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SC  

Kérdés Válassza ki a helyes állítást! 

Kép  

Válasz Az ember a valóságra irányuló kettős „tudáskészlettel” rendelkezik. HELYES 

Válasz A mimetikus kultúra a csimpánzok csoportviselkedésében is megnyilvánul. HIBAS 

Válasz A génekben felhalmozott „tudás” mindig a jövőre vonatkozik. HIBAS 

 

SC  

Kérdés A beszélt nyelv narratív stílusának egyeduralmával való szakítás  

Kép  

Válasz az epizodikus és mimetikus kultúrák közötti átmenetet jellemzi. HIBAS 

Válasz mimetikus és teoretikus kultúrák közötti átmenetet jellemzi. HELYES 

Válasz mitikus és teoretikus kultúrák közötti átmenetet jellemzi. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a helyes állítást! 

Kép  

Válasz A tömegoktatás iskolájának alapszerkezete a 20. században alakult ki.  HIBAS 

Válasz A 20. század iskolájában csupán a szóbeliség jellemzői mutatkoznak meg. HIBAS 

Válasz Comenius didaktikájában a könyvbeliség jellemzői mutatkoznak meg. HELYES 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a hibás állítást! 

Kép  

Válasz Több neves szakember véleménye szerint a digitális médium alapjában nem 

jelent újat. 
HIBAS 

Válasz A szakemberek egybehangzó véleménye az, hogy az új médiavilág 

alapvetően megváltoztatja kognitív szokásainkat. 
HELYES 

Válasz Susan Greenfield a képernyő- kultúra dominanciájában rejlő potenciális 

veszélyekre hívta fel a figyelmet 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a hibás állítást! 

Kép  

Válasz A gének biológiai determinációnak vannak alávetve. HIBAS 

Válasz A gének a kulturális átadás egységei. HELYES 

Válasz A mémek a biológiai evolúció alapvető entitásai.  HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik a helyes állítás?  

Kép  

Válasz A world wide web lineáris információs rendszer HIBAS 



Válasz A www rendszert  Genfben, a CERN szoftvermérnöke dolgozta ki HELYES 

Válasz Az „internet” kifejezés a world wide web magyar megfelelője HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a hibás állítást! 

Kép  

Válasz Az elektronikus tanulás és az e-learning egymást kizáró fogalmak. HELYES 

Válasz Az elektronikus tanulás új kommunikációs lehetőségeket is jelent. HIBAS 

Válasz Az elektronikus tanulás nem digitális tanulási környezetet jelent.  HIBAS 

 

SC  

Kérdés Carol A. Twigg ismertetett tanulmánya címének kezdete 

Kép  

Válasz Improving Quality and Reducing Costs... HELYES 

Válasz The Perfect E-Storm - emerging technology, enormous learner demand... HIBAS 

Válasz How's the E-learning Baby? Factors Leading to Success or Failure.... HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a hibás állítást! 

Kép  

Válasz Az elektronikus tanulási környezet egyúttal virtuálisak is. HIBAS 

Válasz Az elektronikus tanulási környezet új kommunikációs lehetőségeket is jelent. HIBAS 

Válasz Az elektronikus tanulási környezetek nem digitális tanulási környezetek. HELYES 

 

SC  

Kérdés A kiterjesztett realitás (augmented reality) 

Kép  

Válasz részben kibővített, részben kiegészített valóságot jelent. HELYES 

Válasz nem jelent teljesen új viszonyt ember és környezete között. HIBAS 

Válasz fogalma azonos a kibővített valóság fogalmával. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a helyes állítást! 

Kép  

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

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

Válasz Will Richardson írta a „The World is Open ....”   című könyvet.  HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a helyes állítást! 

Kép  

Válasz Curtis J. Bonk vezette be a „harmadik kultúra” fogalmat.  HIBAS 

Válasz C.P. Snow angol író leírja a tanulás szép, új hálózati világát. HIBAS 

Válasz Will Richardson az új médiumok tantervi integrációja mellett érvelt. 

 
HELYES 

http://www.obhe.ac.uk/products/reports/pdf/September2002.pdf


 

SC  

Kérdés Válassza ki a hibás állítást! 

Kép  

Válasz A „második didaktika”  az empirizmus ismeretelmélete alapján született meg. HIBAS 

Válasz Az "első didaktika" szerint a tanulás kész tudás átvevését jelenti. HIBAS 

Válasz A "harmadik didaktika” a 17. és 18. század fordulóján alakult ki. HELYES 

 

SC  

Kérdés Gary Cziko ismertetett munkájában azt a következtetést vonja le, hogy  

Kép  

Válasz a tudás kívülről kerül be a tanulást végző rendszerbe. HIBAS 

Válasz a környezetre irányuló tudás eleve benne van a rendszerben HIBAS 

Válasz tudás a tanulást végző rendszeren belül alakul ki. HELYES 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a helyes állítást! 

Kép  

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

Válasz A konvencionális szövegek túlnyomórészt elaboratív jellegűek. HELYES 

Válasz A hipermediális prezentációk jellemzően egyféle kódolásúak. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a helyes állítást! 

Kép  

Válasz Az érzelmi intelligencia fogalmát is Howard Gardner vezette be. HIBAS 

Válasz Gardner elmeműködés-típusai generális pszichikus képességek. HIBAS 

Válasz Gardner elmeműködés-típusai speciális komputációs modulok. HELYES 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a helyes állítást! 

Kép  

Válasz Az online tanítás nem támaszt előfeltételeket tanárral szemben. HIBAS 

Válasz Virtuális szeminárium szervezése a szokásosnál több munkát kíván. HELYES 

Válasz Virtuális szeminárium esetén a diák tanulása fekete doboz a tanár számára, HIBAS 

 

SC  

Kérdés Virtuális tanulási környezetben 

Kép  

Válasz fontos tanári kulcskompetencia az önálló tanulás támogatása. HIBAS 

Válasz a telekommunikációs alkalmazások ismerete nem alapvető kompetencia. HELYES 

Válasz a tanárnak elég átlagos kommunikációs képességekkel rendelkeznie. HIBAS 

 

SC  



Kérdés Válassza ki a hibás állítást! 

Kép  

Válasz Jaron Lanier ismertetett könyve a web 2.0 alkalmazásokat pozitívan 

értékeli. 
HELYES 

Válasz Curtis J. Bonk könyvei technofil elfogultságot mutatnak. HIBAS 

Válasz Nyíri Kristóf pozitívan értékeli a multimediális lehetőségeket. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a helyes állítást! 

Kép  

Válasz Csányi Vilmos szerint Dennett érvelésében világosan elkülönül a valós világ 

és a világról alkotott tudományos modell természete.   
HIBAS 

Válasz John Searle amerikai filozófus az emberi elmeműködés komputációs 

értelmezésének egyik ismert képviselője. 
HIBAS 

Válasz Az emberi jelenség egészének komputációs értelmezése Lanier szerint 

négy változatban képzelhető el.   
HELYES 

 


