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SC  

Kérdés A szociális szemantika 

Kép  

Válasz a lokális reprezentációkat jelenti. HIBAS 

Válasz a külső szimbolikus tárak létrehozásakor jelenik meg. HIBAS 

Válasz a popperi harmadik világ konstrukciójának feltétele.  HELYES 

 

SC  

Kérdés A mimetikus kultúra  

Kép  

Válasz kizárólag a korai emberelődökre volt jellemző. HIBAS 

Válasz elemei ma is jelen vannak az emberi társadalomban. HELYES 

Válasz a csimpánzok csoportviselkedésében is megmutatkozik. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a helyes állítást! 

Kép  

Válasz Pléh Csaba néhány írásában a kognitív architektúra lehetséges 

módosulásait vizsgálta. 
HELYES 

Válasz Curtis Bonk könyveiben azzal foglalkozik, hogy az internetes 

információkeresés hogyan hat olvasási szokásaira. 
HIBAS 

Válasz Nicholas Carr 2009-ben megjelent könyvében a tanulás szép, új nyitott 

világáról értekezett. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Merlin Donald Az emberi gondolkodás eredete című könyvében  

Kép  

Válasz nem lép túl a teoretikus formáció elemzésén. HELYES 

Válasz részletesen tárgyalja az elektronikus médiavilág jellemzőit HIBAS 

Válasz a Gutenberg –galaxis elemzésével foglalkozik. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a hibás állítást! 

Kép  

Válasz A multimédia-programok alapvetően vizuális és auditív elemeket 

alkalmaznak. 
HIBAS 

Válasz Az első, kísérleti számítógép hálózatot 1981-ben hozták létre. HELYES 

Válasz A hipertext és a multimédia az új információszervezés alapformái közé 

tartozik. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a helyes állítást! 



Kép  

Válasz A gének és a mémek egyaránt biológiai determinációnak vannak alávetve. HIBAS 

Válasz A mémek a kulturális átadás egységei. HELYES 

Válasz A mémek a biológiai és a kulturális evolúció közös entitásai.  HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki azt az elemet, amely nem tartozik a távoktatás részhalmazba! 

Kép  

Válasz tananyag és tanuló-centrikusság HIBAS 

Válasz tér és időbeli függetlenség HIBAS 

Válasz a tanítás és tanulás hagyományos formáinak továbbfejlesztése HELYES 

 

SC  

Kérdés A kiterjesztett valóság  

Kép  

Válasz részben kibővített, részben kiegészített realitást jelent. HELYES 

Válasz távoli valóságok valós idejű passzív megfigyelésére ad lehetőséget. HIBAS 

Válasz digitálisan szerkesztett szimulált realitásokat jelöl. HIBAS 

 

SC  

Kérdés A tanulási szempontból releváns új hálózati lehetőségek alapkategóriái:  

Válasz hálózati kommunikáció; nyitott információforrások; kiterjesztett 

valóság. 
HELYES 

Válasz adatbázisok; hipertextes információszervezés;  széleskörű 

információforrások. 
HIBAS 

Válasz kibővített valóság; kiegészített valóság; hipermediális információszervezés. HIBAS 

 

SC  

Kérdés A hálózati világ dominanciáját megelőzően az interaktivitás 

Kép  

Válasz nem játszott szerepet a tanulási programok kialakításánál. HIBAS 

Válasz elsősorban a tanulónak a tanulási programmal történő interakcióját 

jelentette. 
HELYES 

Válasz nem különbözött a mai interakciós lehetőségektől. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Will Richardson ismertetett könyvében 

Kép  

Válasz nem foglalkozik a blogírás pedagógiájának kérdéskörével. HIBAS 

Válasz leírja az általa meghatározónak gondolt jövőbeli fejlődési trendeket.  HELYES 

Válasz nem tartja fontosnak az új médiumok tantervi integrációját. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a hibás állítást! 



Kép  

Válasz Curtis J. Bonk szerint a nem-tradicionális tanulás kezd normává válni. HIBAS 

Válasz Az Edge portál egy virtuális online szalonnak is tekinthető. HIBAS 

Válasz Will Richardson írta „Az elmúlt 2000 év legfontosabb találmányai” c. 

könyvet.  
HELYES 

 

SC  

Kérdés Azt a felfogást, hogy tudásunkban a környezet képeződik le 

Kép  

Válasz Platon és Szent Ágoston támasztották alá. HIBAS 

Válasz leghatározottabban a brit empirikus filozófusok hirdették. HELYES 

Válasz Descartes és más racionalista filozófusok képviselték. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Gary Cziko „Without Miracles” című könyvében  

Kép  

Válasz a tudás eredetére, forrásaira vonatkozó átfogó elméletét fejti ki. HELYES 

Válasz a tudásszerzés módszertani alapjait foglalja össze. HIBAS 

Válasz a hatékony tanulás átfogó pszichológiai elméletét dolgozza ki. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Howard Gardner szerint 

Kép  

Válasz legalább tíz különböző intelligencia létezik. HIBAS 

Válasz mindenkiben más  intelligencia-félék találhatók. HIBAS 

Válasz az emberi intelligencia nem egységes „mentális szubsztancia”. HELYES 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a hibás állítást! 

Kép  

Válasz A konvencionális szöveg átfogó, globális koherencia alapján épül fel. HIBAS 

Válasz A hipermediális szövegek túlnyomórészt elaboratív jellegűek. HELYES 

Válasz A hipermediális prezentációk jellemzően többféle kódolásúak. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Jövőbeli virtuális tanuló közösségek esetében 

Kép  

Válasz adekvát célok együttes kialakítása HIBAS 

Válasz a  személyes és a közös tudás növekedésének elősegítése. HIBAS 

Válasz a tanár szaktárgyi műveltségének továbbfejlesztése. HELYES 

 

SC  

Kérdés Nem képezi virtuális tanuló közösségek tervezésének fókuszpontját 

Kép  



Válasz adekvát célok együttes kialakítása. HIBAS 

Válasz a  személyes és a közös tudás növekedésének elősegítése. HIBAS 

Válasz a tanár szaktárgyi műveltségének továbbfejlesztése. HELYES 

 

SC  

Kérdés Jaron Lanier szerint 

Kép  

Válasz az online világ új alkalmazásai kedvezőek az alkotó értelmiség számára. HIBAS 

Válasz az IKT alkalmazások tervezői társadalomformáló technológiákat hoznak 

létre. 
HELYES 

Válasz a digitális technológiának nincs különösebb társadalomalakító hatása. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a hibás állítást! 

Kép  

Válasz Lanier pozitívan értékeli a „kibernetikus totalitarizmusnak” nevezett 

szubkultúrát. 
HELYES 

Válasz Lanier szerint a szoftvertervezőknek az egyéni intelligencia inspirálására 

kellene törekedni. 
HIBAS 

Válasz Lanier szerint az új, web 2.0 design arra bátorítja a fiatalokat, hogy 

standardizált megjelenéssel lépjenek be az online világba, 
HIBAS 

 


