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SC  

Kérdés Az emberi történelem során kialakult kulturális formációk, Donald szerint 

Kép  

Válasz Epizodikus kultúra, mitikus kultúra, teoretikus kultúra HELYES 

Válasz Epizodikus kultúra, bronzkor, teoretikus kultúra HIBAS 

Válasz Kőkorszak, mitikus kultúra, teoretikus kultúra HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a hamis állítást! 

Kép  

Válasz Az emberszabású főemlősök epizodikus kultúrája tekinthető az emberi 

kognitív evolúció kiindulópontjának 
HIBAS 

Válasz A kulturális átadás  kizárólag az embernél megfigyelhető jelenség. HELYES 

Válasz A kulturális átadás az ember fejlődéstörténete során kognitív habitusok 

láncolatán keresztül valósult meg 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik a hibás állítás?  

Kép  

Válasz A teoretikus kultúra reprezentációs felülete a képernyő. HIBAS 

Válasz A könyvlap évszázadok óta változatlan „kommunikációs interfész.” HIBAS 

Válasz A képernyő nem tekinthető „külső emlékezeti mező”-nek.  HELYES 

 

SC  

Kérdés A könyv megjelenése a tanulási környezetben 

Kép  

Válasz minden pedagógia integráns részét és alaprétegét jelenti. HIBAS 

Válasz alapvetően nem változtatta meg a tanár szerepét.  HELYES 

Válasz a valóság olyan aspektusait tette elérhetővé, amelyek a preszimbolikus 

megismerés számára nem léteztek. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik a hibás állítás?  

Kép  

Válasz A world wide web hipertext alapú információs rendszer HIBAS 

Válasz A world wide web fogalmat  1995-ben vezették be HELYES 

Válasz A világháló a world wide web magyar megfelelője HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik nem igaz a multimédiára? 

Kép  



Válasz A számítógépes integráció nélkül is gyors és összetett technikai 

megjelenítésre képes. 
HELYES 

Válasz A különböző médiumtípusok egyidejű használatát egységes platformon teszi 

lehetővé.  
HIBAS 

Válasz Nem lineáris információelérési és interakciós technikákat használ. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mely állítás nem igaz a számítógéppel segített tanulás eszközkészletére? 

Kép  

Válasz A számítógépekben ma már korlátlan adattömeg tárolható. HIBAS 

Válasz A multimediális számítógép integrálja az audo-vizuális hatásokat. HIBAS 

Válasz A számítógépes szimulációk létrehozása kevés munkát igénylő feladat. HELYES 

 

SC  

Kérdés Az e-learning számítógéppel segített tanulás részhalmazának elemei 

Kép  

Válasz hálózati kommunikáció, multimédia, didaktikai design HIBAS 

Válasz interaktivitás, multimédia, hipertext, animáció HELYES 

Válasz nyitott információforrások, hálózati kommunikáció HIBAS 

 

SC  

Kérdés A hálózati kommunikáció korában  

Kép  

Válasz a hipertext technológia képezi a világháló működésének alapját. HELYES 

Válasz az internet nem jelent új információszervezési lehetőségeket. HIBAS 

Válasz az internetes alkalmazások, programok köre alig változik. HIBAS 

 

SC  

Kérdés A hálózati kommunikáció korában  

Kép  

Válasz a tanulási környezetek leírására nincs szükség új folyamatmodellekre. HIBAS 

Válasz a domináns információs inputok az iskolában érik a tanulókat.   HIBAS 

Válasz a domináns információs inputok a teljes „kognitív habitusból”
 
érkeznek. HELYES 

 

SC  

Kérdés Melyik könyv szerzője Curtis J. Bonk? 

Kép  

Válasz The World is Open - How Web Technology is Revolutionizing Education HELYES 

Válasz Blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for Classrooms HIBAS 

Válasz The Two Cultures and the Scientific Revolution HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik a helyes állítás? 

Kép  



Válasz Az online tanulás a tudás autonóm elsajátításának egyetlen lehetősége HIBAS 

Válasz Virtuális szeminárium esetében a tanár a tanulási folyamat irányítója és 

támogatója. 
HELYES 

Válasz Az önálló internetes tanulás nem igényel erős tanulási motivációt. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Az objektivista tanulásértelmezés szerint 

Kép  

Válasz a tudás egyéni illetve társas konstrukció eredményeképpen alakul ki. HIBAS 

Válasz a tanulás során a meglévő  „világmodellek” folyamatosan módosulnak. HIBAS 

Válasz a tanulás didaktikailag gondosan tervezett tananyagok feldolgozását 

jelenti. 
HELYES 

 

SC  

Kérdés A konstruktivista tanuláskoncepció szerint 

Kép  

Válasz a tanulás folyamata alulról történő, ingervezérelt információfeldolgozás. HIBAS 

Válasz a tanulás eredményessége a meglévő valóságértelmezési modellektől 

függ. 
HELYES 

Válasz a tanulás a viselkedés kondicionálásos módosítása külső ingerek hatására. HIBAS 

 

SC  

Kérdés A hipermediális prezentáció jellemzője  

Kép  

Válasz többféle kódolású információk koherens rendszerbe illesztése. HELYES 

Válasz átfogó koherencia biztosítása a szöveg egészére vonatkozóan. HIBAS 

Válasz a tartalom folyamatos kifejtése (elaboráció). HIBAS 

 

SC  

Kérdés Nagy József modellje szerint a személyiség egymásra épülő szintjei 

Kép  

Válasz a genetikus, a tapasztalati, az értelmező és az önértelmező személyiség.  HELYES 

Válasz a genetikus, a tapasztalati, a kognitív és a társas személyiség.  HIBAS 

Válasz a genetikus, az értelmező, az önértelmező és a kognitív személyiség.  HIBAS 

 

SC  

Kérdés Kooperatív online tanulás esetén 

Kép  

Válasz a tanulók főleg társas interakciók során építik fel tudásukat. HELYES 

Válasz a tanulók általában magukra utalva építik fel tudásukat. HIBAS 

Válasz a tanulótársak általában nem ismerik egymás megoldásait. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a hibás állítást! 

Kép  



Válasz A hálózati tanulás komoly előfeltételeket támaszt tanulóval és tanárral 

szemben. 
HIBAS 

Válasz Virtuális szeminárium szervezése nem kíván a szokásosnál több munkát. HELYES 

Válasz Virtuális szeminárium esetén a diák tanulása nem fekete doboz a tanár 

számára, 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Jaron Lanier ismertetett könyve 

Kép  

Válasz a digitális technika pozitív jövőbeli hatásait vázolja fel. HIBAS 

Válasz kifejti, szerinte hol siklott tévútra a web 2.0 fejlesztések logikája. HELYES 

Válasz a web 2.0 fejlesztéseknek az emberi személyiséget gazdagító hatásairól szól. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Curtis J. Bonk értelmezése szerint 

Kép  

Válasz a tanulás egyre nagyobb mértékben hozzáférést jelent. HELYES 

Válasz a tanulás elkülönült tudáselemek és tények elsajátítását jelenti. HIBAS 

Válasz a tanulás egyre kisebb mértékben jelent hozzáférést. HIBAS 

 


