

állításról hogy igaz, vagy hamis! 

Az éréshez elegendő, hogy a gyermekre különféle külső történések legyenek hatással, a 

belső történések nem lényegesek.  

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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382. FELADAT 

 

Feladat: Egészítsd ki a felsorolást a kisgyermekkori fejlődés hiányzó szakaszaival! 

1) prenatális szakasz 

2) ………………………….. 

3) ………………………….. 

4) csecsemőkor 

5) ………………………….. 

6) óvodáskor 

Megoldás:  

2.) perinatális szakasz 

3.) újszülöttkor 

5.) kisgyermekkor 

 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha mind a három kiegészítés helyes. 

 

383. FELADAT 

 

Feladat: Egészítsd ki a felsorolást a kisgyermekkori fejlődés hiányzó szakaszaival! 

1) ………………………….. 

2) perinatális szakasz 

3) újszülöttkor 

4) ………………………….. 

5) ………………………….. 

6) ………………………….. 

Megoldás:  

1.) prenatális szakasz 

4.) csecsemőkor 

5.) kisgyermekkor 

6.) óvodáskor 

 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha mind a négy kiegészítés helyes. 
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384. FELADAT 

 

Feladat: Egészítsd ki a felsorolást a kisgyermekkori fejlődés hiányzó szakaszaival! 

1) ………………………….. 

2) ………………………….. 

3) újszülöttkor 

4) ………………………….. 

5) ………………………….. 

6) óvodáskor 

Megoldás:  

1. prenatális szakasz 

2. perinatális szakasz 

4. csecsemőkor 

5. kisgyermekkor 

 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha mind a négy kiegészítés helyes. 

 

385. FELADAT 

 

Feladat: Párosítsd a gyermek fejlődésének életkori szakaszait jelölő 1)-3) 

meghatározásokat, a hozzájuk tartozó életkori szakasz betűjelével a)-c)! 

1) megtermékenyítéstől a szülés folyamatáig: ……. 

2) a szülés folyamata: …… 

3) az önálló élet legelső, legrövidebb szakasza, kb. az első hónap vége, az első 

feltételes reflex, a szociális mosoly megjelenéséig …… 

 

Megoldás:  

a) prenatális szakasz 

b) perinatális szakasz 

c) újszülöttkor 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha mind a három párosítás helyes. 
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386. FELADAT 

 

Feladat: Párosítsd a gyermek fejlődésének életkori szakaszait jelölő 1)-3) 

meghatározásokat, a hozzájuk tartozó életkori szakasz betűjelével a)-c)! 

1) egy hónapos kortól egy éves korig (a járás, a beszéd kezdetéig tart): …… 

2) egy éves kortól három éves korig (az akaratlagos szabályozás érésének, az 

önállóság kezdetének szakasza): …… 

3) 3 éves kortól 6 éves korig (az első családon kívüli, attól részben eltérő értékrend – 

norma és szabályrendszer elsajátításának kora): …… 

 

Megoldás:  

a) csecsemőkor 

b) kisgyermekkor 

c) óvodáskor 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha mind a három kiegészítés helyes. 

 

 

387. FELADAT 

 

Feladat: A 38-42. héten született egészséges, érett újszülött meghatározott 

képességekkel, adottságokkal rendelkezik. Válaszd ki a kompetens újszülöttre jellemző 

tulajdonságokat az alábbi felsorolásból! 

a) Hossza: 40-43 cm, 

b) Súlya: 3000-3500 gr. 

c) Már születés előtt, a születés pillanatában megkezdődik a gyermek kötődése az anya 

felé. 

d) Az újszülött jobban figyel a körülötte lévő színes tárgyakra, mint az anyja arcára. 

e) Jobban figyel a női hangokra, mint a férfihangokra, de édesanyja hangját nem tudja 

megkülönböztetni más nőkétől. 

f) Az anya gesztusaira érzékenyen reagál. 

g) Élénken mozog, az egész teste mozog 

h) A negyedik hét környékén karjai, keze ujjai megfeszülnek de fejét még nem tudja 

megemelni 

 

Megoldás: b) c) f) g) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a négy helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 
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388. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Már születés előtt, a születés pillanatában megkezdődik a gyermek kötődése az anya 

felé. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

389. FELADAT 

 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A gyermek kötődése az anya felé csak fél éves korában kezdődik meg. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

390. FELADAT 

 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A gyermek kötődése az anya felé csak akkor kezdődik meg, amikor a gyermek már 

tisztán látja az anyja arcát. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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391. FELADAT 

 

Feladat: Válaszd ki az újszülött kognitív folyamatira jellemző helyes meghatározásokat 

az alábbi felsorolásból! 

a) A megszületést követően az újszülött érzékszervei tökéletesen működnek, mindent 

lát, hall és érez. 

b) A feltételes reflexek a környezettel való kapcsolatba kerülés során alakulnak ki (az 

anya magatartása, érzelmi odafordulása). 

c) Az anyával való kölcsönös kapcsolat az újszülött részéről már tudatos viselkedés. 

d) A születést követő időszak egész életet meghatározó lélektani folyamata a kötődés 

kialakulása. 

e) Az anya-gyermek közötti kötődés az egyén további kapcsolatrendszerét nem 

befolyásolja. 

 

Megoldás: b) d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

392. FELADAT 

 

Feladat: Igaz-e, hogy ma a elfogadott kötődéselmélet szerint az anya és gyermeke 

között kialakuló kötődés alapvető és önálló késztetés, amely első sorban az utód 

túlélését szolgálja? 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

393. FELADAT 

 

Feladat: Az anya-gyermek közötti kötődés kialakulása szempontjából melyek a helyes 

anyai reakciók? Válaszd ki a megfelelő Válaszokat az alábbi felsorolásból! 

a) Ha a baba álmos, az anya megszoptatja, vagy megeteti tápszerrel. 

b) Ha a baba felsír olyankor, amikor az anya a konyhában van, az anya onnan beszél 

hozzá, próbálja verbálisan megnyugtatni, biztosítani őt a közelségéről. 

c) Az anya fürdetés közben beszélget az újszülött csecsemővel. 

d) Ha a baba korábban elalszik, mint az anya szerint kellene, minden áron ébren 

tartják. 

e) Az újszülött csecsemőt az anya nem szeretné megérinteni, mert fél a fertőzéstől, 

ezért nem engedi, hogy a mellére helyezzék. 

f) Az anya önálló elalvásra szoktatja a csecsemőjét úgy, hogy minden elalváskor 

hagyja, hogy álomba sírja magát. 

g) Az anya az újszülött csecsemőt énekkel, simogatással altatja el. 

Megoldás: b) c) g) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a három helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 
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394. FELADAT 

 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból az anya és gyermeke közötti kötődésre 

vonatkozó igaz állítást! 

a) A kötődés kialakulása során az anyának aktívabb kezdeményező szerepe van, mint a 

gyermeknek. 

b) A kötődés kialakulása során a gyermeknek aktívabb kezdeményező szerepe van, 

mint az anyának. 

c) A kötődés kialakulása során mind az anyának, mind a gyermeknek aktív, 

kezdeményező szerepe van. 

 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

395. FELADAT 

 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A kötődés kialakulása során az anyának aktívabb kezdeményező szerepe van, mint a 

gyermeknek. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

396. FELADAT 

 

Feladat: Hány százalékot veszít az első héten a csecsemő a testsúlyából? Válaszd ki a 

helyes megoldást! 

a) 15%  

b) 5% 

c) 10% 

d) 20% 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

397. FELADAT 

 

Feladat: Hány hetes korára nyeri vissza születési súlyát a csecsemő? Válaszd ki a 

helyes megoldást! 

a) 1 hetes 

b) 3 hetes 

c) 1,5 hetes 

d) 2 hetes 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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398. FELADAT 

 

Feladat: Hány centimétert nő átlagosan 1 éves koráig az egészségesen fejlődő 

csecsemő? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a) 30-35 cm 

b) 25-30 cm 

c) 15-20 cm 

d) 15-25 cm 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

399. FELADAT 

 

Feladat: Mikorra záródnak be a gyermek koponyáján lévő kutacsok? Válaszd ki a 

helyes megoldást! 

a) A kiskutacs 3-4 hónapos, a nagykutacs 1,5 éves korra záródik.  

b) A kiskutacs 4-5 hónapos, a nagykutacs 1 éves korra záródik. 

c) A kiskutacs 6-7 hónapos, a nagykutacs 2 éves korra záródik  

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

400. FELADAT 

 

Feladat: Hány fogcsíra helyezkedik el az újszülött állkapocs csontjában? Válaszd ki a 

helyes megoldást! 

a) Az újszülött állkapocs csontjában 20 tej és 32 maradandó fogcsíra helyezkedik el. 

b) Az újszülött állkapocs csontjában 32 maradandó fogcsíra helyezkedik el. 

c) Az újszülött állkapocs csontjában 20 tej fogcsíra helyezkedik el. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

401. FELADAT 

 

Feladat: Mikor tapasztalható először a csecsemő első szándékos mozgása? Válaszd ki a 

helyes megoldást! 

a) 5 hónapos korban. 

b) A második hónap végén. 

c) Az első negyedév végén. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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402. FELADAT 

Feladat: Mikortól képes a csecsemő szemével követni a keze mozgását, a kezében lévő 

tárgyakat? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a) Két hónapos korától. 

b) A harmadik hónap végére. 

c) Fél éves korától. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

403. FELADAT 

Feladat: Melyik az igaz állítás? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a) A figyeléstől, nézéstől, hallástól, két ujjal való ráfogástól veszi kezdetét a kéz 

tudatos, célirányos használata. 

b) A figyeléstől, nézéstől, érintéstől, tenyérrel való ráfogástól veszi kezdetét a kéz 

tudatos, célirányos használata. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

404. FELADAT 

Feladat: Melyik az igaz állítás? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a) A csecsemő féléves kora körül a hüvelykujja bekapcsolódik a fogásba, ami 

lehetővé teszi, hogy az ujjaival megfogja a tárgyakat (csipeszfogás). 

b) A csecsemő 1 éves kora körül a hüvelykujja bekapcsolódik a fogásba, ami lehetővé 

teszi, hogy az ujjaival megfogja a tárgyakat (csipeszfogás). 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

405. FELADAT 

Feladat: Melyik az igaz állítás? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a) A második negyedévben mind gyakrabban fordul elő, hogy a csecsemő egyszerre 

két tárggyal játszik. 

b) A negyedik negyedévben mind gyakrabban fordul elő, hogy a csecsemő egyszerre 

két tárggyal játszik. 

c) A harmadik negyedévben mind gyakrabban fordul elő, hogy a csecsemő egyszerre 

két tárggyal játszik. 

Megoldás: b) 

 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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406. FELADAT 

Feladat: Minek következtében kezd el a csecsemő gőgicsélni? Válaszd ki a helyes 

megoldást! 

a) Attól, hogy látja az anyja ajakmozgásait. 

b) Attól, hogy hallja az anyja hangját. 

c) Saját hangképzése és hallása közötti kapcsolat váltja ki a gőgicsélést. 

 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

407. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz a gagyogásra? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a) A gőgicsélő hangok sorából – kb. féléves kortól – emelkedik ki a hangadás első 

modulált formája, mely már tisztán kivehető, értelmes szavakat tartalmaz. 

b) A gőgicsélő hangok sorából – kb. féléves kortól – emelkedik ki a hangadás első 

modulált formája, mely már tisztán kivehető szótagokat, szótagláncokat tartalmaz. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

408. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a) A beszédfejlődés során a csecsemő első értelmes, jelentéssel bíró szava a mama, 

mivel ezt a legkönnyebb kiejteni. 

b) A kezdeti „ma-ma-ma” hangsor eleinte jelentés nélküli, a felnőtt visszajelzése 

alapján, többszöri ismétlés hatására kap értelmet, és rövidül le „mama” hangsorrá. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

409. FELADAT 

Feladat: Melyik életkorban kezd el önállóan járni az egészségesen fejlődő 

kisgyermek? Írd le a helyes megoldást, az életkori intervallum meghatározásával!  

…………………………hónapos korban. 

 

Megoldás: 11-18 

Javítókulcs: Csak a pontos megoldás fogadható el. 
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410. FELADAT 

Feladat: Miért fejlődik gyorsabban a járni tudó kisgyermek manipulációs 

tevékenysége? Fogalmazd meg röviden, egy mondatban! 

……………………………………………………………………………….. 

 

Megoldás: A kezek felszabadulnak, minden érzékszerve részt tud venni a 

mozgásszervezésben. 

Javítókulcs: Elfogadható, ha a kezek szabad mozgása és az érzékszervek szerepe 

tartalmi pontossággal megjelenik a megoldásban. 

 

411. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a) A második évben, a beszéd tanulása (verbális szakasz) során jellemzően előbb érti 

meg a szavak jelentését és csak később kezdi használni azokat. 

b) A második évben, a beszéd tanulása (verbális szakasz) során jellemzően előbb 

kezdi használni a szavakat és csak később érti meg jelentésüket. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

412. FELADAT 

Feladat: Mikor várható el a normál ütemben fejlődő kisgyermektől, hogy kétszavas 

(ragozás nélküli) mondatokat használjon? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a) A harmadik év végére. 

b) A második évben. 

c) Három éves kora után. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

413. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a) A hároméves gyermek átlagosan 10-14 szóból álló mondatokban beszél. A mondat 

megjelenésével kezdődik a beszéd valódi használata. 

b) A hároméves gyermek átlagosan 3-4 szóból álló mondatokban beszél. A mondat 

megjelenésével még nem kezdődik meg a beszéd valódi használata. 

c) A hároméves gyermek átlagosan 3-4 szóból álló mondatokban beszél. A mondat 

megjelenésével kezdődik a beszéd valódi használata. 

 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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414. FELADAT 

Feladat: Milyen életkortól kezdve várható el a kisgyermektől, hogy utánozza a 

felnőtteket?  

…………………………………………………………………………………….. 

 

Megoldás: Második életévtől kezdve. 

Javítókulcs: Elfogadható a tartalmilag helyes megoldás. 

 

415. FELADAT 

Feladat: Melyik fejlődés-lélketani korszakot nevezzük a gyermek fejlődésében 

szenzomotoros szakasznak? Válaszd ki a helyes állítást! 

a) A csecsemőkor a fejlődés szenzomotoros szakasza, ahol az ismeret megszerzéséhez 

az észlelés és cselekvés útján jut el a gyermek. 

b) A csecsemőkor a fejlődés szenzomotoros szakasza, ahol az ismeret megszerzéséhez 

a látás és a mozgás útján jut el a gyermek. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

416. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Jellemző a csecsemőre (a második cirkulációs szakaszban - Piaget), hogy amit nem lát 

az nincs is a számára, nem alakult még ki a tárgy állandóság. Ha ugyanazt a tárgyat 

egy más szögből látja, akkor az egy másik tárgyat jelent számára. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

417. FELADAT 

Feladat: Melyik életkori szakaszra jellemző az alábbi állítás? 

Gondolkodására jellemző, hogy érdeklik a dolgok okai, gyakran felteszi a kérdést 

„miért?”. Mindent szeretnének tudni, a felnőtt magyarázatát hallani. 

a) kisgyermekkor 

b) óvodáskor 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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418. FELADAT 

 

Feladat: Melyik életkori szakaszra jellemző az alábbi állítás? 

Jellemző, hogy az elképzelt esemény, vagy mese még valóságosnak tűnik számára az 

eseményhez kapcsolódó érzelmei miatt. 

a) óvodáskor  

b) kisgyermekkor 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

419. FELADAT 

 

Feladat: Melyik életkori szakaszra jellemző az alábbi állítás? 

Magyarázatokat keres a számára ismeretlen dolgokra vonatkozóan, ebben nagy 

jelentősége van a képzeletnek és a fantáziának. A gyermek személyisége, 

megnyilvánulásai ebben a korban egyre jobban kiteljesednek, egyre önállóbb lesz, 

egyre nyitottabb a külvilág felé 

 

a) kisgyermekkor  

b) óvodáskor  

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

420. FELADAT 

 

Feladat: Melyik életkori szakaszra jellemző az alábbi állítás? 

A kialakuló éntudat legforradalmibb – a gyereket és a felnőttet a legtöbb probléma elé 

állító – megnyilatkozása a gyermek dacossága, a dackorszak. 

 

a) kisgyermekkor  

b) óvodáskor  

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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421. FELADAT 

 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a) A dacreakció kialakulása szoros összefüggésben van azzal, hogy a gyermek 3 éves 

kora körül már egyre kevésbé függ az anyjától, illetve a környezetétől. A 

függetlenedés folyamata során gyakran válik türelmetlenné önmagával és a 

környezetével szemben. 

b) A dacreakció kialakulása szoros összefüggésben van azzal, hogy a gyermek egyre 

erősebben kötődik anyjához és a környezetéhez. A környezet és az anya arra való 

törekvése, hogy a gyermek önállósodjon, dacreakciót vált ki. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

422. FELADAT 

Feladat: Sorold fel a sajátos nevelési igény/fogyatékosság típusait! 

1) …………………………. 

2) …………………………. 

3) …………………………. 

4) …………………………. 

5) …………………………. 

6) …………………………. 

 

Megoldás: mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi (látási, hallási) fogyatékos, értelmi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzdő 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó hatból legalább öt pontos megoldást 

ad. 
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423. FELADAT 

 

Feladat: Mi jellemzi a kisgyermekkor végére az egészségesen fejlődő gyermeket? 

Válaszd ki a helyes meghatározásokat! 

a) Egyedül étkezik, egy–egy ruhadarabját felveszi, tisztálkodik, legfeljebb apró 

segítséget igényel.  

b) Csak felnőttekkel játszik, a gyermekekkel való tevékenykedés nem érdekli. 

c) A megszokott környezetében jól tájékozódik, ismeri a szokásos napi eseményeket, 

kialakított szokásai vannak.  

d) Nehézséget jelent számára az alkalmazkodás, a szabályok betartása. 

e) A külvilág eseményei nem keltik fel érdeklődését, többnyire magányosan 

tevékenykedik. 

f) Gazdag szókincse van, mondatokat használ, a környezetében történt eseményeket 

elmondja, igényeit szóban fogalmazza meg.  

g) Szívesen nézeget mesekönyvet, gyakran mondókázik, énekel. 

 

Megoldás: a) c) f) g) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a négy helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

424. FELADAT 

Feladat: Milyen tünetek utalhatnak a csecsemő eltérő mozgásfejlődésére? Válaszd ki a 

helyes válaszokat! 

a) Inkább hason szeret feküdni, mint háton. 

b) Elmarad a tárgyak utáni nyúlás.  

c) Öltöztetéskor mindig ellenállást tapasztalunk, az izmok megfeszülnek. 

d) A különböző mozgásformák fejlődése felcserélődik, vagy kimarad (előbb áll, utána 

ül, kimarad a mászás).  

e) Szívesebben van az anyja ölében, mint a kiságyban. 

f) A kezei öt hónapos korában ökölben van.  

 

Megoldás: b) c) d) f) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a négy helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 
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425. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azokat a tüneteket, amelyek a 

látásfogyatékosság lehetséges következményeit írják le?  

a) Akadályozza a hallás fejlődését. 

b) Jelentős mértékben akadályozhatja a mozgásfejlődést. 

c) Általában együtt jár a térbeli tájékozódás, a mozgáskoordináció zavarával. 

d) Szopási nehézséget okoz. 

e) Nehezíti a finommozgások fejlődését. 

Megoldás: b) c) e) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a három helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

426. FELADAT 

Feladat: Milyen tünetek utalhatnak a kisgyermek hallásfogyatékosságára? Válaszd ki a 

helyes válaszokat! 

a) A gyermek gyakran visszakérdez. 

b) Nem játszik a társaival.  

c) Megoldásai nem felelnek meg a kérdésnek.  

d) A kérésekre, utasításokra nem reagál. 

e) Nem szeret TV-t nézni. 

f) Mesére, mondókára nem figyel, vagy azok szövegét egész eltérő módon adja 

vissza. 

Megoldás: a) c) d) f) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a négy helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

427. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az alábbi állítás? 

Az enyhe értelmi fogyatékosság már csecsemőkorban felismerhető. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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428. FELADAT 

Feladat: Az alábbi felsorolásban az értelmi fejlődés kóros eltéréseire utaló jeleket 

soroltuk fel. Válaszd ki azokat, amelyek nem az értelmi fejlődés kóros eltéréseinek 

jelei! 

a) Két hónapos kora körül nem mosolyog vissza a fölé hajoló arcra. 

b) Félévesen nem különbözteti meg az ismerős személyeket az ismeretlenektől. 

c) 12 hónaposan még nem jár önállóan. 

d) Nyolc hónapos kora körül nem reagál egyértelműen a gondozók, a szülők 

kezdeményezéseire. 

e) Kétévesen nem mond szavakat. 

Megoldás: c) e) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

429. FELADAT 

Feladat: Sorold fel röviden, milyen fizikai és pszichés területek fejlődésbeli eltérésére 

utalhat, ha a gagyogás mennyisége kevés, vagy egyáltalán nem gagyog a csecsemő?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Megoldás: beszédfejlődés, hallási észlelés, értelmi fejlődés, autizmus spektrum zavar 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a beszédfejlődés és a hallási észlelés tartalmi 

pontossággal megjelenik a megoldásban. 

 

430. FELADAT 

Feladat: Felismerhető-e az autizmus spektrum zavar csecsemőkorban? Válaszd ki a 

helyes megoldást! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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431. FELADAT 

Feladat: Az alább felsorolt tünetek közül, melyikből nem következtethetünk 

autizmusra? Válaszd ki a felsorolt tünetek közül a „kakukktojást”! 

a) Viselkedése közömbös, érzelmeit nem fejezi ki, érzelmekre nem reagál.  

b) Kortársaival nem lép kapcsolatba, nem játszik velük. 

c) Játéktevékenysége egysíkú, monoton. 

d) Viselkedésében bizarr elemek tapasztalhatók.  

e) Beszédfejlődése késik, vagy megreked. 

f) Három évesen még nem szobatiszta. 

g) Nem veszi fel a szemkontaktust. 

h) Változások ellen hevesen tiltakozik. 

Megoldás: f) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

432. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az alábbi állítás? Válaszd ki a helyes megoldást! 

Egy tünet, vagy egyes tünetek átmeneti megjelenése nem utal arra, hogy autizmus 

spektrum zavar gyanúja merül fel. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

433. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az alábbi állítás? Válaszd ki a helyes megoldást! 

Egy tünet, vagy egyes tünetek átmeneti megjelenése arra utal, hogy autizmus spektrum 

zavar gyanúja merül fel. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

434. FELADAT 

Feladat: Mutathat-e a csecsemőkorban olyan jeleket a gyermek, amiből biztosan 

hiperaktivitásra következtethetünk? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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435. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az alábbi állítás? Válaszd ki a helyes megoldást! 

A rendszertelen napirend, a gyakori lakóhelyváltás, a szülők megromlott kapcsolata, 

az anya-gyermek kötődésének problémái is okozhatnak olyan tüneteket, mintha 

idegrendszeri károsodás okozná az aktivitási, illetve figyelemproblémákat. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

436. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az alábbi állítás? Válaszd ki a helyes megoldást! 

Az autizmus mindig értelmi fogyatékossággal jár együtt. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

2.1.2. TÉMAKÖR: Pedagógiai alapismeretek 

437. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi 1)-3) meghatározásokat az alatta lévő a)-c) fogalmakkal 

és kifejezésekkel! 

1. Lehet, hogy a személyes meggyőződésünk vagy módszereink a saját családunkban 

mások lennének, mint amit alkalmaznunk kell a munkában, de ha hivatásos 

nevelőmunkát végzünk, akkor a …………….. betartásával végezzük azt.  

2. A hivatásos nevelőmunka tudatos tevékenység. A ……………… azt jelenti, hogy 

megtervezem a folyamatot, tudom, milyen módszer milyen hatással lesz a gyermek 

fejlődésére. Ennek megfelelően Választom ki az alkalmazott módszereket, nyomon 

követem a gyermek fejlődését és szükség esetén változtatok a módszereken. 

3. Munkánk során nem csak a gyermek fejlődését követjük nyomon, hanem saját 

magunkat is. ……….módon végezzük a munkánkat és törekszünk tudásunk 

fejlesztésére. 

 

a) önreflektív  

b) szakmai előírások 

c) tudatos 

Megoldás: 1-b, 2-c, 3-a 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden kiegészítés helyes. 
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438. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A hivatásos nevelőmunkában mindig a saját elveinket követjük és a saját 

módszereinket alkalmazzuk. 

a) igaz   

b) hamis  

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak a b) megoldás fogadható el. 

 

 

439. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról hogy igaz vagy hamis! 

A hivatásos nevelőmunka tudatos tevékenység. A tudatosság azt jelenti, hogy 

megtervezem a folyamatot, tudom, milyen módszer milyen hatással lesz a gyermek 

fejlődésére. Ennek megfelelően választom ki az alkalmazott módszereket, nyomon 

követem a gyermek fejlődését, és szükség esetén változtatok a módszereken. 

a) igaz 

b) hamis  

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

440. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Munkánk során nem csak a gyermek fejlődését követjük nyomon, hanem saját 

magunkat is. Önreflektív módon végezzük a munkánkat. 

a) igaz   

b) hamis  

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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441. FELADAT 

Egészítsd ki az alábbi 1)-3) meghatározásokat az alatta lévő a)-c) fogalmakkal! 

1) A ………. alatt azt a tudatos, tervszerű és irányított folyamatot érti, amelynek 

során a pedagógus által irányított gyermeki tevékenységrendszer fejlesztő hatást 

gyakorol a gyermek személyiségére.  

2) A pedagógia elméleti része a ……………. 

3) A ………. komplex fogalom, mert magában foglalja a nevelés elméletét és 

gyakorlatát egyaránt. 

 

a) neveléstudomány 

b) pedagógia 

c) nevelés 

 

Megoldás: 1-c, 2-a, 3.b 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden kiegészítés helyes. 

 

442. FELADAT 

Feladat: Karikázd be az alábbi felsorolásban azt a jellemzőt, amely nem igaz a 

hivatásos nevelésre! 

a) Tudatos tevékenység. 

b) Spontán tevékenység. 

c) Fejlesztő hatást gyakorol a gyermekre. 

d) A pedagógus által irányított. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

 

443. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A pedagógia komplex fogalom, mert magában foglalja a nevelés elméletét és 

gyakorlatát egyaránt. 

a) igaz 

b) hamis  

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) Megoldás fogadható el. 
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444. FELADAT 

Egészítsd ki az alábbi 1)-3) meghatározásokat az alatta lévő a)-c) fogalmakkal! 

1) …………….nevezzük a viselkedési szabályokat, amelyeket egy adott közösség, 

társadalom elfogad és betartat.  

2) Az …….. ún. kulturális alapelvek, amelyben egy közösség tagjainak ítélete 

megegyezik, egyaránt kívánatosnak és fontosnak tartják. 

3) ………………………, vagy ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nevezzük azt az egész életen át tartó 

tanulási folyamat, amely során egy adott közösség tagjai megtanítják és 

megtanulják a közösség kultúráját.  

 

a) szociális tanulásnak, szocializációnak 

b) értékek 

c) normáknak 

 

Megoldás: 1-c, 2-b, 3.a 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden kiegészítés helyes. 

 

445. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Szociális tanulásnak vagy szocializációnak nevezzük azt az egész életen át tartó 

tanulási folyamat, amely során egy adott közösség tagjai megtanítják és megtanulják a 

közösség kultúráját.  

a) igaz   

b) hamis  

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) Megoldás fogadható el. 
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446. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi 1)-4) meghatározásokat az alatta lévő a)- d) 

fogalmakkal! 

1) …………………nevezzük a személyiség veleszületett potenciáljait, amelyek 

lehetőségek a képességek tekintetében 

2) Amennyiben az adottságokat fejlesztő hatás éri (ilyen fejlesztő hatás a 

nevelés),……………. formálódnak. 

3) Az automatizálódott képességeket ………. nevezzük. 

4) A különböző képességek halmozódása a ………... 

 

a) tehetség 

b) készségeknek 

c) adottságoknak 

d) képességekké 

 

Megoldás: 1-c, 2-d, 3-b, 4-a 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden kiegészítés helyes. 

 

447. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Tehetségnek nevezzük a személyiség veleszületett potenciáljait, amelyek lehetőségek 

a képességek tekintetében. 

a) igaz   

b) hamis  

 

Megoldás: b) mert, a veleszületett potenciált adottságnak nevezzük, míg a tehetség a 

képességek halmozódása. 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

448. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról hogy igaz vagy hamis? 

Amennyiben az adottságokat fejlesztő hatás éri (ilyen fejlesztő hatás a nevelés) 

képességgé formálódnak. 

a) igaz   

b) hamis  

 

Megoldás: a)  

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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449. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A különböző képességek halmozódása a készség. 

a) igaz   

b) hamis  

 

Megoldás: b), mert a különböző képességek halmozódása a tehetség. 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

450. FELADAT 

Válaszd ki az alábbi állítások közül, melyik nem igaz! 

a) Az öröklés és nevelés hatásai összefonódnak a személyiségfejlődés folyamatában. 

b) A nevelés korlátai azok a külső vagy belső eredetű zavarok, amelyek a nevelés 

folyamatában fellépnek, és ezáltal nehezítik a nevelést. 

c) Összességen megállapíthatjuk, hogy az öröklés-környezet-nevelés viszonyában a 

nevelés tényezői jelentőségükben és összetettségükben messze alul múlják a 

biológiai faktorokat. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

451. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Az öröklés-környezet-nevelés viszonyában a nevelés tényezői jelentőségükben és 

összetettségükben messze felülmúlják a biológiai faktorokat. 

a) igaz   

b) hamis  

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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452. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi 1)-4) meghatározásokat az alatta lévő a)-d) 

fogalmakkal! 

1) A ……….. valamely feladat, funkció teljesítésére való alkalmasságot jelent. Más 

szóval hozzáértésnek is szoktuk nevezni. 

2) A ……………. a kitűzött nevelési cél elérésének érdekében alkalmazott eljárás. 

3) A gondozási-nevelési tevékenységnek keretet adó rendszer a ……………... 

4) A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban nevelkedő csecsemő- és 

kisgyermekkorú gyermekek esetében a nevelési tevékenység a ……. ágyazottan 

valósul meg.  

 

a) kompetencia 

b) gondozásba 

c) nevelési módszer 

d) napirend 

 

Megoldás: 1-a, 2-c, 3-d, 4-b 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden kiegészítés helyes. 

 

453. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A kompetencia valamely feladat, funkció teljesítésére való alkalmasságot jelent. Más 

szóval hozzáértésnek is szoktuk nevezni. 

a) igaz   

b) hamis  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

454. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A nevelési módszer a kitűzött nevelési cél elérésének érdekében alkalmazott eljárás. 

a) igaz   

b) hamis  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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455. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A gondozási-nevelési tevékenységnek keretet adó rendszer a napirend. 

a) igaz   

b) hamis  

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) Megoldás fogadható el. 

 

456. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban nevelkedő csecsemő- és 

kisgyermekkorú gyermekek esetében a nevelési tevékenység a gondozásba ágyazottan 

valósul meg.  

a) igaz   

b) hamis  

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

457. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi 1)-5) meghatározásokat az alatta lévő a)-e) 

kifejezésekkel! 

a) A ………………… módszerét beidegzésnek nevezzük. 

b) Érett személyiségnek nevezzük azt a felnőtt embert, aki képes ………….. (építő) 

életvezetésre, vagyis úgy él, hogy a maga számára és a társadalom számára is 

értékes és hasznos az életvitele. 

c) A nevelőmunkát meghatározó értékeket …………. nevezzük.  

 

a) konstruktív 

b) szokáskialakítás 

c) nevelési alapelveknek 

 

Megoldás: 1-b, 2-a, 3-c,  

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden kiegészítés helyes. 
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458. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A szokáskialakítás nevelési módszerét beidegzésnek nevezzük.  

a) igaz  

b) hamis  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) Megoldás fogadható el. 

 

459. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Érett személyiségnek nevezzük azt a felnőtt embert, aki képest konstruktív (építő) 

életvezetésre, vagyis úgy él, hogy a maga számára és a társadalom számára is értékes 

és hasznos az életvitele. 

a) igaz   

b) hamis  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

460. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A nevelőmunkát meghatározó értékeket nevelési alapelveknek nevezzük. 

a) igaz  

b) hamis  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

461. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi mondatot a fejlődés-lélektani korszakhoz tartozó 

életkori szakasz megjelölésével (pl. 6-7 éves kor)!  

 

A kisgyermekkor a fejlődéslélektanban a ……….. éves kort, a pedagógiában a 

……………………életszakaszt jelöli.  

Megoldás: 

a) 1-3 éves  

b) 0-3 éves/ születéstől óvodás korig tartó 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden kiegészítés helyes. 
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462. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

Feladat: 

A korai intervenció szemléletének térhódítása a kisgyermekkori nevelés egyik 

legfontosabb kérdésköre napjainkban.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

463. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A kora gyermekkori hátrányok a későbbiekben bármikor behozhatók. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

464. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

Feladat: 

A kisgyermekkori esetleges elmaradások életre szóló hátrányokkal járhatnak.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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465. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A kisgyermekkori tapasztalatok nem befolyásolják jelentősen a későbbi tanulást. 

 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

466. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

Feladat: 

A jó színvonalú kisgyermeknevelésbe történő befektetés a későbbiekben gazdaságilag 

is megtérül.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

467. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

Feladat: 

A kisgyermekek nevelése komoly szakmai felkészültséget igényel. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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468. FELADAT 

Feladat: Csoportosítsd az 1) és 2) fogalmakat az a)-d) felsorolásban szereplő 

kifejezésekkel!  

1) jóllét…  … 

2) bevonódás…  … 

 

a) nyitottság a világra 

b) mentális aktivitás 

c) érdeklődés, motiváltság, elbűvöltség 

d) vitalitás, önbizalom 

Megoldás: 

1. a, d 

2. b, c 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

469. FELADAT 

Feladat: Csoportosítsd az 1) és 2) fogalmakat az a)-d) felsorolásban szereplő 

kifejezésekkel!  

1) jóllét …  … 

2) bevonódás …  … 

 

a) teljes átélés 

b) kényelem 

c) a felfedezés öröme 

d) belső nyugalom 

Megoldás: 

1. b, d 

2. a, c 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

470. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A kognitív képességek fejlesztése a legfontosabb. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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471. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A tárgyi környezet jelentősen befolyásolja a fejlődést. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

472. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

Az iskoláskor előtti nevelésben fontos a nevelés és gondozás egysége.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

473. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A felnőtt direkt beavatkozásai hatásosabbak, mint az indirekt beavatkozások. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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474. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a mondatot a megfelelő kifejezésekkel, amelyek a nevelés által 

kielégítendő gyermeki szükségleteket jelölik! 

 

Az EU-s előírások szerint a nevelésnek ki kell elégítenie a  

(1)  ……………., (2) …………………………………,  

(3) ………………………. és (4)…………………………….. 

szükségleteket.  

 

Megoldás:  

 kognítív (megismerésre vonatkozó/értelmi) 

 emocionális (érzelmi) 

 szociális (társas) 

 fizikai 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a megoldásban szereplő szükségletek tartalmi 

pontossággal és tetszőleges sorrendben fel vannak sorolva. 

 

475. FELADAT 

Feladat: Mi a felnőtt szerepe a gyermek fejlődésében? Válaszd ki az alább felsoroltak 

közül ezeket!  

a) Az érzelmi biztonság megteremtése. 

b) A gyermek tevékenységének hangsúlyozottan direkt befolyásolása. 

c) Mintanyújtás a közös tevékenységekben. 

d) A gyermek önállósági törekvéseinek támogatásával. 

Megoldás:  

a), c) és d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a három helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

476. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azt, amelyik választ ad a kérdésre! Mi nem 

jellemzője a kompetenciák fejlődésének feltételei közül a jóllétnek?  

a) a felfedezés öröme  

b) belső nyugalom 

c) vitalitás, önbizalom 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) válasz elfogadható.  
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477. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azt, amelyik választ ad a kérdésre! Mi nem 

jellemzője a kompetenciák fejlődésének feltételei közül a bevonódásnak?  

a) a felfedezés öröme  

b) koncentráció, valamire fókuszálás 

c) belső nyugalom 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak az a) válasz elfogadható..  

 

478. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi mondatot a megfelelő dokumentum címének 

beírásával!  

Napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás nyújtójaként a pedagógiai tevékenységet 

többek között a ……………………………………………………………………. 

határozza meg.  

Megoldás: A bölcsődei nevelés és gondozás országos alapprogramja 

Javítókulcs: A válasz akkor elfogadható, ha A bölcsődei nevelés és gondozás országos 

alapprogramja vagy az Alapprogram szerepel benne.  

 

479. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi mondatot a megfelelő dokumentum címének 

beírásával!  

A ………………………………………………………………ban megfogalmazottak a 

0-3 éves korú gyermekeket is ellátó napközbeni gyermekfelügyeletre is 

vonatkoztathatók.  

Megoldás: A bölcsődei nevelés és gondozás országos alapprogramja 

Javítókulcs: A válasz akkor elfogadható, ha A bölcsődei nevelés és gondozás országos 

alapprogramja vagy az Alapprogram szerepel benne.  

 

480. FEADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi mondatot a megfelelő dokumentum címének 

beírásával!  

A ………………………………………………………………………. szolgál keretül 

az egyes intézmények, ellátások szakmai programjához.  

Megoldás: A bölcsődei nevelés és gondozás országos alapprogramja 

Javítókulcs: A válasz akkor elfogadható, ha a bölcsődei nevelés és gondozás országos 

alapprogramja vagy az Alapprogram szerepel benne.  
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481. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbiak közül a szülőkkel való kapcsolattartás közvetlen 

formáit!  Jelölj meg több megoldást!  

a) Szülőcsoportos beszélgetés. 

b) Bölcsődei honlap. 

c) Csoportnapló. 

d) Beszélgetés a reggeli érkezéskor. 

Megoldás: a), d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a kéthelyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

482. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű 

gyermekek ellátására vonatkozóan is tartalmaz előírásokat. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

483. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

Az egyéni bánásmód érvényesítése a bölcsődei nevelés egyik alapelve.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

484. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja a bölcsődei nevelés 10 

alapelvét fogalmazza meg.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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485. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja nem tér ki a tanulásra.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

486. FELADAT 

Feladat: Jelöld meg, melyek az alábbiak közül szülőkkel való kapcsolattartás közvetett 

formái?  

a) Szülőcsoportos beszélgetés. 

b) Bölcsődei honlap. 

c) Hirdető tábla. 

d) Beszélgetés a reggeli érkezéskor. 

Megoldás: b), c) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

487. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A gyermek új helyzetekhez való azonnali hozzászoktatása segíti az alkalmazkodás 

kialakulását.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

488. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A napközbeni gyermekfelügyelet 15 éves sajátos nevelési igényű gyermeket is 

fogadhat. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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489. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alább felsorolt állítások közül azt, amelyik nem igaz a 

beszoktatásra! Csak egy választ karikázz be! 

a) A beszoktatás optimális időtartama kb. 2 hét.  

b) Ha a gyermek jól érzi magát a csoportban, a szülő akár már az első napon is 

kimehet.  

c) A beszoktatás során a napközbeni gyermekfelügyeletet nyújtó személy a szülőtől 

fokozatosan veszi át a gyermek ellátását.  

Megoldás: 

A b) állítás hibás 

Javítókulcs: Csak a b). állítás megjelölése fogadható el.  

 

490. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alább felsorolt állítások közül azokat, amelyek igazak a 

beszoktatásra! Jelölj meg több megoldást. 

a) A beszoktatás minden gyermek esetében egyedi.  

b) Előnyös, ha a beszoktatás teljes időtartamában ugyanaz a szülő vesz részt.  

c) A beszoktatás a szülőnek is nehéz helyzet lehet.  

d) A beszoktatás a szülő kérésére el is maradhat. 

Megoldás: a), b) és c) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a három helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

491. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A napközbeni gyermekfelügyeletben figyelembe kell venni az otthoni szokásokat.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

492. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A beszoktatás minden gyermek esetében egységesen 2 hét.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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493. FELADAT 

Feladat: Melyik nem a beszoktatással járó probléma a felsoroltak közül? 

a) Visszaesés a szobatisztaságban. 

b) Gyakoribb megbetegedések. 

c) A játszókedv csökkenése. 

d) A vártnál alacsonyabb fejlettségi szinten álló játék.  

 

Megoldás: d)  (a vártnál alacsonyabb fejlettségi szinten álló játék)  

Javítókulcs: Csak a d) válasz elfogadható.  

 

494. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

Ha a gyermek jól érzi magát a napközbeni gyermekfelügyeletben, pár nap is elég a 

beszokáshoz. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

495. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A beszoktatás hatására előfordulhatnak átmeneti nehézségek (pl. étkezési zavarok).  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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496. FELADAT 

Feladat: Milyen nehézségekkel járhat a beszoktatás? Legalább négyet sorolj fel!  

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

4. ………………………………………… 

 

Lehetséges válaszok:  

 hosszú ideig tartó, nehezen enyhülő sírás 

 negatív érzelmi állapot: düh, agresszió 

 a környezet iránti érdeklődés csökkenése 

 játszókedv csökkenése 

 megbetegedések 

 alvási nehézségek, nyugtalan alvás 

 étvágytalanság 

 visszaesés a szobatisztaságban 

 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 4, tartalmilag a lehetséges válaszok között 

felsoroltakkal megegyező nehézség szerepel benne.  

 

497. FELADAT 

Feladat: Miért nehéz a napközbeni gyermekfelügyeletbe kerülés a kisgyermeknek? 

Legalább három okot sorolj fel!  

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

 

Lehetséges válaszok:  

 az anyától való elszakadás érzelmileg megterhelő a számára 

 más lesz a napirendje, életritmusa 

 a gyermekcsoportban tartózkodás nagyfokú alkalmazkodást kíván 

 a gyermekcsoportban megnő a fertőzésveszély 

 új embereket kell megszoknia 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 3, tartalmilag a lehetséges válaszok között 

felsoroltakkal megegyező nehézség szerepel benne.  
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498. FELADAT 

Feladat: Miért nehéz a napközbeni gyermekfelügyeletbe kerülés az anyának? Legalább 

három okot sorolj fel!  

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

 

Lehetséges válaszok:  

 el kell szakadnia a gyermekétől 

 idegen személyre kell bíznia gyermekét  

 a gyermek rossz érzelmi állapotát nehezen viseli 

 elbizonytalanodik a szakember jelenlétében 

 eltérések az otthoni és a napközbeni gyermekfelügyeletben folyó nevelési, 

gondozási gyakorlatban 

 a munkahelyre visszatérés nagy kihívás a számára 

 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 3, tartalmilag a lehetséges Válaszok 

között felsoroltakkal megegyező nehézség szerepel benne.  

 

499. FELADAT 

Feladat: Az alábbi mondat azt a helyzetet írja le, amikor a gyermek bekerül a 

napközbeni gyermekellátásba. Egészítsd ki a mondatot a megfelelő kifejezéssel!  

A ………………………………………………………… csökkentheti az adaptációs 

terheket.  

 

Megoldás:  

szülővel történő fokozatos beszoktatás  

Javítókulcs: A válasz csak akkor fogadható el, ha a megoldásban szerepelő kifejezés 

olvasható benne.  

 

500. FELADAT 

Feladat: Az alábbi mondat azt a helyzetet írja le, amikor a gyermek bekerül a 

napközbeni gyermekellátásba. Egészítsd ki a mondatot a megfelelő kifejezéssel!  

A ………………………………………………………. során a gyermek és a szülő 

együtt ismerkedhet az új környezettel, és ez előnyös lehet.  

 

Megoldás:  

szülővel történő fokozatos beszoktatás  

Javítókulcs: A válasz csak akkor fogadható el, ha a megoldásban szerepelő kifejezés 

olvasható benne.  
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501. FELADAT 

Feladat: Az alábbi mondat azt a helyzetet írja le, amikor a gyermek bekerül a 

napközbeni gyermekellátásba. Egészítsd ki a mondatot a megfelelő fogalommal!  

………………………….. akkor tekinthető egy gyermek, ha sírás nélkül, vagy rövid 

sírással válik el szüleitől, napközben jókedvűen játszik, elfogadja a felnőtt és a társak 

közeledését.  

 

Megoldás: beszokottnak 

Javítókulcs: A válasz csak akkor fogadható el, ha a megoldásban szerepelő fogalom 

olvasható benne.  

 

502. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A beszoktatás időtartama a gyermek alkalmazkodásának segítése érdekében legalább 3 

hét legyen.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

503. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A beszoktatás során fokozatosan kell növelni a gyermek csoportban töltött idejét. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

504. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A tárgyi feltételek befolyásolják a gyermek önállósodását. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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505. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

Az önállósodás alakulásában csak a környezetnek van szerepe. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

506. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A tárgyi feltételek nem befolyásolják a gyermek önállósodását.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

507. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

Az önállósodás alakulásában a környezetnek nagy szerepe van. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

508. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A tárgyi feltételek befolyásolják a gyermek önállósodását. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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509. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

Az önállósodási igény (kompetenciaigény) minden gyermeknél igen erős.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

510. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi, a dackorszakra érvényes mondatot a megfelelő 

kifejezésekkel, szavakkal!  

Az én és a másik megkülönböztetni tudásával megjelennek a tudatos választások, az 

én ……………………, az én ………………….. és az én ……………………… 

öröme.  

Megoldás: én akarom, én tudom, én csinálom 

Javítókulcs:  

Elfogadható a feladat, ha a megoldásban felsoroltak szerepelnek a mondatban tartalmi 

helyességgel (a sorrend lehet tetszőleges).  

 

511. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel a gyermek önállóságát befolyásoló tényezők közül legalább 3-at! 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

 

Lehetséges válaszok:  

 a gyermek életkora 

 a gyermek fejlettsége 

 tárgyi feltételek 

 támogató felnőtt magatartás 

 elegendő időt biztosító napirend 

 a felnőtt türelme/kivárás 

Javítókulcs: A megoldás akkor fogadható el, ha 3, tartalmilag a lehetséges válaszok 

között felsoroltakkal megegyező feltétel szerepel benne. 
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512. FELADAT 

Feladat: Mit tehet a felnőtt a gyermek önállósodásának elősegítése érdekében? Sorolj 

fel legalább 4 lehetséges tevékenységet! 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

4. ………………………………………… 

 

Lehetséges válaszok:  

 felkészíti a gyermeket a várható eseményekre 

 figyelembe veszi a gyermek fejlettségét 

 figyelembe veszi a gyermek pillanatnyi állapotát, igényeit 

 észreveszi és örömmel fogadja a gyermek próbálkozásait 

 Megoldási lehetőséget biztosít 

 nem hagyja magára a gyermeket a próbálkozásaiban 

 megfelelő tárgyi feltételeket biztosít 

 biztosítja az időkereteket 

 türelmes 

 tapasztalatszerzési lehetőséget, mintát nyújt  

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 4, tartalmilag a lehetséges válaszok között 

felsoroltakkal megegyező tevékenység szerepel benne. 

 

513. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

Az önállóság alakulását nem hátráltatja a tájékoztatás hiánya.   

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

514. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

Az önállóság alakulását kedvezően befolyásolja, ha a felnőtt nem hagyja magára a 

gyermeket a próbálkozások során.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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515. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

Az önállóság kialakulását hátráltatja a tájékoztatás hiánya.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

516. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

Az önállóság alakulását kedvezően befolyásolja, ha a felnőtt magára hagyja a 

gyermeket a próbálkozások során. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

517. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A megoldási lehetőség biztosítása kedvezően befolyásolja az önállósodást. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

518. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

Az önállósodás nem függ a napirendtől.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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519. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alább felsorolt állítások közül azt, amelyik kedvezően 

befolyásolja a gyermek önállósodását a gondozási-nevelési folyamatban! Jelölj meg 

több megoldást! 

a) Tárgyi feltételek megléte. 

b) Az önállóság minden körülmények között történő elvárása.  

c) Kevés megbízás, kevés felelősség adása. 

d) Türelem. 

Megoldás: a), d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást.  

 

520. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alább felsorolt állítások közül azt, amelyik kedvezően 

befolyásolja a gyermek önállósodását a gondozási-nevelési folyamatban! Jelölj meg 

több megoldást! 

a) Napirend 

b) Támogató, megerősítő viselkedés 

c) Azonnal tökéletes válaszok elvárása 

d) Minden területen azonos kompetencia várása 

Megoldás: a), b) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást.  

 

521. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alább felsorolt állítások közül azt, amelyik kedvezőtlenül 

befolyásolja a gyermek önállósodását a gondozási-nevelési folyamatban! Jelölj meg 

több megoldást! 

a) Napirend. 

b) Azonnal tökéletes válaszok várása. 

c) Támogató, megerősítő viselkedés. 

d) Minden területen azonos kompetencia várása. 

Megoldás: b) és d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást.  
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522. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alább felsorolt állítások közül azt, amelyik kedvezőtlenül 

befolyásolja a gyermek önállósodását a gondozási-nevelési folyamatban! Jelölj meg 

több megoldást! 

a) Türelem. 

b) Az önállóság minden körülmények közötti elvárása. 

c) Kevés megbízás, kevés felelősség adása. 

d) Tárgyi feltételek hiánya. 

Megoldás: b) és d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást.  

 

523. FELADAT 

Feladat: A felnőtt mely tevékenységei nem segíti a gyermek önállósodását a 

gondozási-nevelési folyamatban? Sorolj fel legalább 3-at!  

1.  …………………………………………. 

2. ………………………………………….. 

3. ………………………………………….. 

Lehetséges válaszok:  

 kevés megbízás, kevés felelősség adása a gyermek 

kompetenciaigényének alulértékelése 

 a felnőtt a gyermek önállósodását a saját feleslegessé válásaként éli meg 

 mindig mindenben azonos kompetencia várása a gyermektől 

 a felnőtt hangulatától függően változik, hogy mikor miben lehet 

kompetens a gyermek 

 a felnőtt döntési lehetőséget biztosít a gyermeknek, de a gyermek 

döntését nem mindig fogadja el 

 mindenben azonnal tökéletes megoldást vár a gyermektől  

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 3 Megoldás legalább tartalmilag a 

lehetséges válaszok között felsoroltakkal megegyező tevékenység szerepel benne. 

 

524. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

Jó, ha a felnőtt mindig azonos kompetenciát vár el a gyermektől.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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525. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A gyermeknek a próbálkozásai során folyamatosan szüksége van a felnőtt 

beavatkozására.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

526. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

Nem szerencsés, ha a felnőtt mindig azonos kompetenciát vár el a gyermektől.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

527. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A gyermeknek a próbálkozásai során folyamatosan nincs szüksége a felnőtt 

beavatkozására. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

528. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A gyermeknek a próbálkozásai során nincs szüksége folyamatosan a felnőtt 

beavatkozására.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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529. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi, a gyermek kompetenciaigényével kapcsolatos 

mondatot a megfelelő szavakkal!  

Ha az egyén (1)…………………. egy helyzetben, az megerősítést jelent a számára, és 

újabb (2) …………………………… ösztönözheti.  

Megoldás: 

1) sikeres 

2) próbálkozásokra 

 

Javítókulcs: Ha a megoldásban felsoroltak (vagy azokkal tartalmilag egyező 

kifejezések) szerepelnek a mondatban.   

 

530. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A kisgyermek mindig pontosan be tudja mérni, hogy mennyire kompetens az adott 

helyzetben. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

531. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A felnőttnek gyakran nem könnyű eldöntenie, hogy mennyi segítséget adjon az 

önállóan próbálkozó gyermeknek.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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532. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A kisgyermek nem mindig tudja bemérni, hogy mennyire kompetens az adott 

helyzetben.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

533. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A felnőtt mindig könnyen eldönti, hogy mennyi segítséget adjon az önállóan 

próbálkozó gyermeknek.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

534. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A jutalmazás mindig jól segíti a helyes viselkedési minták belsővé válását.  

 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

535. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A túl sok dicséret csökkentheti a dicséret pozitív hatását. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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536. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A jutalmazás estenként segíti a helyes viselkedési minták belsővé válását. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

537. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A túl sok dicséret növeli a dicséret pozitív hatását…… .  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

538. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A dicséret mindig szóban megfogalmazott.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

539. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A dicséret hatékony formája az „ügyes vagy!” formula.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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540. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A dicséret nem mindig szóban megfogalmazott.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

541. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A dicséret hatékony formája az én-üzenet. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

542. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

Az egyén akkor tekinthető szocializáltnak, ha alapvetően úgy viselkedik, ahogyan az 

tőle elvárható. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

543. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A tiltásokhoz fontos a magyarázat. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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544. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

Az egyén akkor tekinthető szocializáltnak, ha már kialakult szokásai vannak.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

545. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A figyelmeztetéshez fontos a magyarázat. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

546. FELADAT 

Feladat: Mely tényezők könnyítik meg a helyes szokások kialakulását a gondozási-

nevelési folyamatban? Jelölj meg több megoldást!  

a) Jól kialakított és állandó napirend.  

b) Magas szintű, szigorú elvárások.  

c) Támogatás, türelem.  

d) Következetesség.  

Megoldás: a), c), d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a három helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást.  

 

547. FELADAT 

Feladat: Mely tényező nehezítheti meg a helyes szokások kialakulását a gondozási-

nevelési folyamatban? Karikázd be a helyes választ! Csak egy választ karikázz be!  

a) Jól kialakított és állandó napirend.  

b) Magas szintű, szigorú elvárások.  

c) Támogatás, türelem.  

d) Következetesség.  

Megoldás: b)  

Javítókulcs: Csak a b) megoldás elfogadható.  
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548. FELADAT 

Feladat. Mit tehetsz azért a nevelés során, hogy a gyermekek betartsák az elvárásaidat? 

Sorolj fel legalább 4 lehetőséget!  

1. ………………………………………….. 

2. ………………………………………….. 

3. ………………………………………….. 

4. ………………………………………….. 

 

 

Lehetséges válaszok:  

 bizalomteljes kapcsolat kialakítása a gyermekkel 

 reális, teljesíthető követelmények állítása 

 az elvárások komolyan vétele (rugalmas következetesség) 

 konkrétan, a gyermek számára érthetően megfogalmazott elvárások 

 a teljesítéshez elég idő biztosítása 

 a teljesítéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása 

 a gyermek folyamatos támogatása az elvárások teljesítése során 

 fokozatosság elvének követése 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 4, tartalmilag a lehetséges válaszok között 

felsoroltakkal megegyező kritérium szerepel benne. 

 

549. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A korlát nem csupán akadályokat, hanem védelmet is jelenthet.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

550. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A szocializáció az adott kultúrába való beleilleszkedés folyamata.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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551. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A szocializáció nem csak az adott kultúrába való beleilleszkedés folyamata, hanem 

univerzális. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

552. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A szocializáció eredményességét nagymértékben meghatározza a felnőtt és a gyermek 

közös tevékenysége, az együtt töltött idő. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

553. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a mondatot a megfelelő fogalommal! 

A …………………………….. az adott kultúrába való beilleszkedés folyamata.  

Megoldás: szocializáció 

Javítókulcs: A megoldás akkor fogadható el, ha a mondatban a szocializáció szó 

szerepel.  

.  

554. FELADAT 

Feladat: Mi a felnőtt szerepe a gyermek szocializációjában? Jelöld meg az alábbi 

felsorolásból azokat, amelyek választ adnak a kérdésre! 

a) a normák, szabályok megismertetése 

b) mintanyújtás az elvárt/elfogadható viselkedésmódokra 

c) a gyermek viselkedésének befolyásolása, megerősítése 

d) a gyermek fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítsa. 

Megoldás: a), b), c) és d) 

Javítókulcs: A megoldás akkor fogadható el, ha mind a 4 megoldást megjelölte a 

vizsgázó.  
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555. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A gyermek szocializációját befolyásolja a lakókörnyezet. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

556. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A normaközvetítés leghatékonyabb módja kisgyermekkorban a direkt instrukciók 

adása.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

557. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A formálás (a jutalmazás és a büntetés) tulajdonképpen a kondicionáláson alapszik.   

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

558. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A jutalmazás a normakövető viselkedés alakításának leghatékonyabb módja.  

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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559. FELADAT 

Feladat: Melyek lehetnek a jutalmazás hátrányai a gondozási-nevelési folyamatban? 

Sorolj fel közülük 4-et!  

1. …………………….. 

2.  ……………………. 

3.  ……………………. 

4.  ……………………. 

 

Lehetséges válaszok:  

 a felnőtt feltételezésén alapul 

 a jutalmat keveselli a gyermek 

 a jutalom értékét veszti 

 a jutalom elérhetetlen a gyermek számára (túl magasak a követelmények) 

 a jutalom elérhetetlen (nagyon távoli) 

 a jutalomhoz szokás esetén a külső irányítás megmarad 

 különösen hátrányos lehet proszociális (segítő) viselkedés esetén 

 a gyermek maga is meg tudja szerezni a jutalmat 

 üzletté alakítja a kapcsolatot 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 4, tartalmilag a lehetséges válaszok között 

felsoroltakkal megegyező hátrány szerepel benne. 

 

560. FELADAT 

Feladat: Melyek lehetnek a büntetés hátrányai a gondozási-nevelési folyamatban? 

Sorolj fel közülük 3-at! 

1. ……………………….. 

2.  ………………………. 

3.  ………………………. 

 

Lehetséges válaszok:  

 a felnőtt feltételezésén alapul 

 a túl szigorú büntetés szorongást vagy agressziót eredményez 

 a beígért és elmaradt büntetést jutalomként éli meg a gyermek 

 a magyarázat elmaradása esetén a gyermek nem tudja, hogy miért kapta 

 a külső irányítás megmarad 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 3, tartalmilag a lehetséges válaszok között 

felsoroltakkal megegyező hátrány szerepel benne.  
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561. FELADAT 

Feladat: Az alábbiak közül mely tényezőket nem kell figyelembe vennünk a napirend 

kialakításánál?  

a) A gyermekcsoport létszáma. 

b) A gyermekek fejlettsége. 

c) A napközbeni gyermekfelügyelet területi elhelyezkedése (ha van játszóudvar). 

d) Az ellátást nyújtó személy szakképzettsége. 

Megoldás: c) és d)  

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  

 

562. FELADAT 

Feladat: Az alábbiak közül mely tényezőket kell figyelembe vennünk a napirend 

kialakításánál?  

a) A gyermekcsoport létszáma. 

b) A gyermekek fejlettsége. 

c) A napközbeni gyermekfelügyelet területi elhelyezkedése (ha van játszóudvar). 

d) Az ellátást nyújtó személy szakképzettsége. 

Megoldás: a) és b) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  

 

 

 

563. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a gyermek 

napirendjének kialakításával kapcsolatban! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést 

melléjük! 

a) A napirend kialakítását befolyásolják az évszakok és az időjárás…… 

b) A napirend kialakítását befolyásolja a napközbeni gyermekfelügyeletet 

szolgáltatást nyújtó személyek szakképzettsége. ….. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  
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564. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak gyermek 

napirendjének kialakításával kapcsolatban! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést 

melléjük! 

a) A napirend kialakítását nem befolyásolják az évszakok és az időjárás……  

b) A napirend kialakítását nem befolyásolja a napközbeni gyermekfelügyeletet nyújtó 

személy szakképzettsége…… 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  

 

565. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a napirend 

kialakítására vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napirend kialakítását befolyásolja a csoportszoba játékkészlete…… 

b) A napirend kialakítását nem befolyásolja a gyermekek önállósága…… 

Megoldás:  

a) hamis 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  

 

566. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak gyermek 

napirendjének kialakításával kapcsolatban! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést 

melléjük! 

a) A napirend kialakítását nem befolyásolja a csoportszoba játékkészlete…… 

b) A napirend kialakítását befolyásolja a gyermekek önállósága…… 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  
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567. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak gyermek 

napirendjének kialakításával kapcsolatban! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést 

melléjük! 

a) A napirend kialakítását nem befolyásolja a napközbeni gyermekfelügyelet 

nyitvatartási ideje…… 

b) A napirend kialakítását befolyásolja a gyermekek létszáma. 

Megoldás: 

a) hamis 

b) igaz  

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  

 

568. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napirend kialakítását befolyásolja a napközbeni gyermekfelügyelet nyitvatartási 

ideje…… 

b) A napirend kialakítását nem befolyásolja a gyermekek létszáma. ….. 

Megoldás: 

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  

 

569. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napközbeni gyermekfelügyeletben étkezés közben nem szabad beszélgetni……  

b) A csoport napirendjének kialakítását befolyásolja, ha SNI gyermek jár a 

csoportba……  

Megoldás: 

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  
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570. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

Feladat:  

a) A napközbeni gyermekfelügyeletben étkezés közben beszélgethetnek a 

gyermekek…...   

b) A csoport napirendjének kialakítását nem befolyásolja, hogy van-e SNI gyermek a 

csoportban…...  

Megoldás: 

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  

 

571. FELADAT 

Feladat: Melyek a folyamatos napirend előnyei a gondozási-nevelési folyamatban? 

Sorolj fel hármat!  

Feladat: 

1. ……………………….. 

2.  ……………………….. 

3.  ……………………….. 

 

 

Lehetséges válaszok:  

 folyamatosság, (felesleges várakozási idő kiküszöbölése) 

 a lehető legtöbb idő jut a játékra 

 rugalmas 

 az egyes gyermekek szükségleteihez, igényeihez igazodás  

 kiszámíthatóak a nap eseményei  

 elegendő idő jut az egyes tevékenységekre 

 a csoport életében átlátható rendszer alakul ki  

 biztosítja az aktivitás és az önállóság időbeli kereteit, lehetőségét 

 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 3, tartalmilag a lehetséges Válaszok 

között felsoroltakkal megegyező előny szerepel benne. 

 

572. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a következő, gondozási feladatra vonatkozó mondatot a 

megfelelő fogalommal!  

A nyugodt, jó hangulatú ………………………. az egészséges életmód alakulásának 

fontos feltétele, a szociális kapcsolatok alakulásának fontos színtere.  

Megoldás: étkezés 

Javítókulcs: A válasz akkor elfogadható, ha a megoldásban szerepelő fogalom szerepel 

a mondatban.  
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573. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A kisgyermek táplálásában az egyéni igények is szerepet játszanak. …… 

b) Az étkezés előkészítését az ellátást nyújtó személy végzi, ebben a kisgyermek nem 

vesz részt……  

Megoldás: 

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

574. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A kisgyermek az étkezés előkészítésében korának megfelelően részt vehet, ha 

ehhez kedvet érez……  

b) Az új ízek bevezetése estén a gyermek először mindig kóstolót kapjon…… 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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575. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a következő mondatot kisgyermekek étkeztetésével kapcsolatban 

a megfelelő jelzőkkel!  

A napközbeni gyermekfelügyeletben  tiszteletben kell tartani a 1) ……………………. 

vagy 2) ……………….. okokból fakadó étkezési szokásokat is.  

Megoldás:  

1) vallási 

2) nemzetiségi  

Javítókulcs: A válaszok elfogadhatók, ha a megoldásban szerepelő jelzőkkel 

szerepelnek a mondatban. A válaszok sorrendje tetszőleges.  

 

576. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a következő, a kisgyermekek szobatisztaságára vonatkozó 

mondatot a megfelelő életkori intervallum megjelölésével! (pld. 6-7 éves kor között)  

Az érési folyamatok következtében a kisgyermekek többsége 

…………………………. szinte magától is szobatisztává válik.  

Megoldás: 2-3 éves kor között 

Javítókulcs: A válasz akkor elfogadható, ha a megoldásban szerepelő kifejezés vagy 

azzal tartalmilag megegyező kifejezés szerepelnek a mondatban. 

 

577. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A szobatisztaság késleltetése is jelenthet problémát…..  

b) A kialakult szobatisztaság már stabil fejlődési állomás…… 

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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578. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy! Írj ennek megfelelően I 

vagy H jelzést melléjük! 

a) A kialakult szobatisztaság még nagyon billenékeny: az érzelmi vagy egészségi 

állapot változásaitól függően visszaesés lehetséges……  

b) A szobatisztaság késleltetése nem jelenthet problémát……  

  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

579. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy! Írj ennek megfelelően I 

vagy H jelzést melléjük! 

a) A szobatisztaság alakulásában az érésé a vezető szerep…… 

b) A gondozás során a gyermekről való gondoskodással párhuzamosan az önállósodás 

támogatása is fontos…… 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

580. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napközbeni gyermekfelügyeletben a kisgyermek alváshoz se kapjon cumit……  

b) Nem jó, ha az alvó kisgyermeket felébreszti a napközbeni gyermekfelügyeletet 

nyújtó személy. ….. 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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581. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napközbeni gyermekfelügyeletben a kisgyermek megkapja a cumiját alváshoz, 

ha igényli…… 

b) Ha a kisgyermek felébred, ne kelljen tétlenül az ágyában feküdnie. …... 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

582. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi, az altatás gondozási tevékenységére vonatkozó 

mondatot a megfelelő kifejezéssel!  

A nyugodt alvás feltétele, hogy a kisgyermek ………………………………………… 

érezze magát a csoportban.  

Megoldás: érzelmileg biztonságban 

Javítókulcs: A válasz akkor elfogadható, ha a megoldásban szerepelő kifejezés vagy 

azzal tartalmilag megegyező kifejezés szerepel a mondatban. 

 

583. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az életkori sajátosságokról tanultak fontos viszonyítási alapot jelentenek az 

egyes gyermekek fejlődésének értékelésében. …… 

b) Az ideális gyermek csoportlétszám segíti az egyes gyermekek egyéni 

sajátosságaihoz igazodást. …… 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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584. FELADAT 

Feladat: Az alábbi a)-d) felsorolás állításokat tartalmaz a napközbeni 

gyermekfelügyelet szolgáltatásban folyó gondozó-, nevelőmunkával kapcsolatban! 

Karikázd be az igaz állításokat! 

a) A napközbeni gyermekfelügyeletben folyó nevelőmunkában az életkori 

sajátosságokhoz igazodásé a vezető szerep.  

b) A napközbeni gyermekfelügyeletben folyó nevelőmunkában az egyéni 

sajátosságokhoz igazodásé a vezető szerep.  

c) A napközbeni gyermekfelügyeletben folyó nevelőmunkában az egyéni és az 

életkori sajátosságokat egységként kell kezelni. 

d) Az egyéni sajátosságok nemzeti/etnikai kulturális hovatartozással is 

összefügghetnek.  

Megoldás: c) és d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

585. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi nevelésre vonatkozó mondatot a megfelelő kifejezéssel!  

A csoport ..………………………………………….. támpontként szolgál és 

biztonságot nyújt minden kisgyermek számára, mindenki biztos lehet abban, hogy 

egyéni érdekei, szükségletei nem sérülnek.  

Megoldás: szokás- és szabályrendszere 

Javítókulcs: A megoldás akkor elfogadható, ha a megoldásban szerepelő kifejezés 

vagy azzal tartalmilag megegyező kifejezés szerepel a mondatban. 

 

586. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

nehézségekre vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A nevelés szempontjából „nehéz” helyzet normál fejlődésű gyermekeknél 

jelentkező helyzet…… 

b) A felnőtt aktuális pszichés állapotától nem függ, hogy mit tart „nehéz” helyzetnek.  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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587. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

nehézségekre vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A felnőtt aktuális pszichés állapotától jelentősen függ, hogy mit tart „nehéz” 

helyzetnek……  

b) A „nehéz” helyzetek komoly problémákra utalnak……  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

588. FELADAT 

Feladat: Melyek a nevelésben előforduló úgy nevezett „nehéz” helyzetek főbb 

jellemzői? Sorolj fel 4-et!  

1) ………………………………………………… 

2) ………………………………………………… 

3) ………………………………………………… 

4) ………………………………………………… 

Lehetséges válaszok:  

 a gyermek nincs jó érzelmi állapotban 

 a helyzet feszítő a felnőtt számára 

 a normál reakcióknál általában intenzívebbek és elhúzódóbbak 

 megzavarhatják a felnőtt/gyermek kapcsolatot, konfliktust 

kelthetnek abban 

 a felnőtt sokszor tanácstalan a helyzet kezelésében 

 a gyermekközösségben nem kívánatos viselkedési mintát jelenthet 

 kezelésükhöz sok nevelési babona kapcsolódik 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 4,a lehetséges válaszok között felsorolt 

vagy  tartalmilag azokkal megegyező jellemző szerepel benne. 

 

 

589. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

nehézségekre vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A síró csecsemőt csak akkor kell felvenni, ha valamilyen fiziológiai szükséglet 

kielégítetlenségét jelzi a sírás…..  

b) A dac az énfejlődés természetes velejárója……  

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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590. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

nehézségekre vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Minél dacosabb a gyermek, annál fejlettebb az éntudata. …… 

b) A „nehéz” helyzet megítélése függ a felnőtt pillanatnyi hangulatától is. ……  

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

591. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

nehézségekre vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az erősebb dac nem jelent fejlettebb éntudatot…… 

b) A „nehéz” helyzetnek a felnőtt általi megítélése lényegében állandó. ….. 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

592. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

nehézségekre vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A „nehéz” helyzetnek a napközbeni gyermekfelügyeletben folyó élet is oka lehet. 

…. 

b) A síró csecsemőt mindig fel kell venni. …. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

593. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

nehézségekre vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A túlzott elvárások gyakran elősegítik a nehéz helyzetek kialakulását. ….. 

b) A dac hiánya is probléma: az én fejletlenségére utalhat. ….. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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594. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

nehézségekre vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A „nehéz” helyzetek kóros viselkedésként kezelése nehezíti a megoldásukat. ….. 

b) A helyzetek megoldásában kerülni kell a feszültséget növelő tiltásokat, 

korlátozásokat. …..  

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

595. FELADAT 

Feladat: Melyek a nevelésben az ún. „nehéz” helyzetek családhoz köthető okai? Sorolj 

fel legalább 3 okot!  

1) ………………………………………………... 

2) ……………………………………………….. 

3) ……………………………………………….. 

Lehetséges válaszok:  

 Korábbi tapasztalatok (gyermekvárás, szülés körülményei) 

 Jelenlegi egzisztenciális nehézségek  

 Jelenlegi konfliktusok a családtagok között 

 A szülők életvezetési nehézségei  

 Következetlen nevelés 

 Ráhagyó, korlát nélküli szülői nevelés 

 Túlzott elvárások, túlzott szigor a gyermekkel szemben 

 A gyermek és a szülő kapcsolatának a nehézségei, kötődési nehézségek 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 3, a lehetséges válaszok között felsorolt 

vagy tartalmilag azokkal megegyező ok szerepel benne.  

 

596. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

nehézségekre vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A kedvetlenség nem tartozik a nehéz helyzetek közé. ….. 

b) A „nehéz” helyzeteknek oka lehet a felnőtt túl szigorú elvárása is. ….. 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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597. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

nehézségekre vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napközbeni gyermekellátást nyújtó személy és a gyermek közötti kapcsolati 

nehézségek is lehetnek a „nehéz” helyzeteknek okai. ….. 

b) Az enyhe követelmények csökkentik a „nehéz” helyzetek kialakulásának esélyét. 

….. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

598. FELADAT 

Feladat: Melyek a nevelésben az ún. „nehéz” helyzetekre adott hibás felnőtt reakciók? 

Sorolj fel 3-at! 

1) …………………………………………………… 

2) ………………………………………………. 

3) ……………………………………………….. 

Lehetséges válaszok:  

 Figyelmen kívül hagyás 

 A rossz érzelmi állapot indokolatlannak tartása 

 Kigúnyolás, megbélyegzés 

 Kaptafa válaszok 

 Büntetés, fenyegetés 

 Az elvárások további szigorítása 

 Következményekkel ijesztgetés 

 Türelmetlenség a megoldást illetően 

 A saját (felnőtt) felelősség elutasítása 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 3, a lehetséges válaszok között felsorolt 

vagy tartalmilag azokkal megegyező reakció szerepel benne.  
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599. FELADAT 

Feladat: Melyek a nevelésben az ún. „nehéz” helyzetek gyermekhez köthető okai? 

Sorolj fel 4-et! 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3. …………………………………………. 

4. ………………………………………………… 

Lehetséges válaszok:  

 Az intenzív fejlődés következményei 

 Félkész állapot, hiányzó kompetenciák 

 Ösztönök (a kivárás képtelensége pl.) 

 Érti, de mégsem 

 Alkalmazkodási terhek, stressz megnövekedése 

 A függőségben rejlő feszültségek (a gyermek nem pont arra vágyik, 

amit a felnőtt nyújt, de…) 

 Énközpontúság – az önzés természetes jelenléte 

 Temperamentum 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha 4, a lehetséges válaszok között felsorolt 

vagy tartalmilag azokkal megegyező ok szerepel benne. 

 

600. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a nevelési 

nehézségekre vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A „nehéz” helyzetek kezelésének legfontosabb eleme az elfogadás. ….. 

b) A „nehéz” helyzetekben fontos a felnőtt önvizsgálata is. ….. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

601. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A fejlődés támogatása a felnőtt tudatos döntésein alapszik……  

b) A félelem természetes kísérője a gyermek fejlődésének, nem lehet kiiktatni. ….. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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602. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A fejlődés támogatása részben a felnőtt tudatos döntésein alapszik……  

b) A kisgyermek félelme helyes neveléssel megszüntethető, kiiktatható a gyermek 

életéből. ….. 

Megoldás:  

a) hamis 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

603. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Fontos, hogy a gyermekek sok mondókát, verset tanuljanak a napközben 

gyermekfelügyeletben. ……  

b) A gyermekek közötti konfliktusok megoldásába a felnőttnek csak akkor kell 

beavatkoznia, ha a gyermekek nem tudják azt megoldani…… 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

604. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napközbeni gyermekfelügyeletben a teljesítményelváráshoz kapcsolódó, 

erőltetett ismeretgyarapítás kerülendő……  

b) A praktikus, könnyen fel- és levehető ruhadarabok segítik az önállósodást……  

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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605. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Jó, ha a nehezen elalvó kisgyermek mellé a felnőtt odaül, ha a gyermek igényli, 

simogatással segíti az elalvást…… 

b) A napközbeni gyermekfelügyeletben a 2-3 évesnek csak akkor kell ebéd után 

aludnia, ha akar.  

Megoldás: 

a) igaz 

b) hamis 

 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

606. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A megerősítés, pozitív visszajelzés kedvezően hat az énfejlődésre……  

b) A napközbeni gyermekfelügyeletbe kerülés előtt a már sok felnőttel találkozó 

kisgyermek számára könnyebb a beszoktatás.  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

607. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az üzenő füzetbe csak a szolgáltatást nyújtó ír a szülőknek...  

b) A gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, de a nevelés helyzetei nem 

korlátozódnak a gondozási helyzetekre.  

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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608. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A még nem beszokott kisgyermek általában nehezebben alszik el és 

nyugtalanabbul alszik. ….. 

b) A különböző területeken a kisgyermek kompetenciaigénye és kompetenciaszintje 

eltérő lehet. ….. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

609. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Ha az ellátást nyújtó személy bekapcsolódik a gyermek játékába, igyekezzen minél 

előbb kilépni belőle. ….. 

b) A Bölcsődei nevelés országos alapprogramja a szülőkkel való kapcsolat formáit is 

bemutatja. ….. 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

610. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napközbeni gyermekfelügyeletben a gyermekek délelőtt is alhatnak, ha igénylik. 

…..  

b) Ha a felnőtt megoldási lehetőségeket biztosít azokban a helyzetekben, amelyekben 

a gyermek kompetens, ezzel csökkentheti a dacreakciók előfordulását. …..   

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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611. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napközbeni gyermekfelügyelet napirendjének kialakítását nem befolyásolja az 

ellátást nyújtó személyek létszáma……  

b) A nevelés mindig célvezérelt tevékenység. ….. 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

612. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A nevelésben a családban követett értékek és a napközbeni gyermekfelügyelet 

szolgáltatásban követett értékek között jelentős különbségek is lehetnek. …. 

b) A napközbeni gyermekfelügyeletben elvárás, hogy evés közben a gyermek ne 

álljon fel az asztaltól. …. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

613. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A bölcsődés korú gyermekek nevelésének egyik alapelve a családok 

rendszerszemléletű megközelítését fogalmazza meg…… 

b) A napközbeni gyermekfelügyeltnek mindig minden körülmények között igazodni 

kell a családi szokásokhoz. ….. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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614. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a gondozó-, 

nevelőmunkára vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az édesanyjához biztonságosan kötődő kisgyermek könnyebben szokik be a 

napközbeni gyermekfelügyeletbe.  

b) A társak iránti igény hangsúlyozottan a 2. életév után jellemző. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

615. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak a gondozó-, 

nevelőmunkára vonatkozóan! Írj ennek megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A 3. életév betöltésére nem elvárás a szobatisztaság kialakulása…..  

b) A szülő és/vagy a gyermek választhat az ellátást nyújtó személyek között……  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

616. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A személyes mesélés, énekelés, mondókázás sokkal pozitívabb hatású, mint a gépi 

mesélés, énekelés……  

b) A gondozás a 3 éven aluli gyermekek esetében sokkal fontosabb, mint a nevelés. 

…… 

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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617. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A gyermek otthoni és napközbeni gyermekfelügyeletben történő viselkedése között 

jelentős eltérések lehetnek. ….. 

b) Az anyához kevésbé kötődő gyermek könnyebben szokik be a napközbeni 

gyermekfelügyeletbe……  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

618. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az öröklés szerepe elhanyagolható a nevelésben…… 

b) A csoport téli és nyári napirendje eltérő……  

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

619. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az öröklés jelentősen befolyásolja a nevelést……  

b) A csoport nyári és téli napirendjében nincs különbség.  

Megoldás:  

a) igaz  

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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620. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A gyermek lényegében ugyanúgy viselkedik otthon, mint a napközbeni 

gyermekfelügyeletben……  

b) Az anyához kevésbé kötődő gyermek nehezebben szokik be a napközbeni 

gyermekfelügyeletbe……  

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

621. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A dacos gyermek viselkedésének kezelésére helytelen megoldás a gyermeket 

magára hagyni……  

b) Nem jó megoldás, ha a felnőtt a „nehéz” helyzetek megoldását mástól várja. …. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

622. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napközbeni gyermekfelügyeletben a gondozás fontosabb, mint a játék……  

b) Az otthonról bevitt játékot a gyermek csak az átadóig viheti……  

Megoldás:  

a) hamis 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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623. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az otthonról vitt „alvós” tárgy játékidőben is a gyermeknél lehet……  

b) A napközbeni gyermekfelügyeletben a gondozás és a játék egyenlően fontos 

területek. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

624. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azt, ami a játékban való lemaradás okai 

közt nem szerepel! 

 

a) fejlődésben való lemaradás 

b) sajátos nevelési igény 

c) ingerszegény környezet 

d) agresszív személyiség 

Megoldás: d): agresszív személyiség  

Javítókulcs: Csak a d) fogadható el.  

 

625. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azt a játékeszközt, amelyik nem alapjáték?  

a) baba 

b) labda 

c) homokozó vödör 

d) képeskönyv 

Megoldás: c): homokozó vödör 

Javítókulcs: Csak a c) válasz fogadható el.  

 

626. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azt, amelyik választ ad a kérdésre: Adható-

e labda a csecsemőnek? 

a) Igen 

b) Igen, de csak olyan méretű, ami a kézméretéhez igazodik 

c) Nem 

d) Igen, de csak akkor, ha már helyváltoztatásra képes 

Megoldás: d) igen, de csak akkor, ha a csecsemő már helyváltoztatásra képes 

Javítókulcs: Csak a d) válasz fogadható el.  
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627. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azt, amelyik választ ad a kérdésre: Milyen 

céllal, motivációval kapcsolódjon be a felnőtt a gyermek játékába? 

a) A gyermek játékának kontrollálása. 

b) A játék örömszerző funkciójának erősítése. 

c) A gyermek játékának segítése. 

d) Játéktanítás. 

Megoldás: b) a játék örömszerző funkciójának erősítése 

Javítókulcs: Csak a b) válasz fogadható el.  

 

628. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azokat, amelyek választ adnak a kérdésre: 

Milyen kedvező hatásai lehetnek a felnőtt és a gyermek együttjátszásának?  

a) A felnőtt jelenléte biztonságot ad a gyermeknek. 

b) A felnőtt meg tudja tanítani a gyermeknek az egyes játékok használatát. 

c) A közös élmény öröme. 

d) Kapcsolaterősítő. 

Megoldás: a) a felnőtt jelenléte biztonságot ad a gyermeknek, c) a közös élmény 

öröme, és d) kapcsolaterősítő 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a három helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

629. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azokat, amelyek választ adnak a kérdésre: 

Melyek a játék főbb jellemzői?  

a) Külső kényszertől mentes. 

b) Örömet okozó. 

c) Bármi megtörténhet benne. 

d) Külső céllal is végezhető. 

 

Megoldás: a) külső kényszertől mentes, b örömet okozó, c) bármi megtörténhet benne. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a három helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 
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630. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azokat, amelyek választ adnak a kérdésre: 

Mi jellemzi a játékba bevonódott kisgyermeket? (Jelölj meg több megoldást) 

a) Érdeklődés, kíváncsiság. 

b) Koncentrálás. 

c) Megfelelés igénye. 

d) Önbizalom. 

Megoldás: a) érdeklődés, kíváncsiság, b) koncentrálás. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

631. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azokat, amelyek választ adnak a kérdésre: 

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a gyermek játékkészletének 

összeállításánál? 

 

a) Könnyen megfogható, markolható, elengedhető legyen. 

b) Működjön (hangot adó, mozgó, stb.). 

c) Változatos alakú, felületű, színes legyen. 

d) Mozgó, ezáltal mozgásra ösztönző. 

 

Megoldás: a) könnyen megfogható, markolható, elengedhető legyen és c) változatos 

alakú, felületű, színes legyen. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

632. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azokat, amelyek választ adnak a kérdésre: 

Mikor befolyásolja a felnőtt hátrányosan a gyermek játékát?  

 

a) Ha direkten, erőltetve kapcsolódik be a játékba. 

b) Ha nem mélyül el a játékban, kifelé tekintget a helyzetből.  

c) Ha a gyermek javaslataihoz alkalmazkodik. 

d) Ha a játékot értékeli. 

Megoldás: a) direkten, erőltetve kapcsolódik be a játékba, b) nem mélyül el a játékban, 

kifelé tekintget a helyzetből, d) a játékot értékeli. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a három helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást.  
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633. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azokat, amelyek választ adnak a kérdésre: 

Melyik játék nem ajánlott a tipegő korúaknak (1-2 éves korosztály)? 

 

a) LEGO 

b) Mászóalagút 

c) Babakonyha edényei 

d) Kemény lapú lapozók 

Megoldás: a) (LEGO) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

634. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azokat, amelyek választ adnak a kérdésre: 

Melyek lehetnek a játék közbeni konfliktus csökkentésének eszközei?   

a) A felnőtt mielőbbi beavatkozása a készülődő konfliktusba. 

b) Ugyanabból a játékból több darab van. 

c) Jól kialakított játékterek. 

d) Túl határozott viselkedési szabályok. 

Megoldás: b) ugyanabból a játékból több db van és c) jól kialakított játékterek. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

 

635. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azokat, amelyek választ adnak a kérdésre: 

Mivel erősíthető a szülők játszókompetenciája?  

a) Igény szerinti tanácsadás. 

b) Rendszeres beszélgetések a játékról. 

c) Szülő-gyermek közös játékára építkező programok.  

d) Szülőcsoportos beszélgetések a játékról. 

Megoldás: a) igény szerinti tanácsadás, c) szülő-gyermek közös játékára építkező 

programok és d) szülőcsoportos beszélgetések a játékról. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a három helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 
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636. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A játék spontán tevékenység……  

b) A gyermek játéktevékenységében a felnőttnek nincs szerepe. ….. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

 

637. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A nagymozgásos játékok mindig udvari játékok……  

b) A folyamatos napirend lehetővé teszi, hogy a lehető legtöbb idő jusson játékra…… 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

 Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

638. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A játék mindig tervezetten, szervezetten zajlik……  

b) A játék a cselekvés öröméért folyik…… 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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639. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A játék közbeni konfliktushelyzetbe a felnőttnek mindig be kell avatkoznia……  

b) A játék mindig örömet okoz a gyermeknek……  

 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

640. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A szolgáltatást nyújtó feladata a szülők játszókompetenciájának erősítése……  

b) A játék a tanulás legfontosabb színtere kisgyermekkorban…… 

Megoldás: 

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

641. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A játék nem mindig aktív tevékenység…...  

b) A csecsemő első játékai felfedező játékok…… 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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642. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A társak iránti igény tekintetében jelentős különbségek lehetnek a gyermekek 

között…… 

b) Mivel a gyermek maga választja meg, hogy mit játszik, játékának fejlődéséhez 

nincs szükség a felnőttre…… 

Megoldás: 

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

643. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A játéknak lehet külső célja is…… 

b) Az utánzójáték a szerepjáték „előfutára”. ….. 

 

Megoldás: 

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

644. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A szabályjáték iránt csak az óvodás kor vége felé érdeklődnek a gyermekek……  

b) A játék a gyermek önismeretét is fejleszti……  

 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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645. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az első játék a gyakorlójáték a gyermek életében. ……  

b) A játék segíti az élmények feldolgozását. ……  

 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

646. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A szerepjáték már két éves kor előtt is megjelenik…… 

b) A gyakorlójáték az első játék a gyermek életében, a fejlődés során eltűnik. ….. 

Megoldás:  

a) hamis 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

647. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az építésnek mindig van célja. ….. 

b) A gyermek csak akkor játszik, ha alapvető szükségletei kielégítettek. ….. 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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648. FELADAT 

Feladat: Az alábbi állításokból válaszd ki azokat, amelyek igazak a szerepjátékra! 

a) A szerepjáték kezdetei a 2. életévben jelennek meg. 

b) A napközbeni gyermekfelügyeletben fontos szerepjáték eszköz a babakonyha. 

c) A szerepjáték kezdeti szakaszában a szerepek felcserélhetők. 

d) A szerepjáték kezdeti szakaszában többen is játszhatják ugyanazt a szerepet. 

Megoldás: 

b) a kisgyermek korú gyermekeket nevelő csoportban fontos szerepjáték eszköz a 

babakonyha, c) a szerepjáték kezdeti szakaszában a szerepek felcserélhetők, d) a 

szerepjáték kezdeti szakaszában többen is játszhatják ugyanazt a szerepet. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a három helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

649. FELADAT 

Feladat: Az alábbi állításokból válaszd ki azokat, amelyek igazak a nagymozgásos játékra! 

a) A nagymozgásos játékok mindig udvari játékok.  

b) A nagymozgásos játékok fejlesztik a gyermek mozgáskoordinációját, 

egyensúlyérzékét. 

c) Nagymozgást fejlesztő játék például a mászóka, csúszda, labda.  

d) Nagymozgást fejlesztő játék például a pötyi, a Lego, a formakirakó. 

 

Megoldás: 

b) A nagymozgásos játékok fejlesztik a gyermek mozgáskoordinációját, 

egyensúlyérzékét; c) Nagymozgást fejlesztő játék például a mászóka, csúszda, labda.  

 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, és 

nem jelöl helytelen megoldást. 

 

650. FELADAT 

Feladat: Az alábbi állításokból válaszd ki azokat, amelyek igazak a játékra! 

a) A csecsemőnek adott játékok tegyék lehetővé a fogás, markolás, elengedés 

gyakorlását.  

b) A játéknak lehet külső célja is.  

c) A csoportban lévő játékoknak könnyen tisztíthatóknak kell lenniük.  

d) A gyakorlójáték az első játék a gyermek életében, a fejlődés során eltűnik.  

 

Megoldás: a) A csecsemőnek adott játékok tegyék lehetővé a fogás, markolás, 

elengedés gyakorlását. és c) A csoportban lévő játékoknak könnyen tisztíthatóknak 

kell lenniük. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 
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651. FELADAT 

Feladat: Az alábbi állításokból válaszd ki azokat, amelyek nem igazak a játékra! 

a) A csecsemőnek adott játékok tegyék lehetővé a fogás, markolás, elengedés 

gyakorlását.  

b) A játéknak lehet külső célja is.  

c) A csoportban lévő játékoknak könnyen tisztíthatóknak kell lenniük.  

d) A gyakorlójáték az első játék a gyermek életében, a fejlődés során eltűnik  

 

Megoldás: b) A játéknak lehet külső célja is., d) A gyakorlójáték az első játék a 

gyermek életében, a fejlődés során eltűnik. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

 

652. FELADAT 

Feladat: Az alábbi állításokból válaszd ki azokat, amelyek nem igazak a játékra! 

a) A gyermek játékában a folyamat, és nem a végeredmény a lényeg. 

b) Minél bonyolultabb a játék, annál jobban segíti a fejlődést.  

c) A gyermek szerepjátékában a saját élményei, tapasztalatai (is) megjelennek.  

d) A tárggyal való ismerkedés még nem feltétlenül játék.  

Megoldás:  

a) Minél bonyolultabb a játék, annál jobban segíti a fejlődést.  

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el.  

 

 

653. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki a felsoroltakból azt a választ, amely hibás feleletet ad a kérdésre! 

Melyik nem a tipegő korúak (1-2 évesek) játékeszköze? 

a) Vékony lapú képeskönyvek 

b) Dupló 

c) Dömper 

d) Ceruza 

Megoldás:  

a)  vékony lapú képeskönyvek  

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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654. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a mondatot a hiányzó kifejezésekkel!  

A játék a gyermek olyan tevékenysége, amelyet …………………………………… és 

amely minden külső ……………………………………… 

Megoldás:  

a) szabadon választ 

b) kényszertől mentes 

Javítókulcs: A válasz csak akkor fogadható el, ha az a) és b) pontokban felsorolt 

kifejezések vagy azok szinonimái szerepelnek a mondatban.  

 

 

655. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a mondatot a hiányzó kifejezésekkel!  

a) A gyermek ……………………………………vesz részt a játékban.  

b) A játékban ………………………………. megtörténhet.  

Megoldás:  

a) önként 

b) bármi (minden) 

Javítókulcs: A válasz csak akkor fogadható el, ha mindkét mondatban a megoldásban 

szerepelő szavak vagy azok szinonimái szerepelnek.  

 

656. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a mondatot a hiányzó kifejezésekkel!  

a) A játékban a gyermek maga …………………………….., hogy mivel, hogyan, 

meddig és kivel játszik.  

b) A játék egyik legfőbb jellemzője, hogy azt mindig ………………. kíséri. 

Megoldás:  

a) választja meg /dönti el 

b) örömérzés 

Javítókulcs: A válasz csak akkor fogadható el, ha mindkét mondatban a megoldásban 

szerepelő szavak vagy azok szinonimái szerepelnek.  
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657. FELADAT 

Feladat: Melyek a játék legfontosabb ismérvei? Sorolj fel legalább 4 jellemzőt! 

1) …………………………………… 

2) . …………………………………. 

3) …………………………………… 

4) …………………………………… 

 

Lehetséges Válaszok:  

 önkéntes, szabadon Választott tevékenység 

 nincs külső célja 

 örömforrás 

 feszültségoldó  

 mindig aktív 

 a kisgyermekkori tanulás legfontosabb színtere 

 a gyermek számára bármi lehet játék 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha a felsoroltak vagy tartalmilag azokkal 

megegyező jellemzők szerepelnek benne.  

 

658. FELADAT 

Feladat: Milyen szempontok szerint választasz játékokat a csecsemőnek? Legalább 4 

szempontot sorolj fel!  

1. ………………………………………. 

2.  ……………………………………… 

3.  ……………………………………… 

4.  ……………………………………… 

Lehetséges válaszok:  

 ne legyenek szétszedhető, pici elemei 

 ne legyen nehéz (ha a gyermek magára ejti, ne okozzon fájdalmat) 

 ne essen szét pici darabokra, sérülést okozó részekre 

 ne lógjon hosszú zsinóron 

 ne adjon éles hangot 

 a felülete ne legen balesetveszélyes (pl. szájba vétel esetén) 

 legyen megfogható, megragadható a csecsemő számára 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha a felsoroltak vagy tartalmilag azokkal 

megegyező jellemzők szerepelnek benne. 
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659. FELADAT 

Feladat: Mikor befolyásolja hátrányosan a felnőtt a gyermek játékát? Sorolj fel 4 

helyzetet! 

1. …………………………………  

2.  ………………………………… 

3.  ………………………………… 

4.  ………………………………… 

 

Lehetséges válaszok:  

 a gyermek akarata ellenére kíván részt venni a játékban 

 olyan játékot erőltet, amihez a gyermeknek nincs kedve 

 közös tevékenység során a saját elképzeléseit erőlteti a gyermekre 

 kioktatóan viselkedik 

 a játékot direkt tanítási/nevelési helyzetnek tekinti 

 kedvetlenül, nem kellő átéléssel vesz részt a játékban 

 kivételez (nem minden gyermekkel játszik szívesen) 

 a játékot feladatteljesítésként kezeli/minősíti 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha a felsoroltak vagy tartalmilag azokkal 

megegyező jellemzők szerepelnek benne. 

 

660. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az első életévekben a fiúk is szívesen játszanak lányos, a lányok is fiús 

játékokkal……  

b) A napközbeni gyermekfelügyelet ellátást nyújtó személy sose kezdeményezzen 

játékot a gyermekkel. ….. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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661. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy is kezdeményezhet 

játékot……  

b) A fiúk csak fiús játékkal játszanak szívesen már az első életévekben is.  

Megoldás:  

a) Igaz 

b) Hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

 

662. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A síró gyermek is szívesen fogadja a játékkínálást……  

b) Az építés eleinte véletlenszerű. ….. 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

663. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A síró gyermeket először meg kell nyugtatni, csak utána fogadja szívesen a 

játékkínálást……  

b) Az építés már a kezdetektől is igen célorientált……  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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664. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napközbeni gyermekfelügyeletet nyújtó személy feladata a játék feltételeinek 

biztosítása…… 

b) Az alkotó tevékenység eszközeiként csak olyan adható, amit a kisgyermek a felnőtt 

felügyelete nélkül használhat……  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

 

665. FELADAT  

Feladat: Melyek a nyugodt játék feltételei a napközbeni gyermekfelügyeletben? Sorolj 

fel 4-et! 

1. ……………………………. 

2. ……………………………. 

3. . …………………………… 

4. . …………………………… 

 

Lehetséges válaszok:  

 optimális csoportlétszám 

 a gyermekek életkorának megfelelő fajtájú és mennyiségű játék 

 a játékok rendszerezett elhelyezése 

 a szabad játék lehetőségének biztosítása 

 a jól kialakított napirend 

 a fiziológiás és érzelmi szükségletek kialakítása 

 a felnőtt megerősítő, támogató jelenléte 

 a felnőttnek a gyermek igényeihez igazodó bekapcsolódása a játékba 

 a csoport megfelelően kialakított szokás- és szabályrendszere 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha a felsoroltak vagy tartalmilag azokkal 

megegyező feltételek szerepelnek benne. 
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666. FELADAT 

Feladat: Sorold fel a gyermek játéktevékenységének motivációit!  

A játék motivációi: 

1) ………………………………… 

2) ………………………………… 

Megoldás: belülről fakadó, spontán érdeklődés 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha a megoldásban szerepelő vagy azzal 

tartalmilag megegyező kifejezések szerepelnek benne.  

 

667. FELADAT 

Feladat: Mely játékszerek képezik a tipegő korú gyermekek játékkészletét? Sorolj fel 

legalább 5 játéktípust! 

1. ………………………………….. 

2. . ………………………………… 

3. . ………………………………… 

4.  …………………………………. 

Lehetséges válaszok:  

 tologatható, húzogatható játékok 

 nagyméretű építő- és konstruáló játékok 

 üreges játékok 

 kemény lapú leporellók és lapozók 

 utánzójáték eszközei 

 vizuális tevékenységek eszközei 

 nagymozgást segítő eszközök 

 homokozó játékok 

 babák, állatfigurák  

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha a megoldásban szerepelő vagy azzal 

tartalmilag megegyező kifejezések szerepelnek benne. 

 

668. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A játékeszköz ne legyen túl egyszerű, de túl bonyolult sem……  

b) A felnőttek fokozott jelenlétét igénylő eszközöket az ellátást nyújtó személy zárt 

szekrényben tárolja, úgy, hogy a gyermekek ne lássák, és belátása szerint kínálja a 

gyermekeknek……  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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669. FELADAT 

Feladat: Csoportosítsd a felsorolt játékeszközöket aszerint, hogy melyik korcsoportnak 

kínálnád őket! Írd az a) és b) csoport mellé az 1)-7) felsorolt játékszerek sorszámát! 

korcsoportok:  

a) tipegő csoport …………………… 

b) nagycsoport…………………. 

játékok:  

1) Dömper 

2) Orvosi táska 

3) Pötyi  

4) Leporellók, vastag lapú lapozók 

5) Dupló 

6) Autók, vonatok 

7) Tricikli 

Megoldás:  

a) 1, 4, 5, 6 

b) 2, 3, 7 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a megoldásban szereplő csoportosítás pontosan 

és hiánytalanul szerepel a vizsgázó válaszában. 

 

 

670. FELADAT 

Feladat: Jelöld meg az alább felsorolt játékeszközök közül azokat, amelyek a 

csecsemők játékához is alkalmasak!  

a) színes kendő 

b) hordó- vagy pohársor 

c) papír alapú leporellók 

d) építőkocka (nem éles) 

e) homokozó formák 

f) plüss állatfigurák 

 

Megoldás: a), b), d) és e) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a négy helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 
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671. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A felnőtt használati tárgyai is adhatók játékeszközként a kisgyermek számára, ha 

nem balesetveszélyesek……  

b) Tipegő- és nagycsoportosok számára már különböző termések is kínálhatók az 

alkotótevékenységekhez……  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

 

672. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A gyermekeknek csak 2 éves koruk után kínálható ceruza…… 

b) Az egyszerű szabályjátékok (pl. képes dominó) már kínálhatók a nagycsoportosok 

számára…… 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

673. FELADAT 

Feladat: Milyen problémák jelentkezhetnek a gyermek játékában? Sorolj fel 4-et!  

1. ……………………………………….. 

2. . ……………………………………… 

3. . ……………………………………… 

4. . ……………………………………… 

Lehetséges válaszok:  

 Nem játszik a gyermek 

 Játéka felületes, nem elmélyült 

 Játéktevékenysége megrekedt egy korábbi fejlettségi szinten 

 Csak egyedül játszik 

 Félénk, bizonytalan, szorongó játékhelyzetben  

 Kényszeresen tapad egy-egy játékhoz, témái szegényesek, sok a 

sztereotípia 

 játékában agresszív 

Javítókulcs: A válasz akkor fogadható el, ha a megoldásban szerepelő vagy azzal 

tartalmilag megegyező kifejezések szerepelnek benne. 
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674. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A játék fejlődése és az egyes funkciók fejlődése között nincs kapcsolat……  

b) A tipegő korúaknak már kínálhatók ceruzák és festékek……  

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

675. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A „puha lapú” képeskönyvek a nagycsoportosoknak ajánlhatók…… 

b) Olló, ragasztó nem való a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás 

csoportjába……  

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

676. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A csecsemő- és tipegő kori játékeszközök a nagycsoportosok számára is kedvesek 

lehetnek, esetenként más tevékenységekben felhasználhatók……  

b) A napközbeni gyermekfelügyeletben nincs tervezési feladat a játékkal 

kapcsolatban……  

 

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes.  
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677. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az alkotó tevékenységek eszközeinek használata nem igényli a felnőtt fokozott 

jelenlétét…… 

b) A szabályjátékok szabályait a felnőttnek meg kell magyaráznia…… 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

678. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A gyermek játékában megjelenő agresszió utalhat a gyermek élményeire……  

b) Az agresszív és a negatív tartalmú játék között jelentős különbségek vannak. ….. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz  

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

679. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Az agresszív és a negatív tartalmú játék lényegében ugyanaz…… 

b) Az alkotó tevékenységek a felnőtt fokozott jelenlétét igénylik. …… 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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680. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A csecsemőkor elmúltával a csecsemőkori játékok iránti érdeklődés 

megszűnik…… 

b) A 3 évesnél fiatalabb gyermekek számára nem ajánlott a sokféle színű ceruza, a 6 

db-os készletek elegendőek. ….. 

Megoldás:  

a) hamis 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

681. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A szobai játékeszközök is kivihetők az udvarra. ….. 

b) Az alkotó tevékenységek során a felnőtt csak technikai segítséget nyújthat. …..  

Megoldás:  

a) igaz  

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

682. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napközbeni gyermekfelügyeletben igen nagy korkülönbséggel kerülhetnek 

gyermekek. …..  

b) A napközbeni gyermekfelügyeletben az iskoláskorúak számára számítógép vagy 

tablet használata is lehetséges. …...   

Megoldás:  

c) igaz  

d) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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683. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A kicsiknek tiszteletben kell tartaniuk a nagyobbak játékát, eszközeit. …..  

b) A napközbeni gyermekfelügyeletben a napirendet úgy kell kialakítani, hogy 

minden korosztály komfortosan érezze magát. ……  

Megoldás:  

a) igaz  

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

684. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Ha a napközbeni gyermekfelügyelet a család otthonában működik, az ellátást 

nyújtó személy alakíthat a családi szokásokon, ha azokkal nem ért egyet. …..  

b) A napközbeni gyermekfelügyeletben fontos, hogy az iskoláskorúak ne zavarják 

tevékenységükkel a kicsik ebéd utáni alvását……   

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

685. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) Ha a napközbeni gyermekfelügyelet a család otthonában működik, az ellátást 

nyújtó személynek akkor is alkalmazkodnia kell a családi szokásokhoz, ha azokkal 

nem ért egyet. ….. 

b) A napközbeni gyermekfelügyeletben azok a kicsik, akik nem akarnak ebéd után 

aludni, az iskoláskorúakkal játszhatnak. ….. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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686. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napközbeni gyermekfelügyeletben az iskolások korrepetálása is feladata lehet az 

ellátást nyújtó személynek……  

b) A napközbeni gyermekfelügyeletben az iskoláskorúaknak többféle társasjátékot is 

kell biztosítani. ….. 

Megoldás: 

a) hamis 

b) igaz 

 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

 

687. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napközbeni gyermekfelügyeletben az óvodás és iskoláskorú gyermekek esetében 

a gondozás helyzeteiben az ellátást nyújtó személynek szinte kizárólag 

feltételmegteremtő szerepe van. ……  

b) A szabályjátékoknál fontos a szabályok megismertetetése. …… 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

 

688. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A szabályjátékok akkor alkalmazhatók, ha a gyermekek már képesek a szabály 

belátására, követésére. ….. 

b) Az iskolások tanulásához szükséges eszközöket a gyermek hozza magával. ….. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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689. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A széles korcsoport fokozott alkalmazkodást kíván a gyermekektől. …… 

b) A szabad levegőn való játékot a napközbeni gyermekfelügyeletben a játszótéren is 

lehet biztosítani. ….. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

690. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napközbeni gyermekfelügyeletben az iskoláskorúak számára biztosítani kell a 

nyugodt tanulás feltételeit. ……… 

b) Az óvodás korú gyermekek számára különböző tevékenységeket kell 

kezdeményeznie az ellátást nyújtónak. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

691. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napközbeni gyermekfelügyeletet nyújtó személynek fontos feladata az iskolások 

házi feladatának elkészítésében való szakszerű segítség. ….. 

b) A napközbeni gyermekfelügyeletben az 5. életévüket betöltött gyermekeket elő 

kell készíteni az iskolára. ….. 

Megoldás:  

a) hamis 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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692. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napközbeni gyermekfelügyeletet nyújtó személy az iskolások házi feladatának 

elkészítésében szülői jellegű segítséget nyújthat. …… 

b) A napközbeni gyermekfelügyeletet nyújtó személynek nem feladata az iskolára 

való előkészítés. …… 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

693. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A különböző korcsoportok együttnevelése során az ellátást nyújtó személynek 

elsősorban a kisebbek szükségleteire, igényeire kell tekintettel lennie. …… 

b) A napközbeni gyermekfelügyelet a köznevelési intézmények szüneteiben jó 

megoldást jelenthetnek a családoknak gyermekeik elhelyezésére. ….. 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

 

694. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napközbeni gyermekfelügyeletben az ellátást nyújtó személy egyik feladata a 

szülői kompetencia erősítése. …… 

b) A napközbeni gyermekfelügyeletben főleg a bölcsődés- és óvodás korúak számára 

kell játékot biztosítani, az iskolások már inkább csak a házi feladattal foglalkoznak. 

….. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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695. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napközbeni gyermekfelügyeletben elsősorban a nagyobb gyermekektől elvárt, 

hogy a kicsikre legyenek tekintettel. ….. 

b) A napközbeni gyermekfelügyeletben a napirendet a bölcsődés és óvodás korúak 

szükségleteihez kell igazítani. ….. 

Megoldás:  

a) hamis 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

 

696. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napközbeni gyermekfelügyeletben minden egyes gyermek szükségletét 

figyelembe kell venni. ….. 

b) A napközbeni gyermekfelügyeletben az iskolás gyermekek használhatnak tabletet. 

….. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

 

697. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napközbeni gyermekfelügyeletben az iskoláskorúak számítógéphasználata 

szabályokhoz kötött…… 

b) A napközbeni gyermekfelügyeletben az iskolások tanulását nem zavarhatják a 

kicsik……… 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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698. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napközbeni gyermekfelügyeletben a kicsiknek is tiszteletben kell tartaniuk a 

nagyobbak játékát. ……  

b) A napközbeni gyermekfelügyeletben a már olvasni tudó gyermekek számára 

könyveket, a korosztálynak való sajtótermékeket is kínálhatunk. …… 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

 

699. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napközbeni gyermekfelügyeletben az iskoláskorú gyermek számára már nincs 

szükség semmiféle beszoktatásra. …..  

b) A napközbeni gyermekfelügyeletben minden korcsoport számára biztosítani kell a 

nagymozgásos játékhoz eszközöket. ….. 

Megoldás:  

a) hamis 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

 

700. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A napközbeni gyermekfelügyeletben az iskoláskorú gyermek számára is biztosítani 

kell az ellátással való fokozatos ismerkedés lehetőségét……… 

b) A napközbeni gyermekfelügyeletben csak a bölcsődés és az óvodás korúaknak kell 

nagymozgásos játékhoz eszközöket biztosítani……… 

Megoldás:  

a) igaz 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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701. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A család otthonában biztosított napközbeni gyermekfelügyeletben az ellátást 

nyújtó személynek fontos feladata az alkotó tevékenységekhez ajánlott eszközök 

biztosítása…… 

b) A napközbeni gyermekfelügyeletet nyújtó személy fontos feladata az 

iskoláskorúak szakszerű korrepetálása……… 

Megoldás:  

a) hamis 

b) hamis 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

 

702. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írj ennek 

megfelelően I vagy H jelzést melléjük! 

a) A család otthonában biztosított napközbeni gyermekfelügyeletben az ellátást 

nyújtó személynek nem kell játékokat biztosítania. ….. 

b) A napközbeni gyermekfelügyeletben az ellátást nyújtó személy kompetencia 

hiányában nem korrepetálhatja az iskoláskorú gyermekeket. ….. 

Megoldás:  

a) igaz 

b) igaz 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

703. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az igaz állítást az alábbiak közül! 

a) A korai életszakaszban kialakuló sérülések hatása csak az egyén életét 

befolyásolja. 

b) A korai életszakaszban kialakuló sérülések hatása nem csak az egyén, hanem a 

család egész életét befolyásolhatja, ami hosszú távon társadalmi és gazdasági 

hatásokat is eredményez.  

c) A korai életszakaszban kialakuló sérülések hatása az egyén és a család egész életét 

befolyásolhatja. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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704. FELADAT 

Feladat: Milyen időszakot ölel fel a koragyermekkori intervenció? Válaszd ki a helyes 

megoldást! 

a) Egy éves kortól 3 éves korig. 

b) A születéstől az iskolába lépésig. 

c) A fogantatástól 3 éves korig. 

d) A fogantatás előtti időszaktól az iskolába lépésig. 

e) A fogantatás előtti időszaktól 4 éves korig. 

 

Megoldás: d) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

705. FELADAT 

Feladat: Mi a célja a koragyermekkori intervenciónak? Válaszd ki a helyes válaszokat! 

a) A gyermek fejlődésének elősegítése. 

b) A család kompetenciájának megerősítése.  

c) A gyermek és családjának lakáshoz jutása. 

d) A gyermek és a család szociális befogadásának elősegítése. 

e) A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének biztosítása. 

Megoldás: a) b d)  

Javítókulcs: Három helyes megoldás fogadható el 

 

706. FELADAT 

Feladat: A koragyermekkori intervenció több elemet foglal magába. Egészítsd ki a 

hiányos felsorolást az alább megadott megfelelő kifejezésekkel! Írd a megfelelő 

kifejezéseket a pontozott vonalra! 

 

a) szűrés, 

b) ……………………felismerés, 

c) ………………. 

d) diagnosztizálás, 

e) ……………………………………………terápiás tevékenység, 

f) ……………………………..tanácsadás, 

g) ……………………………...fejlesztés, 

h) ……………………………….juttatások, 

i) …………………………………biztosítása. 

Kiegészítésként választható kifejezések: 

probléma; jelzés; habilitációs, rehabilitációs; gyógypedagógiai; egyéni; pénzbeli, 

természetbeni; napközbeni ellátás 

 

Megoldás: b: probléma; c: jelzés; e: habilitációs, rehabilitációs, f: gyógypedagógiai; g: 

egyéni; h: pénzbeli, természetbeni; i: napközbeni ellátás 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden kiegészítés helyes. 
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707. FELADAT 

Feladat: Kikkel, milyen intézményekkel, szolgáltatókkal kell együttműködnie a 

napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtónak a korai intervenció 

megvalósulásának érdekében? Sorolj fel legalább négyet! 

1) ………………….. 

2) ………………….. 

3) ………………….. 

4) ………………….. 

 

Lehetséges válaszok: védőnő, háziorvos, családgondozó, család- és gyermekjóléti 

központ, pedagógiai szakszolgálat, szakorvos, 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha legalább négy együttműködési partnert a 

lehetséges válaszokban szereplők közül felsorol. 

 

708. FELADAT 

Feladat: Mit jelent az integráció célja? Válaszd ki a helyes meghatározást az alábbiak 

közül! 

a) Az integráció célja, hogy humánus és demokratikus módon lehetőséget biztosítson 

minden ember számára az egyéni képességek kibontakoztatására. 

a) Az integráció célja, hogy humánus és demokratikus módon lehetőséget biztosítson 

minden ember számára a megfelelő életszínvonal eléréséhez. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

709. FELADAT 

Feladat: Mit jelent a szegregált nevelés? Válaszd ki a helyes megfogalmazást az 

alábbiak közül! 

b) A tipikus fejlődésmenetű gyermekekkel együtt történő nevelést, oktatást 

amelyben speciálisan képzett szakemberek is foglalkoznak a gyermekekkel. 

c) „Homogén”, kislétszámú csoportokban történő ellátást takar, amelyben 

speciálisan képzett szakemberek foglalkoznak a gyermekekkel. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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710. FELADAT 

Feladat: Melyik előnyösebb a gyermek és a család számára? Válaszd ki a helyes 

megoldást az alábbiak közül! 

a) Integrált nevelés 

b) Szegregált nevelés 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

711. FELADAT 

Feladat: Miért előnyösebb az integrált nevelés a gyermek és családja számára? 

Válaszd ki a helyes megoldást az alábbiak közül! 

a) Integráció esetén könnyebb a gyermekek nevelése, oktatása a velük foglalkozó 

szakemberek számára. 

b) Integráció esetén nagyobb az esély arra, hogy a környezet elfogadóbb lesz az 

egyénnel és családjával szemben, mint szegregált nevelés, oktatás esetén. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

712. FELADAT 

Feladat: Kötelező feladat-e a napközbeni ellátást nyújtó szolgáltató számára a sajátos 

nevelési igényű gyermekek egyén fejlesztésének biztosítása? Válaszd ki a helyes 

megoldást az alábbiak közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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713. FELADAT 

Feladat: Mi a feladata a napközbeni ellátást biztosító szakembernek a nem tipikus 

fejlődésmenetű gyermekek ellátása során? Válaszd ki a helyes megoldást az alábbiak 

közül! 

a) Feladata a napközbeni gyermekellátás, sajátos nevelési igényű gyermekek 

napközbeni ellátása, az eltérő fejlődésmenet felismerése, szakemberhez irányítás.  

b) Feladata a napközbeni gyermekellátás, sajátos nevelési igényű gyermekek 

napközbeni ellátása, az eltérő fejlődésmenet felismerése, szakemberhez irányítás, 

rehabilitációs, habilitációs célú ellátás biztosítása. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

714. FELADAT 

Feladat: Együtt kell-e működnie a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást 

nyújtónak a korai fejlesztést végző pedagógiai szakszolgálattal? Válaszd ki a helyes 

megoldást az alábbiak közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

715. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel legalább három különböző szakképzettségű szakembert (különböző 

szakirányon végzett gyógypedagógus is lehet), aki a sajátos nevelési igényű 

gyermekek fejlesztését végezheti! 

1) ………………………………………… 

2) ………………………………….... 

3) …………………………………... 

Megoldás: gyógypedagógus (logopédia, látássérültek, hallássérültek, mozgássérültek, 

tanulásban akadályozottak, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány, 

oligofrénpedagógus, konduktor, pszichológus, gyógytornász,  

Javítókulcs: Három helyes megoldás elfogadható. 
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716. FELADAT 

Feladat: Milyen fejlesztést végezhet a napközbeni ellátást nyújtó szakember sajátos 

nevelési igényű gyermek esetén? Válaszd ki a helyes megoldást, amely választ ad a 

kérdésre! 

a) Egyéni gyógypedagógiai fejlesztést. 

b) Gondozási, nevelési feladatokba épített egyéni fejlesztést a korai fejlesztést végző 

szakember iránymutatásai alapján.  

c) Gondozási, nevelési feladatokba épített egyéni és csoportos fejlesztést a korai 

fejlesztést végző szakember iránymutatásai alapján. 

 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

717. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az állítás? 

Azt a módszert, eszközt, amelyiket az egyik gyermeknél sikeresen használtunk, 

próbáljuk ki azonnal egy újonnan bekerülő, hasonló problémával küzdő gyermek 

esetében. 

a) igen 

b) nem 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

718. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az állítás? 

A sajátos nevelési igényű gyermekek minden területen elmaradnak az átlagtól. 

a) igen 

b) nem 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el 
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719. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az állítás? 

A gondozást, nevelést végző megfigyeléseit, tapasztalatai a korai fejlesztést végző 

szakember számára nem fontosak, ő csak a gyermek egyéni fejlesztésével foglalkozik. 

a) igen 

b) nem 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

720. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a megfelelő megoldást! 

a) A sajátos nevelési igényű/fogyatékos gyermekek terápiás ellátását csak az arra 

szakképzettséggel rendelkező szakember végezheti.  

b) A sajátos nevelési igényű/fogyatékos gyermekek terápiás ellátását védőnő, 

óvodapedagógus, tanító is végezheti. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

721. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a megfelelő megoldást! 

c) A gyermekek napközbeni ellátásában dolgozó szakemberek feladata, hogy a 

sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását úgy végezzék, hogy mindig a többi 

gyermek igényeit helyezzék előtérbe. 

d) A gyermekek napközbeni ellátásában dolgozó szakemberek feladata, hogy a 

sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását a gyermek speciális igényeinek 

figyelembe vételével végezzék. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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722. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? Válaszd ki a megfelelő megoldást! 

a) A napközbeni ellátást nyújtó szakember nem köteles jelezni, ha a gyermek 

fejlődésében elmaradást tapasztal, csak akkor, ha a szülő abba belegyezik. 

b) Mulasztást követ el az a szolgáltató, aki nem jelzi, ha a gyermek fejlődését nem 

megfelelőnek ítéli meg. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

2.1.3. TÉMAKÖR: A család, mint rendszer, a család megismerésének pedagógiai módszerei 

723. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi mondatokat a megfelelő fogalmakkal! 

a) ………………… nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportot, 

amelynek tagjait házassági (élettársi) kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval 

vérségi (kivételes esetben örökbefogadási) kapcsolat köti össze.  

b) A család az elsődleges ………………. színtér, mert életünk legkorábbi időszakát 

öleli fel.  

Megoldás:  

a) Családnak 

b) szocializációs 

Javítókulcs: Elfogadható az a) Megoldás esetében a szövegpontos Megoldás, a b) 

Megoldás esetében a családi nevelés, vagy a családpedagógia szavak. 

 

724. FELADAT 

Feladat: A család mely jellemzőjét írja le az alábbi magyarázat? Válaszd ki a felkínált 

a)-c) lehetőségek közül! 

E megközelítés szerint valamennyi családtag része az egésznek, a családnak, 

ugyanakkor a család egésze többet jelent, mint az egyes családtagok összessége. 

Tulajdonságaik, jellemzőik, viselkedésük, érzelmeik, gondolataik nem pusztán csak 

összeadódnak, hanem egymást alakítják, így új jellemzők és tulajdonságok is 

kialakulnak, amik egyenként az egyénekben eredetileg nem voltak felfedezhetőek.  

Megoldás:  

a) kölcsönös egymásrautaltság 

b) családi kölcsönhatás 

c) a család, mint rendszer 

Javítókulcs: Csak a c) megoldás fogadható el.  
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725. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis! Jelöld az állítások 

után I=igaz, vagy H=hamis betűvel! 

a) A család erős kötelékkel egymástól függő (család) tagokból álló rendszer….. 

b) A család, mint rendszer felbontható következmények nélkül, a védelmi szerepét a 

folytonosság megszakadása esetén is biztosítani tudja……  

Megoldás:  

a) I 

b) H 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha mindkét megoldás helyes. 

 

726. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis! Jelöld az állítások 

után I=igaz, vagy H=hamis betűvel! 

a) A család, mint rendszer fejlődhet, átalakulhat, javítható……  

b) A család, mint rendszer bármely részének megváltoztatása nem feltétlenül 

változtatja meg a rendszer egészét is. …… 

Megoldás:  

a) I 

b) H 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha mindkét megoldás helyes. 

 

727. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel legalább két jellemzőt, amely a családra, mint rendszerre 

vonatkozik! 

1) ……………………………………… 

2) ……………………………………… 

Megoldás:  

 stabilitás 

 egymással kölcsönhatásban lévő elemek 

 közös célok 

 közös „nyelv” 

 közös szabályok 

 hatalmi struktúrák 

 adott környezet 

 erőforrások 

 egyensúlyra törekvés 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a megoldásban felsorolt bármely két jellemzőt 

tartalmi pontossággal leírja a vizsgázó. 
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728. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állítások közül melyik nem igaz! 

a) A családot, mint rendszert határok védik.  

b) A családi rendszer határai a szerint lehetnek külső, vagy belső határok, hogy a 

külvilág és a család között, vagy az egyes családtagok között húzódnak. 

c) Mindig a domináns, hangadó családtag dönti el, hogy kit engednek be és kit nem a 

külső határokon. 

d) Az extrém lezáró, elzárkózó határok mögött általában valamilyen titok sejthető. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

729. FELADAT 

Feladat: Párosítsd a leírásokat (1-5) a hozzájuk illeszkedő családfunkciókkal (a-e)! Írd 

a megfelelő betűjelzést a leírások elé a pontozott vonalra! 

1) ………. utódok létrehozása, örömszerzés- szexuális igények kielégítése 

2) …………… termelő egység, háztartás megszervezése, anyagi ügyek intézése, 

munkamegosztás  

3) ……………. normák, értékek, magatartásminták közvetítése, szerepek átörökítse 

4) ………. gyermek adottságainak megfelelő fejlesztés, tehetség kibontakoztatása, 

konfliktusmegoldás 

5) ………. beteg, ápolásra szoruló családtagok gondozása 

 

a) nevelő 

b) termelési 

c) reprodukciós 

d) szocializációs 

e) regeneráló, ápoló 

Megoldás: 1-c, 2-b, 3-d, 4-a, 5-e 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

730. FELADAT 

Feladat: A család mely funkcióját jelöli az alábbi meghatározás? Egészítsd a mondatot 

a megadott válaszok valamelyikének betűjelével! 

A család……………funkciója a reprodukció, utódok létrehozása, örömszerzés- 

szexuális igények kielégítése. 

 

a) nevelő 

b) termelési 

c) reprodukciós 

d) szocializációs 

e) regeneráló, ápoló 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 



218 

731. FELADAT 

Feladat: A család mely funkcióját jelöli az alábbi meghatározás? Egészítsd a mondatot 

a megadott válaszok valamelyikének betűjelével! 

A család …………… funkciója, hogy termelő egység, amelynek feladatai háztartás 

megszervezése, anyagi ügyek intézése, munkamegosztás.  

 

a) nevelő 

b) termelési 

c) reprodukciós 

d) szocializációs 

e) regeneráló, ápoló 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

732. FELADAT 

Feladat: A család mely funkcióját jelöli az alábbi meghatározás? Egészítsd a mondatot 

a megadott válaszok valamelyikének betűjelével! 

A család …………… funkciója, hogy normákat, értékeket, magatartásminták 

közvetítésen a gyermekek számára, átörökítse a szerepeket. 

.  

a) nevelő 

b) termelési 

c) reprodukciós 

d) szocializációs 

e) regeneráló, ápoló 

Megoldás: d) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

733. FELADAT 

Feladat: A család mely funkcióját jelöli az alábbi meghatározás? Egészítsd a mondatot 

a megadott válaszok valamelyikének betűjelével! 

A család …………… funkciója, a gyermek adottságainak megfelelő fejlesztése, 

tehetség kibontakoztatása, konfliktusmegoldás. 

 

a) nevelő 

b) termelési 

c) reprodukciós 

d) szocializációs 

e) regeneráló, ápoló 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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734. FELADAT 

Feladat: A család mely funkcióját jelöli az alábbi meghatározás? Egészítsd a mondatot 

a megadott válaszok valamelyikének betűjelével! 

A család …………… funkciója, a beteg, ápolása, szoruló családtagok gondozása. 

 

a) nevelő 

b) termelési 

c) reprodukciós 

d) szocializációs 

e) regeneráló, ápoló 

Megoldás: e) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

735. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állítások közül melyik nem igaz=I és melyik hamis=H! 

Jelöld a sorok végén a megfelelő betűjellel! 

a) Az egységes elvárások és az egységes értékrend egy jól működő családi rendszert 

jellemeznek. ….. 

b) A rossz anyagi helyzet nem rizikófaktor a családi rendszer működése 

szempontjából. ….. 

c) Az elfogadott családi szerepek erősítik a családi rendszert. ….. 

d) Nincs jelentősége a családi rendszer szempontjából annak, milyen a családtagok 

munkamorálja. ….. 

Megoldás: a-I, b-H, c-I, d-H 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha legalább három megoldás helyes. 
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736. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi (1-5) mondatokat az a)-e) pontokban szereplő, 

megfelelő kifejezések betűjelével! 

1) ………. családnak a szülőket - tehát az apát és az anyát-, valamint a gyermekeket 

nevezzük. 

2) A …………… családok többsége ma elsősorban a szülőkkel együtt élő fiatal 

házasok, illetve kisebb számban fordul elő az olyan típus, amelyben idős szülő 

költözik felnőtt házas gyermekéhez rendszerint akkor, ha az idős ember gondozása 

nem oldható meg másképpen, vagy ha az egyik szülő halála esetén a másik 

egyedül magára marad.  

3) A ………………… pedig a kettőnél több gyermeket nevelő családot nevezzük. 

4) ………. családról, vagy családtöredékről abban az esetben beszélünk, amikor a 

szülő egyedül neveli gyermekét.  

5) …………… családról beszélünk, mikor a szülők vérrokoni viszonyban nem lévő 

gyermekeket hoznak előző kapcsolataikból új kapcsolataikba.  

 

a) többgenerációs 

b) nagycsaládnak 

c) nukleáris 

d) mozaik 

e) egyszülős 

 

Megoldás: 1-c, 2-a, 3-b, 4-e, 5-d 

Javítókulcs: A feladat elfogadható, ha legalább három kiegészítés helyes. 
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737. FELADAT 

Feladat: Rakd megfelelő sorrendbe a családi életciklusokat a szerint, ahogyan időben 

előre haladva követik egymást! A sorrendet jelöld a sorok elején történő számozással! 

…nyugdíjaskor és öregkor 

…a házasság középső szakasza – a gyermekek iskoláskora 

…az udvarlás periódusa 

…a gyermekek „kirepülése a fészekből” 

…a házasság korai szakasza 

…az első gyermek születése, és a vele való törődés időszaka 

…a halál és a veszteségek korszaka 

Megoldás:  

1) az udvarlás periódusa 

2) a házasság korai szakasza 

3) az első gyermek születése, és a vele való törődés időszaka 

4) a házasság középső szakasza – a gyermekek iskoláskora 

5) a gyermekek „kirepülése a fészekből” 

6) nyugdíjaskor és öregkor 

7) a halál és a veszteségek korszaka  

 

Javítókulcs: Csak a pontos sorrend fogadható el. 

 

738. FELADAT 

Feladat: Mely családi életciklust jelöli az alábbi meghatározás? Karikázd be a 

megfelelő válasz betűjelét! 

A szakaszban a személyek fő feladata egymás családjának megismerése, a két család 

értékrendjének, normarendszerének és szokásainak megértése, elfogadása, új, 

konszenzusos értékek, normák meghatározása, és egy egészséges és optimális távolság 

kialakítása a származási családtól.  

 

a) Udvarlás periódusa 

b) Újonnan házasodott pár családja 

c) A gyermeket váró család és az újszülött megérkezése 

d) Az első életév – a korai anya-gyermek kapcsolat 

e) Kisgyermekes család 

f) Óvodáskorú gyermek a családban 

g) Kisiskolásokat nevelő család 

h) 10-12 éves „kiskamasz” a családban 

i) A serdülőt nevelő család 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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739. FELADAT 

Feladat: Mely családi életciklust jelöli az alábbi meghatározás? Karikázd be a 

megfelelő válasz betűjelét! 

Az előző élet lezárul, egy merőben új szakasz kezdődik. Új szerepeknek, új 

normáknak, társadalmi-, kulturális elvárásoknak kell megfelelni; azonosulni kell a 

felnőtt lét elemeivel.  

 

a) Udvarlás periódusa 

b) Újonnan házasodott pár családja 

c) A gyermeket váró család és az újszülött megérkezése 

d) Az első életév – a korai anya-gyermek kapcsolat 

e) Kisgyermekes család 

f) Óvodáskorú gyermek a családban 

g) Kisiskolásokat nevelő család 

h) 10-12 éves „kiskamasz” a családban 

i) A serdülőt nevelő család 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

740. FELADAT 

Feladat: Mely családi életciklust jelöli az alábbi meghatározás? Karikázd be a 

megfelelő válasz betűjelét! 

A családban elfoglalt helyük ismét változik; egy generációval feljebb lépnek, maguk is 

egy fiatalabb generációról kell gondoskodniuk. 

 

a) Udvarlás periódusa 

b) Újonnan házasodott pár családja 

c) A gyermeket váró család és az újszülött megérkezése 

d) Az első életév – a korai anya-gyermek kapcsolat 

e) Kisgyermekes család 

f) Óvodáskorú gyermek a családban 

g) Kisiskolásokat nevelő család 

h) 10-12 éves „kiskamasz” a családban 

i) A serdülőt nevelő család 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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741. FELADAT 

Feladat: Mely családi életciklust jelöli az alábbi meghatározás? Karikázd be a 

megfelelő válasz betűjelét! 

A gyermek későbbi életére nézve kiemelkedő fontosságú időszak. Ez alatt gyűjti be a 

csecsemő a tapasztalatait a külvilágról, s ideális esetben kialakul benne az úgynevezett 

„ősbizalom”:  

 

a) Udvarlás periódusa 

b) Újonnan házasodott pár családja 

c) A gyermeket váró család és az újszülött megérkezése 

d) Az első életév – a korai anya-gyermek kapcsolat 

e) Kisgyermekes család 

f) Óvodáskorú gyermek a családban 

g) Kisiskolásokat nevelő család 

h) 10-12 éves „kiskamasz” a családban 

i) A serdülőt nevelő család 

Megoldás: d) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

742. FELADAT 

Feladat: Mely családi életciklust jelöli az alábbi meghatározás? Karikázd be a 

megfelelő válasz betűjelét! 

Sok szülőnek gondot okoz a gyermeke és közte húzódó generációs határ elfogadása, 

ezért vagy maga is gyermekként „társul” és képtelen kontrollálni, vagy a gyermektől 

várja el, hogy felnőttként viselkedjen és kontrolálja saját magát. 

a) Udvarlás periódusa 

b) Újonnan házasodott pár családja 

c) A gyermeket váró család és az újszülött megérkezése 

d) Az első életév – a korai anya-gyermek kapcsolat 

e) Kisgyermekes család 

f) Óvodáskorú gyermek a családban 

g) Kisiskolásokat nevelő család 

h) 10-12 éves „kiskamasz” a családban 

i) A serdülőt nevelő család 

 

Megoldás: e) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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743. FELADAT 

Feladat: Mely családi életciklust jelöli az alábbi meghatározás? Karikázd be a 

megfelelő válasz betűjelét! 

A gyermek már képes önálló cselekvések kezdeményezésére, végrehajtására. Távolból 

szereti az anyját, és bízik benne a kisgyermek. A szülő feladata a gyermek 

kezdeményezéseinek, spontaneitásának támogatása. Ebben az időszakban jelenik meg 

a szerepjáték, amely által a gyerek megérti, feldolgozza és gyakorolja a körülötte levő 

világ történéseit, eseményeit. 

 

a) Udvarlás periódusa 

b) Újonnan házasodott pár családja 

c) A gyermeket váró család és az újszülött megérkezése 

d) Az első életév – a korai anya-gyermek kapcsolat 

e) Kisgyermekes család 

f) Óvodáskorú gyermek a családban 

g) Kisiskolásokat nevelő család 

h) 10-12 éves „kiskamasz” a családban 

i) A serdülőt nevelő család 

 

Megoldás: f) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

744. FELADAT 

Feladat: Mely családi életciklust jelöli az alábbi meghatározás? Karikázd be a 

megfelelő válasz betűjelét! 

A gyermek kapcsolata a felnőttekkel szoros, hiszen „fejlődési feladata” a 

teljesítménnyel kapcsolatos készségek fejlődése, vagyis a nagyobb alkalmazkodás, a 

kötelezettségek vállalása, a teljesítmény igénye, a feladattudat, a saját teljesítmény 

kritikus értékelése. 

 

a) Udvarlás periódusa 

b) Újonnan házasodott pár családja 

c) A gyermeket váró család és az újszülött megérkezése 

d) Az első életév – a korai anya-gyermek kapcsolat 

e) Kisgyermekes család 

f) Óvodáskorú gyermek a családban 

g) Kisiskolásokat nevelő család 

h) 10-12 éves „kiskamasz” a családban 

i) A serdülőt nevelő család 

 

Megoldás: g) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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745. FELADAT 

Feladat: Mely családi életciklust jelöli az alábbi meghatározás? Karikázd be a 

megfelelő Megoldás betűjelét! 

A kiskamasz szemtelenebb a felnőttekkel, keresi a saját identitását. Miközben 

változatlanul szüksége van a szülői szeretetre, viselkedésében, megoldásaiban egyre 

erőteljesebben érvényesül a kortárs-hatás.  

a) Udvarlás periódusa 

b) Újonnan házasodott pár családja 

c) A gyermeket váró család és az újszülött megérkezése 

d) Az első életév – a korai anya-gyermek kapcsolat 

e) Kisgyermekes család 

f) Óvodáskorú gyermek a családban 

g) Kisiskolásokat nevelő család 

h) 10-12 éves „kiskamasz” a családban 

i) A serdülőt nevelő család 

 

Megoldás: h) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

746. FELADAT 

Feladat: Mely családi életciklust jelöli az alábbi meghatározás? Karikázd be a 

megfelelő Megoldás betűjelét! 

A leglátványosabb, „leghangosabb” változások időszaka. A családban új értelmet kell, 

kapjon a „gyermek” szó jelentése, változnia kell a szülői szerep tartalmának is.  

Ugyanakkor – hagyományos rítusok hiányában – ennek a mindent és mindenkit érintő 

átalakulásnak nincs egy biztonságot adó „forgatókönyve”, megoldási mintája.  

a) Udvarlás periódusa 

b) Újonnan házasodott pár családja 

c) A gyermeket váró család és az újszülött megérkezése 

d) Az első életév – a korai anya-gyermek kapcsolat 

e) Kisgyermekes család 

f) Óvodáskorú gyermek a családban 

g) Kisiskolásokat nevelő család 

h) 10-12 éves „kiskamasz” a családban 

i) A serdülőt nevelő család 

 

Megoldás: i) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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747. FELADAT 

Feladat: Mit jelent a családi életciklusok kifejezés? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) A családokat az élet különböző korszakában érő válságokat, kríziseket jelenti. 

b) Az emberi életkor előrehaladtával a családok számára megoldandó problémák 

összegyűjtése. 

c) A családi életciklusok a család fejlődését kísérik nyomon, az új család 

keletkezésétől (párválasztás) az életút végéig. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

748. FELADAT 

Feladat: Az alább felsoroltak közül melyik igaz leginkább az udvarlás periódusára a 

családi életciklusok közül? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Egymás családjának megismerése, jó benyomások kialakítása annak érdekében, 

hogy a származási család elfogadja az új tagot. 

b) Új, konszenzusos értékek, normák meghatározása, és egy egészséges és optimális 

távolság kialakítása a származási családtól.  

c) Jó benyomás kialakítása a származási családban, ugyanakkor egészséges távolság 

kialakítása.   

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

749. FELADAT 

Feladat: Az alább felsoroltak közül melyik igaz leginkább házasság korai szakaszára a 

családi életciklusok közül? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

 

a) Fészekrakás, közös egzisztencia megteremtése, anyagi biztonság megteremtése.  

b) Baráti kör összehangolása, szokások, életmód összehangolása, egységesítése. 

c) Közös élettér kialakítása, ahol mindenki megtalálja a saját helyét, szerepét és 

feladatát. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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750. FELADAT 

Feladat: Az alább felsoroltak közül melyik igaz leginkább az első gyermek születése 

periódusra a családi életciklusok közül? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) A gyermek ellátáshoz szükséges tárgyak, eszközök beszerzése, a 

gyermekgondozás ismereteinek elsajátítása.  

b) A szülői felelősség vállalása, a gyermeknevelési értékek kialakítása (határok, 

korlátok), ugyanakkor a türelem és elfogadás gyakorlása. 

c) Közös nevelési szabályok kialakítása, időbeosztás összehangolása, hogy mindenki 

számára biztosított legyen az „én-idő”. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

751. FELADAT 

Feladat: Az alább felsoroltak közül melyik igaz leginkább a kisgyermeket nevelő 

család szakaszára a családi életciklusok közül? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Ebben a szakaszban jellemzően már mindkét szülő dolgozik, így folyamatos 

egyeztetést igényel a gyermek(ek) ellátása, felügyeletük biztosítása. A mindkét 

szülő számára megfelelő egyensúly megteremtése kihívást jelent.   

b) A gyermekek önállósodása, a dackorszak kezelése jelent kihívást, melyből számos 

konfliktus alakulhat ki a szülők között.  

c) A gyermek(ek) gondozása, nevelése egyre több költséggel jár, ennek előteremtése 

nagy kihívást jelent a családok számára.  

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

752. FELADAT 

Feladat: Az alább felsoroltak közül melyik igaz leginkább a „Gyermek kirepülése a 

fészekből” szakaszra a családi életciklusok közül? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) A kirepülő gyermek után maradt űr kitöltése, illetve az ő egzisztenciaépítésének 

segítése, támogatása. 

b) A gyermek nélkül maradt házaspárnak ismét meg kell tanulnia egymásra figyelni, 

a felszabadult energiájukat konstruktív módon használni. 

c) A szülői feladatok háttérbe szorulásával több ideje jut a házaspárnak egymásra, 

addig meg nem valósult terveikre, ugyanakkor be kell tölteni az „üres –fészek”, a 

gyerekek kirepülésével keletkezett űrt. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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753. FELADAT 

Feladat: Az alább felsoroltak közül melyik igaz leginkább a nyugdíjaskor, öregkor 

szakaszára a családi életciklusok közül? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) A házastársi kapcsolatban az időskor a megnyugvás, újraközeledés időszaka, 

ugyanakkor a munkába „meneküléssel” - sikeresen elkerült problémák felszínre 

kerülhetnek, melyeket meg kell oldani. 

b) Az egészségi állapot romlásával együtt járó kihívások, terhek kezelése, a 

gyengélkedő házaspár gondozása, támogatása.  

c) A nyugdíjas korral együtt járó csökkenő anyagiak, a finanszírozási problémákból 

származó stressz kezelése, valamint „nincs már rám szükség” érzés megoldása. 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

754. FELADAT 

Feladat: Az alább felsoroltak közül melyik igaz leginkább a „Halál és veszteség” 

korszakára a családi életciklusok közül? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) A kortárs halálesetek kíméletlenül rávilágítanak a saját halállal való szembenézés 

problémájára. Ez a számvetés és az integráció időszaka; az elért eredmények és a 

soha be nem teljesült vágyak integrációja. 

b) Az egyedül maradt idős ember részben egzisztenciális problémák megoldására 

kényszerül, részben a romló egészségi helyzetének elviselésre.  

c) Egészségi állapot romlásából származó magányosság, valamint az ezzel plusz 

költségek finanszírozási nehézsége.  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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2.2. TANANYAGEGYSÉG: Szakmai személyiségfejlesztés és kommunikáció 

2.2.1. TÉMAKÖR: A társas megismerés, személyészlelés folyamata a nevelésben 

755. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

Hajlamosabbak vagyunk a hozzánk hasonló embereket inkább pozitív 

tulajdonságokkal felruházni, mint azokat, akik különböznek tőlünk. 

a) Igaz 

b) Hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

756. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

Hajlamosabbak vagyunk a hozzánk hasonló embereket inkább negatív 

tulajdonságokkal felruházni, mint azokat, akik különböznek tőlünk. 

a) Igaz 

b) Hamis 

Megoldás: b)  

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

757. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A személyészlelés pontosságát az észlelő pillanatnyi állapota is befolyásolja. 

a) Igaz 

b) Hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

758. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

A személyészlelés pontosságát az észlelő pillanatnyi állapota nem befolyásolja. 

a) Igaz 

b) Hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 
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759. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

A holdudvarhatás alapja, hogy az emberek hajlamosak a személlyel kapcsolatos 

egyetlen pozitív vagy negatív információ alapján feltételezni, hogy a személy többi 

tulajdonsága is ezzel összhangban áll. 

a) Igaz 

b) Hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

760. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki a felsorolásból, hogy az alábbi példában melyik személyészlelési 

torzítás jelenik meg! 

Bizonyos esetekben hajlamosak vagyunk elhinni, hogy ez a kedves, vagy ez az okos 

gyerek nem kezdhette a verekedést, nem törhette be az ablakot, az a tapasztalt kolléga 

nem követhette el azt a hibát, stb. Ilyenkor a másik emberrel kapcsolatos érzéseink, a 

róla kialakított képünk mintegy „bevilágítja" az összes többi információt, ezáltal 

pontatlanná teszi a személy észlelését. 

a) elsődlegességi hatás 

b) holdudvarhatás 

c) újdonsági hatás 

Megoldás: b) 

 

Javítókulcs: Csak a b) Megoldás fogadható el. 

 

761. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

Az elsődlegességi hatást közhely szerűen fejezi ki, amikor azt mondjuk, hogy az első 

benyomások a döntőek egy másik ember megítélésében. 

a) Igaz 

b) Hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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762. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

Az elsődlegességi hatást közhely szerűen fejezi ki, amikor azt mondjuk, hogy a minket 

az észlelés tárgya felől utolsóként ért benyomások a döntőek egy másik ember 

megítélésében. 

a) Igaz 

b) Hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

763. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az a felsorolásból, hogy az alábbi példában melyik 

személyészlelési torzítás jelenik meg! 

Jones és munkatársai arra kértek embereket, hogy mondjanak véleményt egy általuk 

megfigyelt személyről, aki egy harminc kérdésből álló feladatlapot töltött ki. Az egyik 

kísérleti csoportnál a megfigyelt személy kezdetben jól teljesített, majd gyengébben, 

míg a másik csoportnál éppen fordítva. Azt tapasztalták, hogy az első esetben sokkal 

intelligensebbnek tartották a személyt, mint a másodikban, holott mindkét alkalommal 

15 feladatot oldott meg jól, és 15 feladatot rosszul.  

a) elsődlegességi hatás 

b) holdudvarhatás 

c) újdonsági hatás 

Megoldás: a) 

 

Javítókulcs: Csak az a) Megoldás fogadható el. 

 

764. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

Az újdonsági hatás az elsőbbségi hatás ellenkezője. Eszerint az ember másokra 

vonatkozó ítéleteit leginkább a vele kapcsolatos utolsó információ határozza meg.  

c) igaz 

d) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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765. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az a felsorolásból, hogy az alábbi példában melyik 

személyészlelési torzítás jelenik meg! 

Jól ismert hétköznapi jelenség, hogy amikor valaki megbánt bennünket, akkor 

hajlamosak vagyunk elfelejteni azt a sok jó élményt, ami azt megelőzően vele 

összekötött minket, sőt képesek vagyunk utólag leértékelni ezeket az eseményeket. 

a) elsődlegességi hatás 

b) holdudvarhatás 

c) újdonsági hatás 

Megoldás: c) 

 

Javítókulcs: Csak az c) Megoldás fogadható el. 

 

766. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

Szociálisan kevésbé kívánatos információk nagyobb súllyal hatnak az illető 

megítélésekor, mint a vele kapcsolatos pozitív tulajdonságok.  

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

767. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

Szociális kívánatosság elnevezésű személyészlelési torzítás annyit jelent, hogy 

fokozott figyelmet fordítunk a másik kedvezőtlen tulajdonságaira, ezáltal felkészülünk 

a várható kellemetlenségekre, illetve megpróbálhatjuk elkerülni a vele való 

érintkezést. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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768. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

Szociális kívánatosság elnevezésű személyészlelési torzítás annyit jelent, hogy 

fokozott figyelmet fordítunk a másik kedvező tulajdonságaira, ezáltal felkészülünk a 

várható pozitívumokra. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

769. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

Bizonyos személyiségvonások összefüggéséről alkotott nézeteink az úgynevezett 

burkolt (implikált) vagy naiv személyiségelméletek. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

770. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

A burkolt személyiségelméletek elnevezésű személyészlelési torzítások észleléseinket 

azáltal befolyásolják, hogy könnyebben észrevesszük azokat a tulajdonságokat, 

amelyek alátámasztják elméletünket, mint azokat, amelyek ellentmondanak neki.  

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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771. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

Ha vannak burkolt személyiségelméleteink, akkor éppen annyira észrevesszük azokat 

a tulajdonságokat, amelyek alátámasztják elméletünket, mint azokat, amelyek 

ellentmondanak neki. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) hamis, mert a burkolt személyiségelméletek éppen azzal torzítják a 

személyészlelést, hogy könnyebben vesszük észre azokat a tulajdonságokat, amelyek 

az előfeltevéseinkkel, burkolt személyiségelméleteinkkel összeegyeztethetők. 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

772. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

A sztereotípiák segítenek minket az összetett társas világban való eligazodásban. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a)  

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

773. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a személyészlelés 

pontosságára vonatkozóan! 

A sztereotipizálás minden esetben hátrányt jelent a társas világban való eligazodásban. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b), mert sztereotípiák segítenek minket az összetett társas világban való 

eligazodásban, átlátható kategóriákra egyszerűsítik azt. 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

774. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a meghatározást a megfelelő fogalommal! 

A …………….. a különféle társadalmi nagycsoportokra jellemzőnek tartott 

tulajdonságokra utaló megállapítások, amelyek egy-egy csoport viszonylatában 

nagyfokú közmegegyezésen alapulnak, és időben meglehetősen szívósan 

fennmaradnak. 

Megoldás: sztereotípiák. 

Javítókulcs: Csak a szövegpontos megoldás fogadható el. 
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775. FELADAT 

Feladat: Mely fogalmat jelöli az alábbi meghatározás? Válaszd ki az a)-c) 

felsorolásból! 

A különféle nagy társadalmi csoportokra jellemzőnek tartott tulajdonságokra utaló 

megállapítások, amelyek egy-egy csoport viszonylatában nagyfokú közmegegyezésen 

alapulnak, és időben meglehetősen szívósan fennmaradnak. 

a) attribúciók 

b) attitűdök 

c) sztereotípiák 

Megoldás: c). 

Javítókulcs: Csak a c) megoldás fogadható el. 

 

776. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a sztereotípiákra 

vonatkozóan! 

Jobban felfigyelünk a sztereotípiával egybecsengő, mint az eltérő jellemzőkre. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

777. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a sztereotípiákra 

vonatkozóan! 

Jobban felfigyelünk a sztereotípiától eltérő jellemzőkre, mint az azzal egybecsengőre. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

778. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a sztereotípiákra 

vonatkozóan! 

A sztereotípia a sztereotípia tárgyával kapcsolatos kétértelmű információ esetén 

befolyásolja az értelmezést. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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779. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a sztereotípiákra 

vonatkozóan! 

A sztereotípia a sztereotípia tárgyával kapcsolatos kétértelmű információ esetén nem 

befolyásolja az értelmezést. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

780. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a sztereotípiákra 

vonatkozóan! 

A sztereotípia meghatározza, hogy miként viselkedünk a másik csoport tagjaival 

szemben, akikre a sztereotípiánk vonatkozik. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

781. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a sztereotípiákra 

vonatkozóan! 

A sztereotípia, nem befolyásolja, hogy miként viselkedünk a másik csoport tagjaival 

szemben, akikre a sztereotípiánk vonatkozik. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

782. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a sztereotípiákra 

vonatkozóan! 

A maradandóság fontos ismérve a sztereotípiáknak. Ezek a nézetek akkor sem 

módosulnak, ha ellentétes információkat kapunk a csoportról, vagy annak bizonyos 

tagjairól. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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783. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a sztereotípiákra 

vonatkozóan! 

Ezek a nézetek akkor módosulnak, ha a meglévő sztereotípiánkkal ellentétes 

információkat kapunk a csoportról, vagy annak bizonyos tagjairól. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

784. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az a felsorolásból, hogy az alábbi példában melyik 

személyészlelési torzítás jelenik meg! 

Ha egy gépjárművezetést oktató férfi úgy véli, hogy a nők nem tudnak megtanulni 

rendesen vezetni, akkor minden nőtanulójával kapcsolatos újabb tapasztalatot ennek 

igazolására fog felhasználni. Nem veszi észre, vagy a szerencsének, a véletlennek 

tulajdonítja azokat az információkat, amelyek azt mutatják, hogy egy nő kiváló 

érzékkel rendelkezik a vezetéshez. 

a) elsődlegességi hatás 

b) holdudvarhatás 

c) sztereotipizálás 

Megoldás: c) 

 

Javítókulcs: Csak az c) Megoldás fogadható el. 

 

785. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a meghatározást a megfelelő szóval! 

A pedagógiában az önmagát beteljesítő jóslat jelenségét …………… effektusnak 

nevezzük. 

Megoldás: Pygmallion. 

Javítókulcs: Csak a szövegpontos megoldás fogadható el. 
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786. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az a felsorolásból, hogy az említett kísérletben melyik, a 

pedagógiai gyakorlatban jellemző személyészlelési torzítás jelenik meg! 

Egy iskolai tanáraiban néhány gyerek iskolai teljesítményével kapcsolatos pozitív 

elvárásokat alakítottak ki, ennek eredményeképpen a gyerekek tényleges osztályzatai 

javultak a tanév végére  

a) hasonlóság irányába történő torzítás 

b) újdonsági hatás 

c) Pygmallion- effektus 

Megoldás: c) 

 

Javítókulcs: Csak az c) Megoldás fogadható el. 

 

787. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi, a társas kapcsolatokban jellemző jelenségre vonatkozó 

meghatározást a megfelelő fogalommal! 

Az …………… olyan vélekedés, amely téves, vagy hiányos információk alapján 

alakul ki. 

Megoldás: előítélet 

Javítókulcs: Csak a szövegpontos megoldás fogadható el. 

 

788. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi, a társas kapcsolatokra jellemző jelenségre vonatkozó 

meghatározást, a megfelelő fogalommal! 

Az ….…….. valamely személlyel, tárggyal, jelenséggel, szituációval, emberek 

csoportjával kapcsolatos értékelő beállítódás, amelynek alapján az egyén véleményt 

alkot, viselkedik, viszonyul. 

Megoldás: attitűd 

Javítókulcs: Csak a szövegpontos megoldás fogadható el. 

 

789. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az előítéletekre 

vonatkozóan! 

Az előítélet olyan vélekedés, amely téves, vagy hiányos információk alapján alakul ki. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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790. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az előítéletekre 

vonatkozóan! 

Az előítélet olyan vélekedés, amely annak ellenére alakul ki, hogy pontos és teljes 

információk állnak rendelkezésünkre. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

791. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az előítéletekre 

vonatkozóan! 

A csoportközi előítéletek veszélye, hogy az emberi együttélést súlyosan zavaró 

interakciós jelenségek - az erőszak, a türelmetlenség, az egyenlőtlen elbánás - 

kiapadhatatlan forrásai lesznek, hol lappangó, hol nyílt konfliktusokba taszítva az 

emberek nagy csoportjait. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

792. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a társas kapcsolatokra jellemző jelenségre vonatkozó 

meghatározást a megfelelő fogalommal! 

………..alatt, a saját és mások viselkedésének magyarázatával kapcsolatos 

pszichológiai folyamatot értjük. 

Megoldás: attribúció 

Javítókulcs: Csak a szövegpontos megoldás fogadható el. 

 

 

793. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az előítéletekre 

vonatkozóan! 

Az előítéletek a sztereotípiákhoz hasonlóan egy leegyszerűsített világképet adnak az 

embernek, ezáltal segítve a világban való tájékozódását. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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794. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az előítéletekre 

vonatkozóan! 

Az előítélek kialakulása független a szociális tanulási folyamattól. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

795. FELADAT 

Feladat: Mely fogalmat jelöli az alábbi meghatározás a társas kapcsolatokra jellemző 

jelenségekre vonatkozóan? Válaszd ki az a)-c) felsorolásból! 

Az …………………-elmélet azt vizsgálja, hogy hogyan hozunk meg döntéseket azzal 

kapcsolatban, hogy a többi ember viselkedésének milyen okai vannak, illetve 

mennyire szándékos a viselkedés. 

a) attribúció 

b) attitűd 

c) sztereotípia 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

796. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az attribúcióra 

vonatkozóan! 

Egy gyerekben, akit állandóan ellenőriznek, fokozatosan kialakíthatják azt az 

attribúciót, hogy a sikerek vagy a teljesítmény a külső segítségnek köszönhető. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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797. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az attribúcióra 

vonatkozóan! 

Egy gyerekben, akit állandóan ellenőriznek, fokozatosan kialakíthatják azt az 

attribúciót, hogy a sikerek vagy a teljesítmény a saját képességeinek és nem a külső 

megerősítésnek köszönhető. 

c) igaz 

d) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

798. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az attribúcióra 

vonatkozóan! 

A külső kontroll fokozatos csökkentésével elősegíthetjük a másik emberben, 

gyerekben a belső motiváció és felelősség kialakulását. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

799. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az előítéletekre 

vonatkozóan! 

A külső kontroll fokozatos erősítésével elősegíthetjük a másik emberben, gyerekben a 

belső motiváció és felelősség kialakulását. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 
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800. FELADAT 

Feladat: Mely fogalmat jelöli az alábbi meghatározás? Válaszd ki az a)-c) 

felsorolásból! 

Az …. azoknak a személyiségvonásoknak az összessége, amelyeket az egyén 

önmagának tulajdonít. 

a) önismeret 

b) önreflexió 

c) énkép 

Megoldás: c). 

Javítókulcs: Csak az c) megoldás fogadható el. 

 

801. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a nevelésben alkalmazott 

külső megerősítésre vonatkozóan! 

Ha megjutalmazzák a gyerekeket egy olyan játéktevékenységért, amit nagyon szívesen 

csinálnak, akkor a későbbiekben nem fogják olyan nagy kedvvel és olyan gyakran 

játszani, mint azelőtt. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

802. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az előítéletekre 

vonatkozóan! 

Ha megjutalmazzák a gyerekeket egy olyan játéktevékenységért, amit nagyon szívesen 

csinálnak, akkor a későbbiekben még nagyobb kedvvel és gyakrabban fogják játszani 

azt, mint azelőtt. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 
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803. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az énattribúcióra 

vonatkozóan! 

Ha elegendő külső okot találunk arra, hogy valamit miért csinálunk, akkor nem 

szükséges, hogy belső motivációnk legyen a dologgal kapcsolatban. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

804. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az énattribúcióra 

vonatkozóan! 

Ha elegendő külső okot találunk arra, hogy valamit miért csinálunk, akkor is 

szükséges, hogy belső motivációnk legyen a dologgal kapcsolatban. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

805. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a nevelésben alkalmazott 

külső értékelésre vonatkozóan! 

A külső értékelést központba állító nevelési módszerek, mint a jutalmazás és 

elmarasztalás különböző formái szerepet játszanak a gyermekek 

motivációvesztésében. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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806. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a nevelésben alkalmazott külső 

értékelésre vonatkozóan! 

A külső értékelést központba állító nevelési módszerek, mint a jutalmazás és 

elmarasztalás különböző formái nem játszanak szerepet a gyermekek 

motivációvesztésében. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

807. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a tanult tehetetlenségre 

vonatkozóan! 

A tanult tehetetlenség egy tanulási folyamat eredménye, amelynek következménye a 

tartós önértékelési zavar, enerváltság, motiváció hiány, sőt akár a depresszió is. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

808. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a tanult tehetetlenségre 

vonatkozóan! 

A tanult tehetetlenség öröklött hajlam eredménye, amelynek következménye a tartós 

önértékelési zavar, enerváltság, motiváció hiány, sőt akár a depresszió is. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 
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809. FELADAT 

Feladat: Mely szociálpszichológiai fogalmat jelöli az alábbi meghatározás? Válaszd ki 

az a)-c) felsorolásból! 

A ……………… egy tanulási folyamat eredménye, amelynek következménye a tartós 

önértékelési zavar, enerváltság, motiváció hiány, sőt akár a depresszió is. 

a) előítélet 

b) tanult tehetetlenség 

c) attitűd 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

810. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szocializációra 

vonatkozóan! 

A szocializáció egész életünkön át tartó tanulási folyamat, melynek segítségével 

normákat, viselkedési formákat sajátítunk el. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

 

811. FELADAT 

Feladat: Az alábbi leírás egy gyermeklélektani kísérlet eredményét mutatja be. Mely 

jelenség tüneteit olvashatjuk? Válaszd ki az a)-c) felsorolásból! 

Az elválás első hónapjában nyűgösek, nyafogósak, kielégíthetetlenek lettek, a második 

hónapban elkezdtek fogyni, keveset sírtak, inkább nyöszörögtek, fejlődésük 

megrekedt. A harmadik hónapban elutasították a kontaktust. Hason feküdtek az 

ágyukban, ernyedten, fejüket sem tartva föl. Súlyveszteségük növekedett, álmatlanság 

lépett fel, az arcuk kifejezéstelen lett, mimikájuk szegényes. 

a) hospitalizáció 

b) rejtett érzelmi elhanyagolás 

c) bántalmazás 

Megoldás: a). 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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812. FELADAT 

Feladat: Mely gyermeklélektani jelenséget jelöli az alábbi meghatározás? Válaszd ki 

az a)-c) felsorolásból! 

A gyermek énképe úgy erősödik, hogy az „én-vagyok” érzés egyenlő az „én-akarom” 

és „én-csinálom” érzéssel. A szándékok és képességek különbségéből adódó 

frusztráció kisgyermekkorban szintén erős érzelemkitöréseket eredményezhet. 

a) hospitalizáció 

b) dackorszak 

c) rejtett érzelmi elhanyagolás 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

813. FELADAT 

Feladat: Mely szociálpszichológiai fogalmat jelöli az alábbi meghatározás? Válaszd ki 

az a)-c) felsorolásból! 

A …………………… egész életünkön át tartó tanulási folyamat, melynek 

segítségével normákat, viselkedési formákat sajátítunk el. 

a) önismeret 

b) szocializáció 

c) énkép 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

814. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szocializációra 

vonatkozóan! 

A szocializáció nem egyoldalú folyamat, állandó kölcsönhatást figyelhetünk meg a 

személy és az őt körülvevő társas közeg között, melyhez nemcsak alkalmazkodunk, 

hanem folyamatosan alakítjuk is. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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815. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szocializációra vonatkozóan! 

A korai szocializáció a családban kezdődik. További színtere még a bölcsőde, illetve 

az óvoda. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

816. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szocializációra vonatkozóan! 

A késői szocializáció a kortársakhoz kötődően indul el. Színterei az iskola, ahol az 

iskolai szocializáció történik, majd később a munkahely, ahol a pályaszocializáció 

dominál. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

817. FELADAT 

Feladat: A szociális tanulás mely formáját jelöli az alábbi meghatározás? Válaszd ki az 

a)-c) felsorolásból! 

Legtöbbször spontán végbemenő tanulási forma, melynek lényege, hogy a 

modellkövető a (jelenlévő vagy korábban jelenlévő) modell viselkedését megfigyeli és 

lemásolja. 

a) utánzás 

b) azonosulás (identifikáció) 

c) belsővé tétel (interiorizáció) 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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818. FELADAT 

Feladat: A szociális tanulás mely formáját jelöli az alábbi meghatározás? Válaszd ki az 

a)-c) felsorolásból! 

Egy olyan szociális tanulási folyamat, melynek során a modellkövető belső 

indíttatásból átveszi a modell viselkedésformáit, tulajdonságait, vagy elvárásait. 

a) utánzás 

b) azonosulás (identifikáció) 

c) belsővé tétel (interiorizáció) 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

819. FELADAT 

Feladat: A szociális tanulás mely formáját jelöli az alábbi meghatározás? Válaszd ki az 

a)-c) felsorolásból! 

A szociális tanulás legmagasabb szintje, amikor a modellkövető azért másolja le a 

modell viselkedését, veszi át véleményét, illetve változtatja meg attitűdjét, mert azokat 

sajátjaként éli meg. 

a) utánzás 

b) azonosulás (identifikáció) 

c) belsővé tétel (interiorizáció) 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak az c) megoldás fogadható el. 

 

820. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szocializációra vonatkozóan! 

Fontos szerepe van az utánzás létrejöttében a külső megerősítéseknek, a jutalmaknak, 

illetve a viselkedés gátlásában a büntetéseknek. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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821. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szocializációra vonatkozóan! 

Az utánzott viselkedés megnyilvánulhat csupán azért is, mert a modell (pl. anya, apa) 

fontos a modellkövető számára (pl. nagyon szereti, kötődik hozzá). Az utánzott 

viselkedés így jutalom értékű és ezért ismétlődik. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

822. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szocializációra vonatkozóan! 

A modellkövetés létrejöttében fontos szempont, hogy a modell a modellkövető 

számára érzelmileg jelentős, fontos legyen. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

823. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szocializációra vonatkozóan! 

Az interiorizáció, mint szociális tanulási forma létrejöttében meghatározó a modell 

szavahihetősége, hitelessége, megbízhatósága, szakértelme. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

824. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a szocializációra vonatkozóan! 

Az utánzásos tanulás leginkább gyermekkorban jellemző, amikor a gyermek szinte 

akaratlanul és tudattalanul lemásolja környezete szereplőinek viselkedését. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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2.2.2. TÉMAKÖR: Szakmai készségfejlesztés 

825. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az önreflexióra vonatkozóan! 

Az önreflexió az a működésmódunk, hogy megvizsgáljuk motivációinkat és 

cselekvéseink mögött megbúvó mozgatórugókat, érzelmi tartalmakat. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

826. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis az önismeretre vonatkozóan! 

Az önismeret egy összetett fogalom, mert magában foglalja egyrészt az énképet, amit 

magunkról tudunk, ill. ahogyan magunkat értékeljük és magát a folyamatot, ahogyan 

saját magunkkal kapcsolatos ismereteinket megszerezzük és értékeljük. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

827. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a burnout szindrómára 

vonatkozóan! 

A kiégés tüneteire gyorsuló spirál a jellemző. Ez azt jelenti, hogy a tünetek 

jelentkezésével a munkateljesítmény romlik, ami növeli az egyén szorongását. Így 

persze a munkateljesítmény tovább romlik, ami további szorongáshoz, 

reménytelenséghez vezet. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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2.2.3. TÉMAKÖR: Kommunikáció 

828. FELADAT 

Feladat: Párosítsd az alábbi 1)-4) fogalmakat, a hozzájuk tartozó a)-d) 

meghatározásokkal! 

Fogalmak: 

1) információ …. 

2) verbális kommunikáció ….. 

3) nonverbális kommunikáció …… 

4) személyközi kommunikáció …... 

Meghatározások: 

a) Szóbeli kommunikáció. 

b) Azt a kommunikációs formát nevezzük így, melynek során a felek azonos 

időben, azonos helyen, tehát tér- és időbeli eltolás nélkül vesznek részt a 

kommunikációs folyamatban. 

c) Nem szóbeli kommunikáció. 

d) Olyan adatok (tények, vélekedések) amelyeket már gondolkodásunk 

segítségével értelmeztünk. 

Megoldás: 

1-d,2-a,3-c,4-d 

Javítókulcs: A Megoldás akkor fogadható csak el, ha mind a négy párosítás helyes. 

 

829. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Akkor vagyunk hitelesek a pedagógiai kommunikációban, ha a kellemetlen, negatív 

érzelmi állapotaink nem tükröződnek rajtunk. 

 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

830. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Ha a direkt közléstartalom és metakommunikáció között ellentmondás van, a 

kommunikáció kongruens, hiteles. 

 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 
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831. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis! 

Hiteles (kongruens) a kommunikáció, ha a direkt kommunikáció és a 

metakommunikáció között nincs ellentmondás. 

 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

832. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi meghatározást, a megfelelő fogalommal!  

A ………………. nem, vagy csak kis mértékben tudatos. Többnyire nem verbális 

csatornákon zajlik, de beletartozik a verbális közlésben rejlő mögöttes üzenet vagy 

rejtett közlés is.  

 

Megoldás: metakommunikáció 

Javítókulcs: A feladat akkor fogadható el, ha kiegészítés pontosan egyezik a 

megoldásban szereplő szóval. 

 

833. FELADAT 

Feladat: Illeszd az alábbi (a-b) fogalmat a megfelelő (1-2) meghatározásokba! 

a) tartalmi  

b) minősítő  

 

1) A verbális csatorna főleg tudatos elemekből áll (az elszólást, nyelvbotlást kivéve), 

és a kommunikáció ……. szintjét adja.  

2) A nem verbális csatornában tudatos és tudattalan elemek egyaránt felfedezhetők, 

ez fejezik ki a kommunikáló felek közötti kapcsolatot, vagyis a kommunikáció…. 

szintjét adják. 

 

Megoldás: 1-a, 2-b 

Javítókulcs: Elfogadható a megoldás, ha mindkét kiegészítés helyes. 
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834. FELADAT 

Feladat: Párosítsd az alábbi 1)-4) meghatározásokat, a hozzájuk tartozó a)-d) 

fogalommal! Írd a megfelelő betűjelet a számozott meghatározások végén lévő 

pontozott vonalra! 

1) Amiről a kommunikációs folyamatban információt adok. …… 

2) Amire szeretném rávenni a hallgatót; minden kommunikációnak valamilyen célja 

van, valamilyen hatást akar elérni, ezt gyakran nem nyíltan (explicit módon) 

fejezik ki az adó, hanem a tényekhez kapcsolódóan (implicit). ….. 

3) Amit a kommunikáció során önmagamról a másikkal elsősorban 

metakommunikációval közlök. …… 

4) Arról mond valamit, hogy a beszélő milyen viszonyban áll a hallgatóval (mennyire 

bizalmas a kapcsolat, egyenrangúak-e a beszélgetők). …… 

 

a) Felhívás oldal 

b) Kapcsolati oldal 

c) Önkinyilatkoztatási oldal 

d) Tényállás oldal 

 

Megoldás: 1-d, 2-a, 3-c, 4-b 

 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden párosítás helyes. 

 

835. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi állítások közül melyik nem igaz a pedagógiai 

kommunikációra! 

1) Pedagógiai kommunikáció minden viselkedés, amely a nevelő részéről, a nevelő-

nevelt viszonyban megnyilvánul. 

2) Pedagógiai kommunikáció az, amit a gyermekeknek mondunk a nevelési folyamat 

során. 

3) A nevelő hanghordozása, hangszíne a gyermek számára többet elárul az érzéseiről, 

mint amit mond. 

 

Megoldás: 2) 

Javítókulcs: Csak a 2) Megoldás fogadható el. 
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836. FELADAT 

Feladat: Írd be a pontozott vonalra a megfelelő fogalmat, amely teljessé teszi a 

definíciót! 

A ……….olyan interakciók, amelyek a felszínen teljesen hitelt érdemlők és 

társadalmilag elfogadottak, viszont a felszín alatt trükkös és csapdás lépések sorozatát 

jelentik, amellyel az emberek a saját szükségleteik kielégítésének javára próbálják 

tudatosan, vagy öntudatlanul befolyásolni a másikat. 

Megoldás: játszmák 

Javítókulcs: Csak a szövegpontos kiegészítés fogadható el. 

 

837. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi meghatározások közül azt, amelyik legpontosabban írja 

le a hatékony kommunikáció ismérveit! 

a) Akkor hatékony a kommunikáció, ha minden szereplő érhetően fejezi ki magát. 

b) Akkor hatékony a kommunikáció, ha meg tudják hallgatni egymást a kommunikáló 

felek. 

c) Akkor hatékony a kommunikáció, ha az interakciók során minden résztvevőben 

létre jön a kommunikációs szándékok szerinti kölcsönös megértés. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak a c) fogadható el. 
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838. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel legalább négy pszichés, ún. „belső” tényezőt, amelyek zavarhatják a 

hatékony kommunikációt! 

1) ………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………… 

 

Megoldás: 

 eltérő érettség  

 eltérő nyelv, vagy szociokulturális háttér  

 eltérő kultúra és szokásrendszer  

 eltérő társadalmi pozíció (státusz), 

 eltérő attitűd és tapasztalati háttér a kommunikáció témájával kapcsolatban 

 eltérő szükségletek, igények  

 eltérő aktuális érzelmi állapot 

 információfeldolgozási, észlelési és gondolkodási különbségek 

 nem működnek megfelelően a „füleink”( 

 elmarad a visszacsatolás és félreértések alakulnak ki 

 eltérő erőforrások 

 eltérő az egymáshoz való viszonyulás  

 eltérő készlet és készségszint a hatékony kommunikációs technikák 

használatával kapcsolatban 

 

Javítókulcs: Elfogadható bármely négy, tartalmilag helyes válasz a lehetséges 

megoldások közül. 

 

839. FELADAT 

Feladat: Hogyan nevezzük azt a kommunikációs technikát, amelyekre az alábbi 

jellemzők vonatkoznak? Írd a helyes megoldást a kipontozott vonalra! 

 Ítélkezésmentes hozzáállás 

 Használjuk a csendet 

 Nem szóbeli megerősítések 

 

…………………………………………………………………………….. 

Megoldás: értő figyelem 

Javítókulcs: Elfogadható, a tartalmilag helyes válasz. 
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840. FELADAT 

Feladat: Keresd meg, a számozott meghatározások melyik kommunikációs technikát 

jelölik az a)-e) pontokban felsoroltak közül! Írd a technika elnevezésének betűjelét a 

meghatározás végén található pontozott vonalra! 

1) A felénk áradó mondanivalóval kapcsolatos értésünket úgy jelezzük vissza, hogy 

röviden összefoglaljuk a hallottakat a másik számára. …… 

2) Alkalmazhatunk ezt a kérdéstechnikát a beszélgetésben akkor, ha mi nem értettük 

pontosan, amit nekünk mondtak, ill. a fogadó nem értett minket pontosan, rosszul 

értelmezte, amit tőlünk hallott. ….. 

3) Aktív hallgatást elősegítő kommunikációs eszköz, amelyben már nem csak a 

tényekre, információkra és azzal kapcsolatos értésünkre adunk visszajelzést, 

hanem a másik irányából felfogott érzelmi állapotokra is. …. 

4) Segíthetjük az önkifejezésben, ha olyan, a témától nem elterelő, elsősorban nem a 

mi kíváncsiságunkat kiszolgáló kérdésekkel támogatjuk. …. 

5) Egy-egy témakör lezárása során segíthet a közös nevező kialakításában, a 

kommunikációs folyamat tudatosításában, a továbblépésben. ….. 

 

a) támogató kérdések 

b) összegzés 

c) parafrázis 

d) tisztázó kérdések 

e) érzelmi visszatükrözés 

 

Megoldás: 1-c, 2-d, 3-e, 4-a, 5-b 

 

Javítókulcs: A feladat elfogadható, ha legalább három válasz helyes. 

 

841. FELADAT 

Feladat: Használhatjuk-e az értő figyelmet beszélni nem tudó kisgyermekeknél? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) fogadható el. 

 

842. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi meghatározást, a megfelelő szóval! 

Az ….-üzenet a te-üzenettel szemben meghagyja a viselkedés megváltoztatásának 

lehetőségét és egyben a felelősségét is a másik fél számára, nem vált ki ellenállást, 

nem rombolja a kapcsolatot. 

Megoldás: én 

Javítókulcs: Csak a szövegpontos kiegészítés fogadható el. 
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843. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi fogalomról, hogy helyes tartalommal határozza-e meg a 

pedagógiai kommunikációt! 

Minden olyan kommunikációs megnyilvánulást (tehát gyakorlatilag minden 

viselkedést) ami a nevelő-nevelt viszonyban megnyilvánul a pedagógus részéről, 

pedagógiai kommunikációnak nevezünk.  

a) igen 

b) nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) fogadható el. 

 

844. FELADAT 

Egészítsd ki az 1)-4) meghatározásokat az alatta lévő a)-d) szavak betűjelével! 

1) ……………. akkor neveztük a kommunikációt, ha a szóbeli és nem szóbeli 

jelzések egymással összhangban vannak. 

2) A gyerekek, ha érzik a felnőtt feszültségét és nem tudják az okát, akkor 

elsőként saját magukat …………… érte. 

3) Az …………… tanulásának egy fontos feltétele, hogy a gyerekek jól 

megtanulják az érzelmi állapotokat leolvasni a másik ember arcáról. 

4) Ha mi megbeszéljük velük a saját érzelmeinket, akkor ……. nyújtunk arra, 

hogyan kell ezt jól csinálni. 

 

a) mintát 

b) kongruens 

c) okolják 

d) empátia 

 

Megoldás: 1-b, 2-c, 3-d, 4-a 

Javítókulcs: A feladat elfogadható, ha minden kiegészítés egyezik. 

 

845. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a nevelési stílusra 

vonatkozóan! 

A nevelési stílusunk egyik markáns jellemzője, a nevelő-nevelt viszonyban rejlő 

hatalmi aszimmetriához való hozzáállás a nevelő részéről. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) fogadható el. 
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846. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a nevelési stílusra 

vonatkozóan! 

Autokratikus (tekintélyelvű) nevelői stílus jellemzője: egyedül vezet. Döntéseit 

egyedül hozza. A csoport tagjai alig, vagy egyáltalán nem vehetnek részt a 

döntésekben, ill. azok előkészítésében. Módszere: utasítás, parancs. 

c) igaz 

d) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) fogadható el. 

 

847. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a nevelési stílusra 

vonatkozóan! 

Autokratikus (tekintélyelvű) nevelői stílus jellemzője: alkalmat ad a döntés előtt a 

dolgok megvitatására, mindig figyelembe veszi a csoport véleményét. Módszere: 

elsősorban a kompromisszumkeresés, vita, a meggyőzés révén. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) fogadható el. 

 

848. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a nevelési stílusra 

vonatkozóan! 

Demokratikus nevelői stílus jellemzője: egyedül vezet. Döntéseit egyedül hozza. A 

csoport tagjai alig vagy egyáltalán nem vehetnek részt a döntésekben, ill. azok 

előkészítésében. Módszere: utasítás, parancs. viselkedését. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) fogadható el. 
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849. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a nevelési stílusra 

vonatkozóan! 

Demokratikus nevelői stílus jellemzője: alkalmat ad a döntés előtt a dolgok 

megvitatására, mindig figyelembe veszi a csoport véleményét. Módszere: elsősorban a 

kompromisszumkeresés, vita, a meggyőzés révén. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) fogadható el. 

 

850. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a nevelési stílusra vonatkozóan! 

Laissez–faire (ráhagyó) nevelési stílus jellemzője: Vezetés hiánya, anarchia jellemzi 

továbbá, hogy leginkább a csoport tagjaiból kivált informális vezetők hozzák meg a 

döntést, elsősorban a kompromisszumkeresés, vita, vagy meggyőzés révén. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) fogadható el. 

 

851. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a nevelési stílusra 

vonatkozóan! 

Laissez–faire (ráhagyó) nevelési stílus jellemzője: Alkalmat ad a döntés előtt a dolgok 

megvitatására, mindig figyelembe veszi a csoport véleményét. Módszere: elsősorban a 

kompromisszumkeresés, vita, a meggyőzés révén. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 
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852. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a pedagógiai 

kommunikációra vonatkozóan! 

A pedagógiai kommunikáció a nevelő és a nevelt viszonyban a pedagógus részéről 

megnyilvánuló viselkedés. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) fogadható el. 

 

853. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a pedagógiai 

kommunikációra vonatkozóan! 

A pedagógiai kommunikáció egyenlő azzal, amit a nevelési szituációban a 

gyerekeknek a nevelő mond. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 

 

854. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a pedagógiai 

kommunikációra vonatkozóan! 

A kisgyermekek számára a nonverbális jelzések hangsúlyosabbak a 

kommunikációban, mint a verbális közlés. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

855. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis a pedagógiai 

kommunikációra vonatkozóan! 

A kisgyermekek számára sokkal fontosabb a nevelés során, amit mondunk, mint 

ahogyan viselkedünk. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak az b) megoldás fogadható el. 
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856. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy! 

Az értő figyelem alkalmazásának feltétele az ítélkezésmentes hozzáállás. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

857. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi kommunikációs technikák közül, melyek tartoznak az 

aktív hallgatás technikához! 

a) Parafrázis 

b) Előadás 

c) Magyarázat 

d) Érzelmi visszatükrözés 

 

Megoldás: a), d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó megjelöli mindkét helyes Megoldást, 

és nem jelöl helytelen Megoldást. 

 

858. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi lehetősége közül azt az arányt, amely helyesen írja le a 

kommunikációs folyamatban a szóbeli és nem szóbeli jelzések egymáshoz viszonyított 

értékét! 

a) 40% szóbeli- 60% nem szóbeli 

b) 50% szóbeli – 50% nem szóbeli 

c) 60% szóbeli – 40% nem szóbeli 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) Megoldás fogadható el. 

 

859. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy! 

Az aktív hallgatás során nonverbális megerősítésekkel is jelezzük a kommunikációs 

partnerünk számára az odafigyelésünket. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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860. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy! 

Nem vagyunk hitelesek a pedagógiai kommunikációban akkor, ha másként 

viselkedünk, mint amit elvárunk a gyerekektől. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

861. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy! 

Minél fiatalabb életkorú a gyermek, annál inkább érvényes, hogy a konkrét fogalmak 

érhetőek a számára. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 

 

862. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy! 

A pedagógiai kommunikáció a nevelés során a munkaeszközünk. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak az a) megoldás fogadható el. 
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2.3. TANANYAGEGYSÉG: Gondozási ismeretek, elsősegélynyújtás 

2.3.1. TÉMAKÖR: A gyermek életterének megszervezése 

863. FELADAT 

Feladat: Mi kell ahhoz, hogy a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban a 

környezet a gyermekek számára biztonságos legyen? Válaszd ki a kérdésre a helyes 

válaszokat az alábbi felsorolásból! 

a) Elegendő tér. 

b) Védőrács az ablakokon. 

c) Beláthatóság. 

d) Jól strukturált környezet.  

e) Riasztó berendezés. 

 

Megoldás: a) c) d)   

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a három helyes megoldást 

bejelöli, és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

864. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? 

a) Ha a napközbeni ellátást a saját otthonomban alakítom ki, a berendezést, a 

helyiségek használatát, a bútorokat ugyanolyan szempontok szerint választom, 

mintha csak a saját gyermekeimet nevelném otthon. 

b) Ha a napközbeni ellátást a saját otthonomban alakítom ki, a berendezést, a 

helyiségek használatát, a bútorokat körültekintőbben tervezem meg. Figyelek a 

maximális biztonságra, a helyiségek beláthatóságára, a terek strukturált 

kialakításra. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

865. FELADAT 

Feladat: A gyermek életterének megszervezésekor szükséges-e figyelembe venni az 

egyes gyermekek életkori sajátosságait? Válaszd ki az alábbi feleletek közül a helyes 

választ a kérdésre! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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866. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az alábbi állítás? 

A gyermek életterének megszervezésekor nem szükséges figyelembe venni az egyes 

gyermekek otthon kialakult napirendjét, szokásait, a szakmai programban 

meghatározott napirendhez kell alkalmazkodni. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

867. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az alábbi állítás? 

A gyermek életterének megszervezésekor szükséges figyelembe venni az egyes 

gyermekek otthon kialakult napirendjét, szokásait, a szakmai programban 

meghatározott napirendet rugalmasan kell alkalmazni. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

868. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az alábbi állítás? 

Akkor is egy időben, a meghatározott napirendnek megfelelően kell étkeztetni és 

altatni, ha a csoportban tág életkori határokon belül vannak gyermekek. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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869. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az alábbi állítás? 

Semmilyen körülmények között nem lehet a szabad levegőn altatni a gyermekeket. Ha 

a nagyobbaknak délelőtti levegőzésre lenne szükségük és egy kicsinek alvásideje van, 

a nagyok is bent maradnak. 

a) igaz 

b) hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

870. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e, hogy a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban a 

szobából a fürdőszoba belátható legyen? Válaszd ki az alábbi feleletek közül a helyes 

választ a kérdésre! 

a) igen 

b) nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

871. FELADAT 

Feladat: Miért szükséges a csecsemő kiságyát a játszószőnyegtől távolabb elhelyezni? 

Válaszd ki az alábbi feleletek közül a helyes választ a kérdésre! 

a) Azért, hogy a nagyok ne dobáljanak bele játékokat. 

b) Azért, hogy a kicsi nyugodt pihenése biztosított legyen. 

c) Azért, hogy a nagyok ne akarjanak befeküdni a kiságyba. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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872. FELADAT 

Feladat: Mikor mondhatjuk, hogy megfelelően strukturált teret biztosítunk a 

gyermekek számára? Válaszd ki az alábbi feleletek közül a helyes választ a kérdésre! 

 

a) A tér megfelelően strukturált akkor, ha a konyha belátható a szobából. 

b) A tér megfelelően strukturált akkor, ha minden gyermek számára biztosított az 

aktuális igényéhez szükséges terület, esetlegesen a szeparáció. 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

873. FELADAT 

Feladat: Melyik az igaz állítás? 

a) A gyermek életterét elegendő térben strukturálni, az idő beosztása nem függ össze 

a biztonsággal. 

b) A gyermek életterét csak térben szükséges strukturálni, az időbeli struktúra a 

biztonság szempontjából nem lényeges. 

c) A struktúra és a biztonság szorosan összefügg egymással akkor is, ha ezt térben, és 

akkor is, ha időben gondoljuk át. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

874. FELADAT 

Feladat: Miért szükséges, hogy a szoba és a fürdőszoba közel legyen egymáshoz és a 

fürdőszoba a szobából belátható legyen a napközbeni gyermekfelügyelet 

szolgáltatásban? Válaszd ki az alábbi feleletek közül a helyes választ a kérdésre! 

 

a) Azért, hogy a gondozást végzőnek ne kelljen olyan sokat mennie a gyermekek 

után. 

b) Azért, hogy a szobatiszta gyermekek gyorsabban elérjenek a WC-be. 

c) Azért, hogy a fürdőszobában gondozást végző ráláthasson a szobában 

tevékenykedő gyermekekre és a gyermekek is lássák, hallják őt. 

d) Azért, hogy közel legyen a pelenkázó a szobához. 

 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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875. FELADAT 

Feladat: Hogyan etetnéd a gyermekeket, ha három egyéves is van a 

gyermekcsoportban? 

a) Egyszerre enne mindenki. A nagyok már önállóan esznek, a kicsiket etetőszékbe 

ültetve párhuzamosan etetném. Így mindenki egyszerre végez az étkezéssel. 

b) Két kicsit etetnék egymás után először, ölben. A harmadikat együtt a nagyokkal a 

kisasztalnál, ölben. Így a kicsi etetése is megtörténik és a nagyoknak is tudok 

segíteni. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

876. FELADAT 

Feladat: Melyik a célszerűbb, biztonságosabb térhasználat? Válaszd ki az alábbi 

feleletek közül a helyes választ a kérdésre! 

a) A gyermekek étkeztetése nem a szobában, hanem a konyhában történik. Így tisztán 

tudom tartani a szobát. 

b) A gyermekek étkezése nem a szobában, hanem egy külön étkezőben történik, így 

nem foghatják meg a forró tűzhelyt. 

c) A gyermekek étkezése a szobában történik, így azokra a gyermekekre is tudok 

figyelni, akik már, vagy még nem esznek. 

 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

877. FELADAT 

Feladat: Van-e jelentősége a napirendnek a gyermekek biztonsága szempontjából? 

Válaszd ki az alábbi feleletek közül a helyes választ a kérdésre! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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878. FELADAT 

Feladat: Melyik állítás igaz? 

a) Ahhoz, hogy a tárgyi környezetben a gyermek biztonságban érezze magát nem 

csak térben, hanem időben is megfelelő struktúrát kell biztosítani.  

b) Ahhoz, hogy a tárgyi környezetben a gyermek biztonságban érezze magát 

elegendő, ha megfelelően rendezem be a helyiségeket.  

c) Ahhoz, hogy a tárgyi környezetben a gyermek biztonságban érezze magát, jól 

strukturált napirend kialakítása szükséges. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

879. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az állítás? 

Ahhoz, hogy a tárgyi környezetben a gyermek biztonságban érezze magát 

nem csak térben, hanem időben is megfelelő struktúrát kell biztosítani.  

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

880. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az állítás? 

A jól megszervezett, alapjaiban kötött, de a gyermekek aktuális igényeihez, időjárási 

viszonyokhoz és egyéb nem várt körülményekhez rugalmasan igazítható napirend 

biztonságot nyújt mind a gyermekek, mind a gondozásukat, nevelésüket végző 

felnőttek számára. 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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881. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az állítás? 

Ahhoz, hogy a gyermekek biztonságban érezzék magukat, nem szükséges napirendet 

készíteni. A családban sincs napirend, mégis biztonságos a gyermek számára. 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

2.3.2. TÉMAKÖR: A gyermeki fejlődés nyomon követése, dokumentálása 

882. FELADAT 

Feladat: Kötelező-e a gyermek fejlődésének dokumentálása a napközbeni 

gyermekfelügyelet szolgáltatásban? Válaszd ki a megfelelő feleletet a kérdésre! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

883. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az állítás? Jelöld meg a megfelelő választ!  

A gyermek fejlődését fejlődési naplóban kötelező dokumentálni a napközbeni 

gyermekfelügyelet szolgáltatásban. 

a) igen 

b) nem 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

884. FELADAT 

Feladat: Kinek a szempontjából lehet fontos a gyermek fejlődésének nyomon 

követése? Válaszd ki a helyes megoldást! 

a) A gondozást-nevelést végző szempontjából. 

b) A módszertan szempontjából. 

c) A szülő szempontjából. 

d) A gondozást-nevelést végző és a szülő szempontjából. 

 

Megoldás: d) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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885. FELADAT 

Feladat: Kinek a szempontjából nem fontos dokumentálni a gyermek fejlődésének 

nyomon követését? Válaszd ki a helyes választ a kérdésre az alábbiak közül! 

a) A gondozást-nevelést végző szempontjából. 

b) A módszertan szempontjából. 

c) A szülő szempontjából. 

d) A gondozást-nevelést végző és a szülő szempontjából. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

886. FELADAT 

Feladat: Miért fontos a gyermek fejlődését nyomon követni, dokumentálni? Válaszd ki 

a helytelen választ a kérdésre! 

a) Előfordulhatnak olyan események, amikről a későbbiek során esetleg szükséges 

beszámolni, vagy lényeges lehet egy-egy gyermeki reakció elemzésekor. 

b) A módszertani ellenőrzés során szükséges bemutatni az erre vonatkozó 

dokumentációt. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

887. FELADAT 

Feladat: Fontos-e a gyermek beszédfejlődését is nyomon követni, dokumentálni? 

Válaszd ki a helyes választ a kérdésre az alábbiak közül! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

888. FELADAT 

Feladat: Fontos-e a csecsemő mozgásfejlődését nyomon követni, dokumentálni? 

Válaszd ki a választ a kérdésre az alábbiak közül! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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889. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az állítás? 

A csecsemő fejlődését felesleges nyomon követni, dokumentálni. Annak nem lesz 

jelentősége a későbbiek során. 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

890. FELADAT 

Feladat: Fontos-e dokumentálni, hogy a gyermek megette-e a húst aznap? Válaszd ki a 

választ a kérdésre az alábbiak közül! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

891. FELADAT 

Feladat: Fontos-e dokumentálni, ha a gyermek elesett és beütötte a fejét? Válaszd ki a 

választ a kérdésre az alábbiak közül! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

892. FELADAT 

Feladat: Fontos-e dokumentálni azt, hogy a tíz hónapos csecsemő önállóan felül 

(amennyiben azt eddig nem tudta megtenni)? Válaszd ki a választ a kérdésre az 

alábbiak közül! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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893. FELADAT 

Feladat: Fontos-e dokumentálni azt, ha az eddig cserfes, barátkozó természetű 

gyermek szűkszavúvá válik, gyakran elvonul, nem kapcsolódik be a 

játéktevékenységekbe? Válaszd ki a választ a kérdésre az alábbiak közül! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

894. FELADAT 

Feladat: Fontos-e dokumentálni, ha az egyébként szobatiszta gyermek egy alkalommal 

alvás közben bepisil? Válaszd ki a választ a kérdésre az alábbiak közül! 

a) Igen 

b) Nem, de a szülőnek jelezni kell. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

895. FELADAT 

Feladat: Melyik a célszerűbb dokumentáció az egyes gyermekek fejlődésének nyomon 

követésére? Válaszd ki a választ a kérdésre az alábbiak közül! 

 

a) Egy füzet vezetése, amibe nem feltétlenül írunk minden nap, csak a lényeges 

események kerülnek feljegyzésre. 

b) Minden egyes gyermek számára külön füzetet vezetünk, amibe a lényeges 

események kerülnek feljegyzésre. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

896. FELADAT 

Feladat: Kötelező-e üzenő füzetet vezetni, amelyet minden nap átadunk a szülőnek? 

Válaszd ki a választ a kérdésre az alábbiak közül! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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897. FELADAT 

Feladat: Amennyiben dokumentáljuk a gyermek fejlődését, milyen szempontok szerint 

tesszük azt? Sorolj fel legalább 5 szempontot! 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

3) ………………………………………………. 

4) ………………………………………………. 

5) ………………………………………………. 

 

Megoldás:  Érzelmi állapot; Felnőttekhez való viszony (Gondozóval való kapcsolat, 

Más felnőttel való kapcsolat); Gondozással kapcsolatos magatartás; Étkezés; 

Tisztálkodás, öltözés; Mozgás; Értelmi fejlődés (Figyelem, érdeklődés, Beszéd 

megértése – hangadás, verbális beszéd, Manipuláció, játéktevékenység); Külső 

programon való részvétel; Gyermekekhez való viszonya; Alvás; Ujjszopás, egyéb 

egyéni megnyugtatás; Szobatisztaság; Egyéni megnyilvánulások – akarat, éntudat – 

szokások; Rendkívüli események 

 

Javítókulcs: A megoldásban felsoroltak közül legalább öt, tartalmilag helyes megoldás 

fogadható el. 

 

 

898. FELADAT 

Feladat: Szükséges-e feljegyezni a gyermek beszédfejlődésében bekövetkező pozitív, 

vagy negatív irányú változásokat? Válaszd ki a megfelelő választ a kérdésre az 

alábbiak közül! 

a) Igen 

b) Nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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899. FELADAT 

Feladat: Döntsd el, hogy igazak-e az állítások! Írj ennek megfelelően I, vagy H jelölés 

az állítások végére! 

a) A gyermek hirtelen érzelmiállapot-változásai lényegesek a fejlődés nyomon 

követése szempontjából. ….. 

b) A gyermeknél egy alkalommal tapasztalható elutasító magatartás lényeges a 

fejlődés nyomon követése szempontjából. …… 

 

Megoldás: a=I; b=H 

 

Javítókulcs: Két helyes jelölés fogadható el. 

 

900. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi állítások közül, melyik a helyes! 

a) Ha egy kisgyermeket nem érdekelnek a mesék, mondókák, annak nincs jelentősége 

a fejlődés nyomon követése szempontjából, előfordulhat, hogy jobban érdeklik az 

autók és a vonatok. 

b) Ha egy kisgyermeket nem érdekelnek a mesék, mondókák, annak nagy jelentősége 

lehet a fejlődés nyomon követése szempontjából, mert utalhat arra, hogy a hallási 

észlelése problémás. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

901. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi állítások közül, melyik a helytelen? 

a) Ha egy kisgyermeket nem érdekelnek a mesék, mondókák, annak nincs jelentősége 

a fejlődés nyomon követése szempontjából, előfordulhat, hogy jobban érdeklik az 

autók és a vonatok. 

b) Ha egy kisgyermeket nem érdekelnek a mesék, mondókák, annak nagy jelentősége 

lehet a fejlődés nyomon követése szempontjából, mert utalhat arra, hogy a hallási 

észlelése problémás. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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902. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi állítások közül, melyik a helyes! 

a) Ha egy kisgyermek, aki eddig szobatiszta volt, most gyakrabban bepisil, azt nem 

szükséges dokumentálni, mert lehet, hogy csak felfázott. 

b) Ha egy kisgyermek, aki eddig szobatiszta volt, most gyakrabban bepisil, azt 

dokumentálni szükséges és jelezni kell a szülőnek, mert utalhat az érzelmi 

stabilitás megbomlására, vagy betegségre. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

903. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi állítások közül, melyik a helyes! 

a) Ha egy kisgyermek, aki eddig stabilan mozgott, most gyakrabban elesik, azt 

szükséges dokumentálni és jelezni a szülőnek, mert a jelenség utalhat kóros 

elváltozásra, az érzelmi stabilitás megbomlására. 

b) Ha egy kisgyermek, aki eddig stabilan mozgott, most gyakrabban elesik, azt nem 

szükséges dokumentálni, mert lehet, hogy a hirtelen növekedés az oka. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

 

 

904. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi állítások közül, melyik a helytelen! 

a) Ha egy kisgyermek, aki eddig stabilan mozgott, most gyakrabban elesik, azt 

szükséges dokumentálni és jelezni a szülőnek, mert a jelenség utalhat kóros 

elváltozásra, az érzelmi stabilitás megbomlására. 

b) Ha egy kisgyermek, aki eddig stabilan mozgott, most gyakrabban elesik, azt nem 

szükséges dokumentálni, mert lehet, hogy a hirtelen növekedés az oka. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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905. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi állítások közül, melyik a helyes! 

a) Ha a kisgyermek gyakran, hosszú ideig szopja az ujját, étkezését, 

játéktevékenységét is megszakítva ezzel, azt szükséges dokumentálni, mert utalhat 

az érzelmi élet stabilitásának megbomlására. 

b) Ha a kisgyermek gyakran, hosszú ideig szopja az ujját, étkezését, 

játéktevékenységét is megszakítva ezzel, azt nem szükséges dokumentálni, mert ez 

csak arra utal, hogy hiányzik neki az anyukája. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

906. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi állítások közül, melyik a helytelen! 

a) Ha a kisgyermek gyakran, hosszú ideig szopja az ujját, étkezését, 

játéktevékenységét is megszakítva ezzel, azt szükséges dokumentálni, mert utalhat 

az érzelmi élet stabilitásának megbomlására. 

b) Ha a kisgyermek gyakran, hosszú ideig szopja az ujját, étkezését, 

játéktevékenységét is megszakítva ezzel, azt nem szükséges dokumentálni, mert ez 

csak arra utal, hogy hiányzik neki az anyukája. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

907. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi állítások közül, melyik a helyes! 

a) Ha kirándulás közben az egyik gyermek testében kullancsot találunk, elegendő azt 

eltávolítani, dokumentálni nem szükséges. A szülőt erről szóban tájékoztatjuk. 

b) Ha kirándulás közben az egyik gyermek testében kullancsot találunk, azt szükséges 

eltávolítani, az eseményt dokumentálni és a szülőt szóban is tájékoztatni kell. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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908. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi állítások közül, melyik a helytelen? 

a) Ha kirándulás közben az egyik gyermek testében kullancsot találunk, elegendő azt 

eltávolítani, dokumentálni nem szükséges. A szülőt erről szóban tájékoztatjuk. 

b) Ha kirándulás közben az egyik gyermek testében kullancsot találunk, azt szükséges 

eltávolítani, az eseményt dokumentálni és a szülőt szóban is tájékoztatni kell. 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 

909. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi állítások közül, melyik a helyes! 

a) Ha egy kisgyermek alvás közben gyakran felriad, nehezen visszaaltatható, azt nem 

szükséges dokumentálni, mert életkori sajátosság is lehet. 

b) Ha egy kisgyermek alvás közben gyakran felriad, nehezen visszaaltatható, azt 

szükséges dokumentálni és a szülő számára szóban is jelezni. 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

910. FELADAT 

Feladat: Elősegíti-e a szolgáltatás szakmai színvonalának emelését, ha a gyermek 

fejlődését nyomon követjük, dokumentáljuk? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Igen 

b) Nem 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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911. FELADAT 

Feladat: Igaz-e az alábbi állítás?  

A szolgáltatás szakmai színvonalának emelésére semmilyen hatással nincs, ha a 

gyermek fejlődését nyomon követjük, dokumentáljuk. 

a) Igaz 

b) Hamis 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

2.3.3. TÉMAKÖR: Étkeztetés 

912. FELADAT 

Feladat: Sorod fel, melyek a létfontosságú tápanyagok a kisgyermekek számára! 

………………………………………………………………. 

Megoldás: fehérje, zsír, szénhidrát, vitaminok, ásványi anyagok, víz. 

Javítókulcs: A feladat nem elfogadható, ha megoldásban felsoroltak közül bármely 

hiányzik a vizsgázó által megadott válaszból. 

  

 

913. FELADAT 

Feladat: Mennyi a napi energia, tápanyagszükséglete az 1-3 éves kisgyermekeknek? 

Egészítsd ki az alábbi mondatokat a megfelelő értékekkel! (A kalóriát -tól- ig 

intervallumban add meg!) 

1) A 1-3 éves gyermekek napi energia- és tápanyagszükséglete általában 

testsúly-kilogrammonként 90-95 kilokalória (kcal), amely összesen .... kcal-át 

jelent.  

2) Bölcsődei ellátásban (napi négyszeri étkezéssel) ennek a …..%-át, 800-950 

kcal-át ajánlott biztosítani. 

 

Megoldás: 1 mondat:1100-1300 kilókalória (kcal), 2. mondat: 75% 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás pontos és helyes. 
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914. FELADAT 

Feladat: Mennyi a napi folyadékszükséglete a kisgyermekeknek? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 0,5 – 1 liter 

b) 1 – 1,5 liter 

c) 1,5 – 2 liter 

 

Megoldás: b) 1-1,5 liter (testsúly kilógrammonként 100-120 milliliter) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

915. FELADAT 

Feladat: Mennyi a napi energiaszükséglete a 4-6 éves, 7-10 éves gyermekeknek?  

Egészítsd ki az alábbi mondatokat a megfelelő értékekkel! (A kalóriát -tól-ig 

intervallumban add meg!) 

1) A 4-6 éves gyermekek napi energia szükséglete.….. - ….... kcal. 

2) A 7-10 éves gyermekek napi energia szükséglete.….. - ….... kcal. 

 

Megoldás: 1 mondat:1350-1650, 

                  2. mondat: 1700-2050. 

Javítókulcs: 1 mondat:1350-1650, 2. mondat: 1700-2050. Bármely kiegészítés 

hiányzik, vagy hibás, a válasz nem elfogadható. 

 

 

916. FELADAT 

Feladat: Mennyi az ajánlott ideális napi sószükséglete az 1-3 éves, 4-6 éves, 7-10 éves 

gyermekeknek? Írd a pontozott vonalakra a gyermekek életkorát (pld. 5-6) 

a) napi 2 g/fő, legfeljebb 5 g/fő        ………… éves 

b) napi 5 g/fő, legfeljebb 10 g/fő      ………… éves 

c) napi 3 g/fő, legfeljebb 7 g/fő        ………… éves 

 

Megoldás: a) 1-3, b) 7-10, c) 4-6. 

Javítókulcs: Csak a 3 helyes válasz elfogadható. 
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917. FELADAT 

Feladat: Mennyi az ajánlott ideális napi só szükséglete az 1-3 éves kisgyermekeknek? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) napi 2 g/fő, legfeljebb 5 g/fő 

b) napi 3 g/fő, legfeljebb 7 g/fő 

c) napi 1,5 g/fő, legfeljebb 4 g/fő 

 

Megoldás: a) napi 2 g/fő, legfeljebb 5 g/fő 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

918. FELADAT 

Feladat: Mennyi cukor ajánlott 1 pohár teába az 1-3 éves kisgyermekeknek? Válaszd 

ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 10-15 g cukor 

b) 6-10 g cukor 

c) 0-5 g cukor 

 

Megoldás: c) cukor 0-5 g 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

919. FELADAT 

Feladat: Melyek az étkezési kultúra kialakításának feltételei a gondozási-nevelési 

folyamatban? Legalább négy feltételt sorolj fel! 

1) ………………………. 

2) ………………………. 

3) ………………………. 

4) ………………………. 

Lehetséges válaszok: 

 személyi-, tárgyi feltételek biztosítása 

 jól szervezett napirend,  

 nyugodt légkör, jó hangulat 

 jó szokások kialakításával 

 esztétikus teríték 

 egészséges, ízletes ételek adása 

 a vallási vagy nemzetiségi étkezési szokások tiszteletben tartása 

 a diéta betartása (egészségügyi okból) 

 gyermekek megfelelő bevonása 

 

Javítókulcs: A feladat elfogadható, ha a vizsgázó legalább négy feltételt tartalmi 

pontossággal felsorol a lehetséges válaszok közül. 
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920. FELADAT 

Feladat: Milyen étkezésnek minősül a saját otthonban biztosított szolgáltatás keretén 

belül a gyermekek étkeztetése? Írd a pontozott vonalra azt a kifejezést, amely választ 

ad a kérdésre! 

…………………………………………………… 

Megoldás: családi étkezésnek  

Javítókulcs: Elfogadható a megoldással tartalmilag egyező válasz. 

 

921. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel legalább hat eszközt, amelyet a csecsemők étkeztetésekor 

használunk! 

1) …………………………………………………… 

2) …………………………………………………… 

3) …………………………………………………… 

4) …………………………………………………… 

5) …………………………………………………… 

6) …………………………………………………… 

 

Megoldás: etetőszék, asztal, felnőtt szék, abrosz, előke, szalvéta, üvegpohár, porcelán 

tányérok, kistálak, kanalak (teáskanál, gyermekkanál), cumis üveg. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha legalább három eszközt a megoldásban 

felsoroltak közül tartalmi pontossággal felsorol a vizsgázó. 

 

922. FELADAT 

Feladat: Nevezz meg legalább hat eszközt, amelyet 1-3 éves kisgyermekek 

étkezésekor használunk! 

1) …………………………………………………… 

2) …………………………………………………… 

3) …………………………………………………… 

4) …………………………………………………… 

5) …………………………………………………… 

6) …………………………………………………… 

Megoldás: gyermek asztal, szék, abrosz, előke, szalvéta, üvegpohár, porcelán 

tányérok, kanalak, tálaló edények, kancsó. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha legalább három eszközt a megoldásban 

felsoroltak közül tartalmi pontossággal felsorol a vizsgázó. 
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923. FELADAT 

Feladat: Az alábbiak közül milyen italok adása ajánlott folyadékpótlásra a 

gyermekeknek? Több jó megoldás is jelölhető. 

 

a) Szörpök 

b) Tea  

c) Víz, gyermek ásványvíz 

d) Üdítők 

e) Ízesített tejes ital 

f) 100%-os gyümölcslé 

Megoldás: b) tea, c) víz, gyermek ásványvíz, f) 100%-os gyümölcslé 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó legalább két helyes megoldást jelöl, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

924. FELADAT 

Feladat: Az alábbiak közül milyen ételeket adnál reggelire és uzsonnára 1-3 éves 

kisgyermekeknek? Több jó megoldás is jelölhető. 

a) Tej, tejes ital 

b) Kifli, kenyér, zsemle  

c) Tejberizs 

d) Húskészítmények 

e) Szezonális zöldségfélék  

f) Főzelék 

g) Vaj, margarin  

h) Csőben sült 

Megoldás: a), b), d), e), g). 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó legalább négy helyes megoldást jelöl, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

925. FELADAT 

Feladat: Az alábbiak közül milyen italt nem adnál tízóraira 1-3 éves 

kisgyermekeknek? Több jó megoldás is jelölhető. 

a) Víz 

b) Tea 

c) Szörpök 

d) Limonádé 

e) 100%-os gyümölcslé 

Megoldás: c) szörpök 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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926. FELADAT 

Feladat: Az alábbiak közül milyen italt nem adnál ebédre 1-3 éves kisgyermekeknek? 

Több jó megoldás is jelölhető. 

a) Főzelék 

b) Joghurt 

c) Csőben sült 

d) Feltétek (hús, tojás, túró, stb.) 

e) Sütemény 

f) Gyümölcs  

g) Leves  

h) Víz 

Megoldás: b) joghurt, e) sütemény, 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó két helyes megoldást jelöl, és nem 

jelöl helytelen megoldást. 

 

927. FELADAT 

Feladat: Milyen zsírtartalmú tejet ajánlott felhasználni az 1-3 éves kisgyermekek 

részére készített ételeknél? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 2,8 % vagy 3,6 % zsírtartalmú 

b) 1,5 % vagy 2,8 % zsírtartalmú  

c) 0%-os zsírtartalmú 

Megoldás: a) 2,8 % vagy 3,6 % zsírtartalmú 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

928. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis? 

Naponta 0,5 liter tejet, vagy annak megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejterméket 

ajánlatos elfogyasztania az 1-3 éves kisgyermeknek! 

a) igaz   

b) hamis  

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

929. FELADAT 

Feladat: Milyen szakmai végzettséggel rendelkező személy tervezheti a diétás 

étrendet? Egészítsd ki az alábbi mondatot a megfelelő szóval! 

A diétás étrendet, étlapot kizárólag …………….. végzettséggel rendelkező szakember 

tervezhet, vagy felügyeletével lehet összeállítani.  

Megoldás: dietetikus 

Javítókulcs: Csak a szövegpontos kiegészítés fogadható el. 
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930. FELADAT 

Feladat: Írd be a pontozott vonalra annak az eszköznek a nevét, amivel 

hűtőszekrények hőmérsékletét kell ellenőrizni, ha nincs kijelző rajta?  

………………………………………….. 

Megoldás: hűtőhőmérő  

Javítókulcs: Hőmérő, vagy hűtőhőmérő válaszok bármelyike elfogadható. 

 

931. FELADAT 

Feladat: Milyen hőmérsékletű víz szükséges a kézi mosogatáshoz? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 20-25°C  

b) 40-45°C 

c) 60-80°C 

 

Megoldás: b) 40-45°C 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

932. FELADAT 

Feladat: Melyek a helyes kézi mosogatás lépései? Jelöld sorszámozással a lépések 

helyes sorrendjét! 

          □  Zsíroldás, fertőtlenítés. 

          □  Öblítés –folyó vízzel. 

          □  Csepegtetés, szárítás   

          □  Az ételmaradék eltávolítása. 

 

Megoldás: 2, 3, 4, 1. 

1) Az ételmaradék eltávolítása. 

2) Zsíroldás, fertőtlenítés. 

3) Öblítés –folyó vízzel. 

4) Csepegtetés, szárítás   

 

Javítókulcs: Csak a pontos sorrend fogadható el. 
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933. FELADAT 

Feladat: Mi a helyes kézmosás sorrendje? Jelöld sorszámozással a lépések helyes 

sorrendjét! 

 

          □  Használjuk a fertőtlenítő kézmosószert. 

          □  Folyóvízzel nedvesítsük be a kezünket. 

          □  Alaposan dörzsöljük be a kezünket a fertőtlenítő kézmosó szerrel, amíg a 

behatási idő tart. 

          □  Kezünket alaposan öblítsük le. 

          □  Töröljük szárazra kezünket egyszer használatos kéztörlővel, és azzal zárjuk el 

a csapot. 

          □  Tisztítsuk meg a köröm alatt és az ujjakat is. 

 

Megoldás: (2, 1, 3, 5, 6, 4) 

 

1) Folyóvízzel nedvesítsük be a kezünket. 

2) Használjuk a fertőtlenítő kézmosószert. 

3) Alaposan dörzsöljük be a kezünket a fertőtlenítő kézmosó szerrel, 

amíg a behatási idő tart. 

4) Tisztítsuk meg a köröm alatt és az újakat is.  

5) Kezünket alaposan öblítsük le. 

6) Töröljük szárazra kezünket egyszer használatos kéztörlővel, és azzal 

zárjuk el a csapot. 

Javítókulcs: Csak a pontos sorrend fogadható el. 
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934. FELADAT 

Feladat: Milyen hőmérsékleten kell raktározni az alábbi élelmiszereket? 

Csoportosítsd az a)-c) hőmérsékleteket az 1)-8) pontban felsorolt élelmiszerekkel! Írd 

a pontozott vonalra a megfelelő számokat! 

a) -18°C …………………. 

b) 0 és +5°C …………….. 

c) +15°C alatt ………………… 

 

1) tej, tejtermékek 

2) mélyhűtött áru 

3) pék áru 

4) felvágottak 

5) tojás 

6) ráma, vaj 

7) zöldségféle 

8) gyümölcs 

Megoldás: 

-18°C = 2. mélyhűtött árú 

0 °C  és +5°C = 1. tej, tejtermék, 4. felvágottak, 5. tojás,6 ráma 

+15°C alatt: 3. pékáru, 7 zöldségféle, 8 gyümölcs  

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden válasz helyes. 

 

935. FELADAT 

Feladat: Mennyi időn belül kell elfogyasztani az elkészült ételt? Válaszd ki a helyes 

megoldást a megadott válaszok közül! 

a) 2 órán belül 

b) 3 órán belül 

c) 4 órán belül 

Megoldás: b)  

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

936. FELADAT 

Feladat: Hányszor kell évente rovar, rágcsáló irtást végeztetni megelőzésként a 

napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban? 

a) Egyszer 

b) Kétszer 

c) Négyszer 

Megoldás: b) kétszer (18/1998. (VI. 3.) NM rendelet.4. sz. melléklet alapján) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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937. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki az alábbi mondatott a megfelelő tárolási eszköz megnevezésével! 

A takarító- és fertőtlenítőszereket ………………... kell tárolni úgy, hogy a gyermekek 

ne férjenek hozzá. 

 

Megoldás: zárt szekrényben  

Javítókulcs: A következő válaszok bármelyike elfogadható: zárt szekrényben vagy 

elzárva. 

 

938. FELADAT 

Feladat: Melyek az ételbeszállító kiválasztásának főbb szempontjai? Legalább 3 

szempontot sorolj fel! 

 

1) ………………………….. 

2) ………………………….. 

3) ………………………….. 

Megoldás: 

 megfelelő engedélyekkel rendelkezzen, 

 pontos, rugalmas megbízható legyen, 

 mennyiségileg, minőségileg megfelelő étel, 

 ízletes, esztétikus étel. 

 elérhető, megfizethető legyen. 

 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha legalább három szempontot a megoldások közt 

szereplők közül, tartalmi pontossággal felsorol. 

 

939. FELADAT 

Feladat: Mit jelent az étkezések komplettálása? Válaszd ki a helyes megoldást a 

megadott válaszok közül! 

a) Állati eredetű fehérjét is tartalmaz. 

b) Állati eredetű fehérjét nem tartalmaz. 

 

Megoldás: a) állati eredetű fehérjét tartalmaz 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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2.4. TANANYAGEGYSÉG: Elsősegély-nyújtási és betegápolási alapismeretek 

940. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításról, hogy igaz, vagy hamis!  

A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban megbetegedett gyermek tüneteit a 

gondozó legjobb tudása szerint kezeli (lázat csillapít, sebet kezel, stb.).  

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

941. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis!  

Sürgős esetben sem adhatunk semmilyen gyógyszert a gyermeknek, azt csak a szülő, 

vagy a gyermekorvos teheti. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

942. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis!  

A lázcsillapítás a szülővel előzetesen egyeztetett módon történhet. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

 

943. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis!  

Amennyiben a gyermeknek nem fertőző (allergia, epilepszia, stb.) betegsége van, a 

háziorvosa által előírt gyógyszerét beadhatjuk a napközbeni gyermekfelügyelet 

szolgáltatásban is, ha szükséges.  

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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944. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis!  

A szülőknek írásban kell nyilatkozniuk a gyógyszerszedéssel kapcsolatban (milyen 

gyógyszert kaphat a gyermek, gyógyszerérzékenység, stb.).  

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

945. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis!  

A gondozónőnek a gyermek átadásakor szóban kell jeleznie, hogy milyen gyógyszert 

kapott a gyermek. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

 

946. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis!  

Megbetegedés esetén a szülőt azonnal értesítsük. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

947. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis!  

Minden napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban jó, ha van elsősegélydoboz. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 
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948. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis!  

Az elsősegélydoboznak tartalmaznia kell antihisztamint. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

949. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis!  

Minden napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásnak rendelkeznie kell alap 

gyógyszerkészletnek.  

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

950. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis!  

A gyógyszerkészlet összeállításánál nem kell figyelembe venni a szülő által használt 

gyógyszereket. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 

951. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz, vagy hamis!  

Krónikus beteg gyermek esetén csak az orvos által előírt gyógyszereket 

alkalmazhatjuk a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban. 

a) igaz 

b) hamis 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás elfogadható. 

 

 



291 

 

952. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbiak közül, melyek nem a napközbeni gyermekfelügyelet 

szolgáltatásban tartandó gyógyszerkészlet elemei! 

a) Láz- és fájdalomcsillapító 

b) Gyermekvitaminok 

c) Antihisztamin (csípés, kiütés esetén) 

d) Görcsoldó 

e) Krónikus beteg esetén a kezelő orvos által előírt gyógyszerek 

f) Hashajtó  

Megoldás: b), f) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

 

953. FELADAT 

Feladat: Válaszolj igennel (I) vagy nemmel (N) az alábbi kérdésekre! Írd a megfelelő 

betűjelet a kérdés után! 

1) Jöhet a gyermek a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásba, ha lázas, hurutos 

tünetei vannak, vagy antibiotikummal kezelik? ….. 

2) Szükséges orvosi igazolás a gyógyulást követően, hogy a gyermek visszatérhessen 

a közösségbe? ...... 

 

Megoldás: 1-N, 2-I 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

954. FELADAT 

Feladat: Válaszolj igennel (I), nemmel (N) az alábbi kérdésekre! Írd a megfelelő 

betűjelet a kérdés után! 

1) Szükséges a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban saját orvost 

alkalmazni? ...... 

2) Szükséges üzenőfüzetet vezetni a napközbeni gyermekfelügyelet 

szolgáltatásban a betegségek és a beadott gyógyszerek nyilvántartására? 

...... 

 

Megoldás: 1-N, 2-I 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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955. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz (I) vagy hamis (H)! Írd a megfelelő 

betűjelet a mondat után! 

1) Fertőző betegség esetén a szülő helyett beadhatjuk az orvos által felírt gyógyszert a 

napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban is. …… 

2) A szülőt írásban kell nyilatkoztatni a gyermek krónikus betegségeiről a 

beiratkozáskor. …… 

 

Megoldás: 1-N, 2-I 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

956. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz (I), vagy hamis (H)! Írd a megfelelő 

betűjelet a kérdés után! 

1) Influenza esetén a gyermek szervezetét sem étellel, sem itallal nem szabad terhelni. 

…… 

2) Bárányhimlő esetén szükség lehet lázcsillapításra. ….. 

3) A tetvesség fertőző. …… 

 

Megoldás: 1-H, 2-I, 3-I 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

957. FELADAT 

Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz (I), vagy hamis (H)! Írd a megfelelő 

betűjelet a kérdés után! 

 

1) Ha gyermeken betegség tüneteit észleljük, a szülő által meghatározott lázcsillapító 

gyógyszert a szülő megérkezéséig a szolgáltatást nyújtó beadhatja a gyermeknek. 

…..  

2) Fertőző betegség esetén minden szülőt tájékoztatni kell a fertőzés fennállásáról. 

……. 

3) A Salmonellosis fertőzés nem megelőzhető. …… 

 

Megoldás: 1-H, 2-I, 3-H 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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958. FELADAT 

Párosítsd az 1)-3) légzéstípusokat az a)-c) jellemzőkkel! Írd a légzéstípusok után a 

helyes meghatározás betűjelét! 

1) szapora légzés  

2) nehézlégzés  

3) erőlködve légzés  

 

a) A szervezet légszomját, oxigénhiányát jelzi. 

b) Belégzéskor behúzódnak az orrszárnyak, a gyomorgödör, a bordák közti árkok. 

c) A gyermek nyugalmi állapotban szaporán veszi a levegőt. 

Megoldás: 1-c, 2-a, 3-b 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

959. FELADAT 

Párosítsd az 1)-3) tüneteket az a)-c) jellemzőkkel! Írd a fogalmak után a helyes 

meghatározás betűjelét! 

1) elégtelen oxigénellátás 

2) idegentest félrenyelés 

3) a gége vagy a légcső szűkülete 

 

a) Ha egy kisgyermek nappal, minden előjel nélkül, teljes jóllét mellett, hirtelen 

fulladozni kezd, és a nehézlégzés egyik pillanatról a másikra fejlődik ki. 

b) Sípoló, hörgő légzés (stridor). 

c) A bőr és a nyálkahártyák színe kék, szederjes (cyanosis), felső légúti betegségeknél 

a belégzés, míg alsó légúti betegségeknél a kilégzés nehezített. 

 

Megoldás: 1-c, 2-a, 3-b 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

960. FELADAT 

Feladat: Jelöld súlyossági sorrendben 1-gyel a kevésbé súlyos, 2-vel a súlyosabb 

köhögést! 

… rekedt köhögés 

… ugató köhögés 

Megoldás: 1. rekedt köhögés, 2. ugató köhögés 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a sorrend helyes. 
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961. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel legalább két tünetet, amely fájdalomra utal a kisgyermekeknél! 

1) …………………………………………………. 

2) ………………………………………………….. 

Megoldás:  

 Arckifejezés: ráncolt homlok, fáradt, aggódó tekintet, összeszorított vagy 

nyitott száj; 

 Viselkedés: nyugtalan, dobálja magát, kezét a fájdalmas testrészére helyezi 

(pl. a  füléhez kapkod); 

 Magatartás: kedvetlen, nyugtalan, álmatlan, fél 

 Látható tünetek: helyi gyulladás, nagy has, bevérzés, stb.; 

 Hallható tünetek: nyögés, nyöszörgés, időnkénti felsírás vagy tartós, 

fájdalmas sírás; 

 Vegetatív tünetek: sápadtság, kipirulás, hideg verejtékezés. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha legalább két tünetet tartalmi pontossággal 

felsorol a vizsgázó. 

 

962. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel azt a három jellemzőt, amelyet a kisgyermek hányásánál meg kell 

figyelnünk! 

1) …………………………………………………. 

2) ………………………………………………….. 

3) ………………………………………………….. 

 

Megoldás:  

1. bukik vagy esetleg sugárban hány  

2. hányszor hányt 

3. hányadék milyensége 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha legalább két jellemzőt tartalmi pontossággal 

felsorol a vizsgázó. 

 

963. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a mondatot a megfelelő szóval! 

Hányás esetén előzzük meg a ………….hogy a gyermek fekszik, fejét oldalra 

fordítjuk, álló helyzetben törzsét előre döntjük. 

 

Megoldás: félrenyelést 

 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a kiegészítés tartalmilag pontos. 
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964. FELADAT 

Feladat: Egészítsd ki a mondatot a megfelelő szóval! 

…………………nek nevezzük azt a tünetet, amikor a gyermek napjában többször ürít 

székletet, a székelést hasi panaszok, hascsikarás, hasi fájdalom kíséri. 

 

Megoldás: hasmenés 

Javítókulcs: Csak a szó szerinti kiegészítés fogadható el. 

 

965. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel legalább öt tünetet, amelyek a kisgyermek kiszáradására utalnak! 

1) …………………………………………………. 

2) ………………………………………………….. 

3) ………………………………………………….. 

4) ………………………………………………….. 

5) ………………………………………………….. 

 

Megoldás:  

1. aluszékonyság, bágyadtság, 

2. a szem aláárkolt, beesett, 

3. a bőr rugalmassága csökken, 

4. csecsemőknél a nagykutacs besüpped, 

5. a nyelv és a nyálkahártya száraz, 

6. has beesett, 

7. alig ürít vizeletet, 

8. a láz ellenére is hűvös tapintatú végtagok, 

9. az ajkak és a körmök szederjes-kékek, 

10. fakó, sápadt bőr. 

Javítókulcs: Elfogadható a megoldás, ha legalább öt tünetet tartalmi pontossággal 

felsorol a vizsgázó. 
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966. FELADAT 

Feladat: Párosítsd az alábbi jellemzőket aszerint, hogy az orrváladék mely típusa (1-4) 

milyen probléma (a-d) tüneteként értelmezhető! Írd a típus mögé a megfelelő 

betűjelet! 

1) bő, vizes 

2) vizes, nyálkás 

3) zöldes, gennyes 

4) véres, savós 

 

a) baktériumos fertőzésekben 

b) allergia 

c) vírusok okozta betegségekben 

d) idegen test 

 

Megoldás: 1-b, 2-c, 3-b, 4-a, 5-d 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden párosítás helyes. 

 

967. FELADAT 

Válaszd ki az 1)-3) lehetőségek közül, mire vonatkoznak az alábbi meghatározások! 

A betegségek leggyakoribb tünete, amely egyes gyermekeknél görcsrohamot okozhat, 

ha nem csillapítják időben, így fontos pár szót ejteni a lázról, és annak csillapításáról. 

A szervezet védekező reakciója, amely elősegíti a kórokozók pusztulását, gátolja a 

szaporodásukat, és elpusztítja a toxinjaikat. 

1) láz 

2) köhögés 

3) orrfolyás 

 

Megoldás: 1) 

Javítókulcs: Egy megoldás elfogadható. 

 

968. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz (I), vagy hamis (H)! 

1) A mononucleosis infectiosa nem bejelentendő betegség.  ….. 

2) Bizonyos rovarok csípése allergiás, hólyagos reakciót okoz. ….. 

3) Rovarcsípés esetén a csípés helyén jelentkező bőrpírt ecetes vattával kezeljük. ….. 

Megoldás: 1-I, 2-I, 3-I 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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969. FELADAT 

Feladat: Sorold fel a lázcsillapítás két alapvető formáját! 

1) …………………………………………………. 

2) ………………………………………………….. 

 

Megoldás:  

1) gyógyszeres 

2) fizikális 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha mindkét forma szerepel legalább tartalmi 

helyességgel, akár példával meghatározva. 

 

970. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz (I), vagy hamis (H)! Írd a 

megfelelő betűjelet az állítások után! 

1) A fürdővíz hőmérséklete legyen megegyező a hűtőfürdővel elérendő 

testhőmérséklettel. ……  

2) Hűtőfürdőnél a vizet folyamatosan hűtsük kb. 28-26 °C-ra. ……  

3) A hűtést mellkastól kezdjük. ….. 

4) A fürdést 5-10 percig végezzük, akkor is, ha a gyermek didereg, előbb abba kell 

hagyni. ….. 

Megoldás: 1-H, 2-H, 3-H, 4-H 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

971. FELADAT 

Sorold fel a lázgörcs roham legalább három jellemző tüneté! 

1) …………………………………………………. 

2) ………………………………………………….. 

3) ………………………………………………….. 

 

Megoldás:  

 eszméletvesztés, 

 szem fennakad, 

 szája habzik, 

 tónusos-clonusos görcs (az izmok megfeszülnek, majd ezt követi az összes 

izmot érintő izomrángás), 

 hossza néhány másodperctől pár percig tarthat. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha vizsgázó legalább két jellemzőt tartalmi 

pontossággal megad. 
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972. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel hármat azok közül a feladatok közül, amelyet lázgörcs esetén 

tennünk kell! 

1) …………………………………………………. 

2) ………………………………………………….. 

3) ………………………………………………….. 

 

Megoldás:  

 a környezetet úgy kell elrendezni, hogy görcs alatt sérülés ne érje a 

gyermeket, 

 görcsoldó adása (Diazepam), 

 lázcsillapítás, 

 megfigyelés. 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha vizsgázó legalább két jellemzőt tartalmi 

pontossággal megad. 

 

973. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igaz=I, vagy hamis=H! Írd a megfelelő 

betűjelet az állítások után! 

1) A rühatka járatok a leggyakoribbak az ujjak között, a csukló, a könyök, hónalj 

táján és a farpofák alsó részén, arcra ritkán terjed. …… 

2) Salmonellosis fertőzés esetén a gyermek akkor engedhető közösségbe, ha hét 

napos időközzel levett két széklete salmonella-negatív. …… 

3) Ha a lázas gyermeknek sikerült levinni a lázát a szülőt elég tájékoztatni a 

betegségről, a lázas állapotról nap végén. …… 

Megoldás: 1-I, 2-H, 3-H 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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974. FELADAT 

Feladat: Párosítsd a fertőző betegségek kialakulásának szakaszait (1-4), azok 

jellemzőivel (a-d)! Írd a szakaszok mögé a megfelelő betűjeleket! 

1) lappangási idő 

2) előkészítő szak 

3) kifejlődési szak 

4) kimeneteli szak 

 

a) a gyógyulás lehet: teljes vagy szövődményes 

b) a kórokozó bejutásától a tünetek megjelenéséig tartó idő 

c) a betegségre jellemző tünetek megjelenése 

d) általános tünetek megjelenése, pl.: rossz közérzet, fejfájás, láz, étvágytalanság 

Megoldás: 1-b, 2-d, 3-c, 4-a 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

 

975. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel legalább két kórokozó típust, amelyek fertőző betegséget 

okozhatnak! 

1) ………………………………………. 

2) ………………………………………. 

 

Megoldás:  

 baktériumok 

 vírusok 

 protozoonok (egysejtűek) – a bélben élősködnek, csak mikroszkóppal láthatók 

 gombák 

 férgek 

 

Javítókulcs: Bármelyik két típus a megoldásban szereplők közül elfogadható. 

Elfogadható továbbá, ha két konkrét kórokozót sorol fel, pld. rüh atka. 
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976. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi tennivalók közül azokat, amelyeket fertőző 

megbetegedés esetén a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban nem kell 

végezni! 

a) ágynyugalom 

b) lázcsillapítás 

c) bő folyadék bevitel 

d) bőséges és rendszeres vitaminbevitel 

e) a szülő azonnali értesítése 

f) a beteg környezetében alapos fertőtlenítést kell végezni (ágynemű, ruházat, matrac, 

párna, stb.) 

g) gyermek körmeinek tisztán tartása, rövidre vágása 

 

Megoldás: b), d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

977. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel legalább két módot, ahogyan a fertőző betegségek terjednek! 

1) ………………………………………. 

2) ………………………………………. 

 

Megoldás:  

 a betegről közvetlen úton – pl.: kézfogás, csók 

 közvetve: 

o levegő útján (cseppfertőzés) 

o élelmiszerek közvetítésével  

o fertőzött tárgyak révén (evő-, ivóeszközök, pelenka, stb.) 

 közvetítők segítségével (légy, szúnyog, kullancs) 

 

Javítókulcs: Bármelyik két típus tartalmi pontossággal történő felsorolása elfogadható. 
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978. FELADAT 

Válaszd ki az a)-f) lehetőségek közül, hogy mely fertőző betegség tüneteire 

vonatkoznak az alábbi jellemzők! 

 általános tünetek  

 a kiütések az arcon, a hajas fejbőrön, a törzsön kezdődnek, majd rövidesen az 

egész testen megjelenhetnek, beleértve a nyálkahártyákat is 

 erősen viszkető érzést keltenek 

 a betegség jellegzetessége, hogy a testen különböző stádiumú hólyagok 

figyelhetőek meg: 

 kezdetben kis rózsaszín foltok, majd kiemelkedő kiütések, végül kifejlődött 

hólyagok  

 a hólyag tartalma eleinte víztiszta, majd 2-3 napon belül megzavarosodik, 

gennyessé alakul, ezután megpattan, helyét barnás fekete pörk fedi 

 a pörk 1-2 hét után leválik 

a) Influenza 

b) Salmonellosis 

c) Bárányhimlő 

d) Mononucleosis infectiosa  

e) Rüh 

f) Tetvesség 

 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás fogadható el. 

 

 

979. FELADAT 

Válaszd ki az a)-f) lehetőségek közül, hogy mely fertőző betegség tüneteire 

vonatkoznak az alábbi jellemzők! 

 magas láz 

 izomfájdalmak 

 torokfájás, rekedtség 

 izgatott köhögés 

 a légcsőben égő érzés jelentkezhet 

 

a) Influenza 

b) Salmonellosis 

c) Bárányhimlő 

d) Mononucleosis infectiosa  

e) Rüh 

f) Tetvesség 

 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás fogadható el. 
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980. FELADAT 

Válaszd ki az a)-f) lehetőségek közül, hogy mely fertőző betegség tüneteire 

vonatkoznak az alábbi jellemzők! 

A fertőzés után 6-48 órán belül magas láz lép fel, majd hányinger, hányás, fejfájás, 

izomfájdalmak jelentkezhetnek. Ezt követi a vizes, zöldes, nyálkás, esetleg véres-

nyálkás hasmenés. Az estek egy része enyhe lefolyású, de fennáll a kiszáradás 

lehetősége is. 

a) Influenza 

b) Salmonellosis 

c) Bárányhimlő 

d) Mononucleosis infectiosa  

e) Rüh 

f) Tetvesség 

 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás fogadható el. 

 

981. FELADAT 

Válaszd ki az a)-f) lehetőségek közül, hogy mely fertőző betegség tüneteire 

vonatkoznak az alábbi jellemzők! 

 kezdetben általános tünetek, magas láz 

 a nyelés nehezített 

 a betegség kezdetén kiütések is megjelenhetnek 

 nyirokcsomók duzzanata – különösen a tarkótájon, nyakon, fül mögött, áll alatt, 

lágyékhajlatban 

 enyhe sárgasággal is járhat 

 

a) Influenza 

b) Salmonellosis 

c) Bárányhimlő 

d) Mononucleosis infectiosa  

e) Rüh 

f) Tetvesség 

 

Megoldás: d) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás fogadható el. 
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982. FELADAT 

Válaszd ki az a)-f) lehetőségek közül, hogy mely fertőző betegség tüneteire 

vonatkoznak az alábbi jellemzők! 

 A leggyakoribb parazitás bőrfertőzések egyike, közvetlen érintkezéssel, emberről 

emberre terjed. 

 Apró, vörös kiütéssel, és az egész testre kiterjedő, főleg éjszaka jelentkező, igen 

erős viszketéssel járó fertőzés, emiatt a beteg bőre tele van a vakarózás okozta 

hámsérülésekkel. 

 Gyógykezelésében a legelső feladat az atkák és petéik megsemmisítése 

(Novoscabinos kezelés), amelyet otthon végez a szülő az előírásoknak 

megfelelően, valamint fontos a viszketés csillapítása is. 

 

a) Influenza 

b) Salmonellosis 

c) Bárányhimlő 

d) Mononucleosis infectiosa  

e) Rüh 

f) Tetvesség 

 

Megoldás: e) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás fogadható el. 

 

983. FELADAT 

Válaszd ki az a)-f) lehetőségek közül, hogy mely fertőző betegség tüneteire 

vonatkoznak az alábbi jellemzők! 

A fertőzés okozója egy szürkésbarna, hosszúkás élősdi, amely a hajas fejbőrön él. 

Naponta többször szív vért, ekkor viszketést okoz. Petéit, a serkéket a hajszálak tövére 

ragasztja. A serkék a hajszálakra erősen tapadnak, nem húzhatók le a hajszálról, 

ellentétben a korpásodás okozta apró pikkelyekkel. 

a) Influenza 

b) Salmonellosis 

c) Bárányhimlő 

d) Mononucleosis infectiosa  

e) Rüh 

f) Tetvesség 

 

Megoldás: f) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás fogadható el. 
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984. FELADAT 

Válaszd ki a felsoroltak közül, mit nem szabad tenni kullancscsípés esetén! 

a) Az elkapart bőrt fertőtlenítő-gyulladáscsökkentő kenőcsökkel kenjük. 

b) A viszketést antihisztaminokkal (pl. Fenistil) csillapíthatjuk. 

c) Bekenjük a kullancsot erősen zsíros krémmel, hogy elhagyja testet. 

d) A befúródott kullancsot határozott mozdulattal kihúzzuk. 

e) Kullancscsipesszel eltávolítjuk.  

f) A szúrás helyét megfigyeljük, szükség esetén orvoshoz fordulunk. 

 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás fogadható el. 

 

985. FELADAT 

Feladat: Kell-e a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban előforduló 

gyermekbalesetek esetén elsősegélyt nyújtania a gondozást végző személynek? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) igen 

b) nem 

Megoldás: a) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás fogadható el. 

 

986. FELADAT 

Feladat: Baleset esetén a szolgáltatást nyújtó személynek kell-e elsősegélyt nyújtania? 

Válaszd ki a helyes megoldást a megadott válaszok közül! 

a) Baleset esetén a szolgáltatást nyújtó személy nem nyújthat elsősegélyt, meg kell 

várnia az orvost, vagy a mentőt. 

b) A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban előforduló gyermekbalesetek 

esetén elsősegélyt kell nyújtania a gondozást végző személynek.  

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Csak egy megoldás fogadható el. 
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987. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból azokat a lépéseket, amelyeket baleset 

esetén nem elsőként és nem, az életveszély elhárítása érdekében teszünk! 

a) Légút felszabadítás 

b) Légzés vizsgálat 

c) Törés vagy nagy kiterjedésű lágyrész sérülésének rögzítése 

d) Keringés vizsgálat 

e) Szükség esetén újra élesztés 

f) Sebfedés 

g) Artériás vérzés megszüntetése 

h) Eszmélet-, tudatvizsgálat 

 

Megoldás: c), f) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

988. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból melyik számon érhetők el a mentők! 

a) 104 

b) 105 

c) 109 

d) 112 

Megoldás: a), d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó bármelyik helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 

989. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból, milyen információt nem kell megadnunk a 

mentőknek, ha balesetről értesítjük őket! 

a) Saját adatainkat (név, telefonszám) 

b) Vezetékes, vagy mobil számról telefonálunk-e? 

c) Mi történt? 

d) hol történt (utca, házszám, kerület, emelet, ajtó, kapukód, kilométerkő, ha a 

helyszín nem jól megközelíthető, akkor adjunk meg egy támpontot, ahol várjuk a 

mentőt)? 

Megoldás: b) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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990. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi felsorolásból, milyen információt nem kell megadnunk a 

mentőknek baleset esetén! 

a) Hány sérült van?  

b) Sérültek neme, körülbelüli kora 

c) Milyenek a sérülések? 

d) Kik vannak a sérült mellett, kik vigyáznak rá (név, életkor)? 

e) Műszaki mentés szükséges-e (szükséges például: autóba szorult sérült, 

gázszivárgás, veszélyes anyagot szállító jármű balesete esetén) 

 

Megoldás: d) 

 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

991. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbi tünetek melyik sérülésre utalnak az a)-c) pontban 

felsoroltak közül! 

 Szédülésről, hányingerről, fejfájásról panaszkodik; 

 A baleset pillanatában a sérült eszméletét vesztheti, de néhány perc múlva 

magához tér; 

 Legjellemzőbb tünet az emlékezetzavar, amely a balesetet közvetlenül megelőző 

időszakra, valamint az eszméletre térést követő percekre, néhány órára terjed ki; 

 A sérült a vele, körülötte történteket percek alatt elfelejti (folyamatosan érdeklődik 

arról, hogy mi történt vele, miért viszik kórházba) a kapott magyarázatot újból és 

újból elfelejti; 

 Az emlékezészavar néhány óra, legfeljebb egy-két nap múlva rendeződik – a 

baleset közvetlen körülményei azonban örökre kitörlődnek a beteg emlékezetéből. 

 

a) Agyrázkódás 

b) Agyhártyagyulladás 

c) Amnézia 

Megoldás: a) 

 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 

 

 



307 

992. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel legalább kettőt azok közül a teendők közül, amit agyrázkódás 

esetén végre kell hajtani! 

1) ………………………………………. 

2) ………………………………………. 

 

Megoldás:  

1. mentőhívás 

2. a sérültet megemelt fejjel fektessük 

Javítókulcs: A megoldásban megadott válaszok tartalmi pontossággal történő 

felsorolása elfogadható. 

 

993. FELADAT 

Feladat: Írd az alábbi tünetek után lévő pontozott vonalra a megfelelő betűjelet a 

következők szerint: 

R= a tünet arra utal, hogy légúti idegentest részleges légút elzáródást okozott 

T= a tünet arra utal, hogy légúti idegentest teljes légút elzáródást okozott! 

1) nehezített légzés….. 

2) beszédképtelenség….. 

3) a fuldokló a nyakához kapkod….. 

4) erős köhögés, vagy köhögési inger….. 

 

Megoldás: R: 1,4, T: 2,3 

Javítókulcs: A feladat elfogadható, ha legalább 3 megoldás helyes. 

 

994. FELADAT 

Feladat: Írd az alábbi tünetek után lévő pontozott vonalra a megfelelő betűjelet a 

következők szerint: 

R= a tünet arra utal, hogy légúti idegentest részleges légút elzáródást okozott 

T= a tünet arra utal, hogy légúti idegentest teljes légút elzáródást okozott! 

1) a bőr kékes elszíneződése a száj és az orr környékén …… 

2) sípoló hang légvételkor …… 

3) eszméletvesztés …… 

4) halk, nehezített beszéd ….. 

 

Megoldás: R: 2,4 T: 1,3 

Javítókulcs: A feladat elfogadható, ha legalább 3 megoldás helyes. 
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995. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak (I), vagy hamisak (H) azzal 

kapcsolatban, amit tennünk kell, ha a csecsemő idegen testet nyel le! Írd a megfelelő 

betűjelet az állítások utáni pontozott vonalra! 

1) Fordítsuk hasra, majd fektessük az alkarunkra, tartsuk enyhén lejtőztetve, a feje 

legyen a legmélyebb ponton. …… 

2) Mutató és középső ujjunk felső újpercével nyomjunk ötször a csecsemő lapockái 

közé. …… 

3) Ha ez nem hatásos – fordítsuk a csecsemőt a fejjel lefelé és rázogassuk a lábánál 

fogva. …… 

4) Ellenőrizzük a légzést, ha nem észleljük, kezdjünk újra élesztést. …… 

 

Megoldás: 1-I, 2-H, 3-H, 4-I  

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

 

996. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak (I), vagy hamisak (H) azzal 

kapcsolatban, amit tennünk kell, ha a kisgyermek idegen testet nyel le! Írd a megfelelő 

betűjelet az állítások utáni pontozott vonalra! 

 

1) Fektessük hassal a földre. ……  

2) Határozott mozdulatokkal üssünk a lapockái közé ötször. …… 

3) Ha a lapockaütés sikertelen alkalmazzunk 5 hasi lökést. …… 

4) Eszméletlenség kialakulása esetén vizsgáljuk meg a légzést, ha nincs, kezdjünk 

újraélesztés. …… 

 

Megoldás: 1-H, 2-I, 3-I, 4-I  

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 
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997. FELADAT 

Feladat: Sorolj fel legalább három tünetet, amely csonttörésre utal! 

1) …………………………………………………. 

2) ………………………………………………….. 

3) ………………………………………………….. 

 

Megoldás:  

 a törés környékén duzzanat 

 alakváltozás 

 elszíneződés 

 fájdalom 

 kóros mozgathatóság 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha legalább három tünetet tartalmi pontossággal 

felsorol a vizsgázó. 

 

998. FELADAT 

Feladat: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak (I), vagy hamisak (H) a törésre 

vonatkozóan! Írd a megfelelő betűjelet az állítások utáni pontozott vonalra! 

1) Kérjük meg a sérültet, hogy ne mozgassa az érintett végtagot. …… 

2) Mindenképpen fektessük le a sérültet. ….. 

3) A sérült végtagok helyezzük nyugalomba, alsó végtag sérülése esetén két 

oldalról támasszuk meg, felső végtag esetén alkalmazzunk Desault-kötést. 

…… 

4) Nyílt törés esetén a fertőzés elkerülése érdekében ne tegyünk semmit a 

sebre. …… 

Megoldás: 1-I, 2-H, 3-I, 4-H 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha minden megoldás helyes. 

 

999. FELADAT 

Feladat: Mit kell tenni artériás vérzésnél? Válaszd ki a helyes megoldást a megadott 

válaszok közül! 

a) Csak az artériás vérzésnél kell azonnal mentőt hívni. 

b) Csak a vénás vérzésnél kell azonnal mentőt hívni. 

c) Az artériás és vénás vérzéseknél azonnal mentőt hívunk. 

Megoldás: c) 

Javítókulcs: Egy helyes megoldás fogadható el. 
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1000. FELADAT 

Feladat: Válaszd ki az alábbiak közül, melyik feladatokat kell kizárólag artériás vérzés 

esetén végezni! 

a) Nyomókötést alkalmazunk 

b) A sérültet lefektetjük 

c) A sérült testrészt a szív fölé emeljük 

d) Direkt nyomás- gumikesztyűvel, vagy tiszta ruhán át erőteljes nyomást gyakorlunk 

a sebre ujjainkkal vagy a tenyerünkkel.  

Megoldás: a), d) 

Javítókulcs: Elfogadható a feladat, ha a vizsgázó mind a két helyes megoldást bejelöli, 

és nem jelöl helytelen megoldást. 

 


