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Note to teachers and students on the use of published marking schemes
Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be
standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training in
the correct interpretation and application of the scheme. This training involves, among other
things, marking samples of student work and discussing the marks awarded, so as to clarify
the correct application of the scheme. The work of examiners is subsequently monitored by
Advising Examiners to ensure consistent and accurate application of the marking scheme.
This process is overseen by the Chief Examiner, usually assisted by a Chief Advising
Examiner. The Chief Examiner is the final authority regarding whether or not the marking
scheme has been correctly applied to any piece of candidate work.
Marking schemes are working documents. While a draft marking scheme is prepared in
advance of the examination, the scheme is not finalised until examiners have applied it to
candidates’ work and the feedback from all examiners has been collated and considered in
light of the full range of responses of candidates, the overall level of difficulty of the
examination and the need to maintain consistency in standards from year to year. This
published document contains the finalised scheme, as it was applied to all candidates’ work.
In the case of marking schemes that include model solutions or answers, it should be noted
that these are not intended to be exhaustive. Variations and alternatives may also be
acceptable. Examiners must consider all answers on their merits, and will have consulted
with their Advising Examiners when in doubt.
Future Marking Schemes
Assumptions about future marking schemes on the basis of past schemes should be avoided.
While the underlying assessment principles remain the same, the details of the marking of a
particular type of question may change in the context of the contribution of that question to
the overall examination in a given year. The Chief Examiner in any given year has the
responsibility to determine how best to ensure the fair and accurate assessment of candidates’
work and to ensure consistency in the standard of the assessment from year to year.
Accordingly, aspects of the structure, detail and application of the marking scheme for a
particular examination are subject to change from one year to the next without notice.
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I. RÉSZ

(30 pont / 100 pont)

Válaszoljon a következő kérdésekre!
1.
a, Magyarázza meg, mit jelent az „implicit” szó!
(1 pont)
A 2. bekezdésben található szó saját szavaival kifejezve: az „implicit” szó azt jelenti,
hogy rejtett, közvetett.
b, Magyarázza meg, mit jelent a „preferált” szó!
(1 pont)
A 2. bekezdésben található szó saját szavaival kifejezve: a „preferált” szó azt jelenti,
hogy valami vagy valaki előnyben részesített.
c, Magyarázza meg, mit jelent az „irreleváns” szó!
(1 pont)
A 2. bekezdésben található szó saját szavaival kifejezve: az „irreleváns” szó azt
jelenti, hogy lényegtelen, nem a tárgyhoz tartozó.
d, Magyarázza meg, mit jelent a „sztenderdizált” szó!
(1 pont)
A 2. bekezdésben található szó saját szavaival kifejezve: a „sztenderdizált” szó azt
jelenti, hogy szabványos, megszokott.
e, Magyarázza meg, mit jelent a „megkaparint” szó!
(1 pont)
A 6. bekezdésben található szó saját szavaival kifejezve: a „megkaparint” szó azt
jelenti, hogy valamit megszerez, valamihez hozzájut, negatív felhangot is
tartalmazva.
2. Mi volt az ipari forradalom egyik legnagyobb vívmánya?
(5 pont)
Válasz az 1. bekezdésben: Az ipari forradalom egyik legnagyobb vívmánya a
tömeggyártás volt, amikor a gépek képessé váltak több ezer, azonos minőségű
termék legyártására.
3. Mi a végfelhasználók szemszögéből a szolgáltatás felé irányuló implicit elvárás?
(5 pont)
Válasz a 2. bekezdésben: A végfelhasználók szemszögéből a szolgáltatás felé irányuló
implicit elvárás egyrészt az, hogy a felhasználó minél hamarabb megtalálja a
preferált tartalmakat, elrejtve előle a számára irreleváns lehetőségeket, másrészt
változatos, friss és érdekes listákat mutasson.
4. Miért nyílnak meg új lehetőségek az arcfelismerő programokat a sok százmillió
térfigyelő kamerával összekötve?
(5 pont)
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Válasz a 4. és az 5. bekezdésben: Mert a tökéletesedő arcfelismerő programokat a
sok százmillió térfigyelő kamerával összekötve a személyre szabás lehetőségei
végtelenné válnak: bármerre járunk, arcunk felismerése után, valamint a Facebookaktivitásunk és Google-kereséseink alapján a hirdetőoszlopokon nekünk szóló
tartalom jelenhet meg; illetve a dolgok internetjének (IoT) világában az is
elképzelhető, hogy olyan személyre szabott akciós hirdetéseket látunk majd,
amelyek az élettartama végéhez közeledő otthoni készülékünk helyett újat
javasolnak.
5. Miért érdekes az, hogy az Apple-ről már több éve hallani, hogy be akar törni az
önvezető autók piacára?
(5 pont)
A szöveg 6. bekezdése alapján adott válasz: Ez azért nagyon érdekes, mert az
Apple-nél mindig ökoszisztémákban gondolkodnak, azaz a cég az összes általa
értékesített eszköz és szoftver használatából gyűjtött adatokat felhasználhatja majd,
és mivel az autó jól ismeri a benne ülőket, bármerre is járunk, az autó
kommunikálhat a környezetével, és ezt a rólunk meglévő adataival összevetve képes
lehet a leginkább releváns tartalmakat megjeleníteni. Így értékes perceket vagy akár
órákat kaparinthatnak meg a technológiai cégek az emberek idejéből.

6. A szerző azt állítja, hogy „[m]ár manapság is, de a jövőben különösen felelősen kell
eljárni, amikor egy-egy technológiai cég az adatmegosztással kapcsolatos szerződési
feltételek elfogadását kéri”. A szövegre utalva fejtse ki ezt az álláspontot, és azt is,
egyetért-e vele, vagy sem!
(5 pont)
A szöveg 2., 3., 4. és 7. bekezdése alapján adott válasz: A cikk szerint azért kell
felelősen eljárni, amikor egy-egy technológiai cég az adatmegosztással kapcsolatos
szerződési feltételek elfogadását kéri, mert a lehetőségeknek csak az emberek
adatmegosztási hajlandósága szabhat határt. A Google-kereséseinken alapulnak a
különböző honlapokon megjelenő szalaghirdetések, és ezen manapság már kevesen
lepődnek meg. A Facebookon folytatott tevékenységünk alapján legalább 80
százalékos valószínűséggel már most meg tudják mondani, melyik etnikai csoportba
tartozunk. Igen, egyetértek ezzel a kijelentéssel, mert… vagy Nem, nem értek egyet
vele, mert…

A II. és III. részben elérhető pontok az alábbi szempontok
szerint oszlanak meg:
1.
Megértés – A válaszadó megérti a kérdéseket és tudja, miként válaszoljon
rájuk. – 30%
2.
A válasz koherenciája – A válaszadó releváns és megfelelő ismeretanyagot
használ jól strukturálva és világosan kifejtve. – 30%
3.
Nyelvi képesség – A válaszadó nyelvhasználatában megfelelően kompetens
ahhoz, hogy tisztán és összefüggően kifejtse nézeteit. – 30%
4.
Nyelvhelyesség – Nyelvi és helyesírási szabályok. – 10%
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II. RÉSZ

(30 pont / 100 pont)

Kommentár (min. 100, max. 150 szóban)
Kommentálja a szöveg alapján, miért állítja azt a szerző, hogy „[m]anapság viszont az
emberek nem egyforma, hanem személyre szabott dolgokra vágynak, így a
XXI. század a perszonalizációról is szól”!
A minimum 100, maximum 150 szóban tisztán, érthetően kifejtett saját vélemény.
Lehetséges irányok:
A szerző azért állítja, hogy a XXI. század a perszonalizációról is szól, mert:
– az emberek nem egyforma, hanem személyre szabott dolgokra vágynak (1. bk);
– A szolgáltatók személyre szabott ajánlásokat nyújtanak a felhasználónak, ezzel
elősegítve a megfelelő tartalmak megtalálását. A felhasználói élmény növelésével
emiatt érdekesebbnek találja az elérhető tartalmakat, és valószínűbben fog
visszatérni, vagy többet fogyasztani. (2. bk);
– Ami például a különböző honlapokon lévő szalaghirdetésekben látható, az mind a
korábbi internetes keresések eredménye. (2. bk);
– A Universal Pictures a Facebookkal közösen elkészítette egy film négy különböző,
előzetesét: egy általánosat és három „rasszspecifikusat”. A három speciális előzetes
valamelyikét a Facebook azoknak mutatta, akik a közösségi oldalon folytatott
tevékenységük alapján legalább 80 százalékos valószínűséggel az adott etnikai
csoportba tartoztak. A film kasszasiker lett, és állítják a speciális „rasszspecifikus
reklámnak” köszönhetik a rekordösszeget hozó nyitási hetet. (3. bk);
– A tökéletesedő arcfelismerő programokat a sok százmillió térfigyelő kamerával
összekötve új lehetőségek nyílnak meg: arcunk felismerése után a nevünkön szólít,
és nekünk szóló tartalmat jeleníthet meg, amely azzal kecsegtet, hogy a számunkra
legjobb megoldást nyújtja, például ha költözni szeretnénk, vagy amikor az otthoni
televíziónk érzékeli, hogy élettartama a végéhez közeledik. (4. bk);
– A legtöbb szakértő a kiterjesztett vagy a virtuális valóságot tartja ideálisnak a
perszonalizáció eléréséhez. (5. bk);
– A perszonalizált tartalom autóban való megjelenése: az autó jól ismeri a benne
ülőket, kommunikálhat a környezetével, és ezt a rólunk meglévő adataival
összevetve képes lehet a leginkább releváns tartalmakat megjeleníteni. (6. bk);
– A lehetőségeknek csak az emberek adatmegosztási hajlandósága szabhat határt. (7.
bk)
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III. RÉSZ

(40 pont / 100 pont)

Esszé
Tisztán, érthetően és világosan megírt esszé.
1. lehetőség
„Egy ponton majd el kell döntened, hogy ki akarsz lenni. Ne engedd senkinek, hogy
helyetted tegye meg!” (Holdfény, 2016)
Egyéni válasz minimum 300 szóban.
vagy
2. lehetőség
„A véleményem olyan jó, mint a tiéd, és minden véleményt egyformán kell
értékelni.” Fejtse ki ezt az álláspontot a modern világ kontextusában, különös
tekintettel a közösségi média használatára!
Egyéni válasz minimum 300 szóban.
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