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A módosításokat begépeltem, remélem nem rontottam el semmit – palacsint.

1.	Melyek a pszichológia szakterületei?
(Felsorolásszerűen, legalább 5 szakterület, egy mondatos ismertetéssel.)				10 p.
2.	 Melyek a libidófejlődés szakaszai? (Felsorolásszerűen, egy mondatos ismertetéssel.)			10 p.
3.	 Sorolja fel az alapvető motívumokat!								5 p.
4.	Mi a különbség az automatikus és kontrollált figyelem között?					4 p.
5.	Mi jellemzi a konvergens és mi a divergens gondolkodást?						6 p.
6.	Melyek a pszichológia nagy irányzatai? (Felsorolásszerűen, egy mondatos ismertetéssel.)		10 p.
7.	Ismertesse a Lewin-féle pszichikus helyzeteket!							6 p.
8.	Sorolja fel és jellemezze a figyelem fajtáit!							6 p.
9.	Mi a drive? Melyek a legalapvetőbb drive-ok?							5 p.
10.	Milyen kísérlettel bizonyították, hogy vegetatív különbségek vannak az egyes érzelmek között?	2 p.
11.	Hogyan számítjuk ki az IQ-t?									1 p.
12.	Melyek a megismerő folyamat elemei? (Felsorolásszerűen.)					5 p.
13.	Sorolja fel a figyelem tulajdonságait!								4 p.
14.	Melyek az érzelmek általános összetevői?							3 p.
15.	Melyek a szerveződési törvények az észlelésben az alaklélektani iskola szerint?			4 p.
16.	Melyek a gondolkodás fajtái? (Egy mondatos ismertetéssel.)					6 p.
17.	Sorolja fel és ismertesse a Maslow-féle motivációs hierarchia lépcsőfokait!				6 p.
18.	Mik azok a sémák? Mi a szerepük az emlékezésben? (példával)					2 p.
19.	Milyen összefüggés van az arousal-szint és a viselkedés összerendezettsége között?			3 p.
20.	Milyen tényezőktől függ az emlékezés eredményessége?						3 p.
21.	Sorolja fel a bőrérzékelés fajtáit!								3 p.
22.	Melyek a következtetések fajtái? Egy-egy mondattal jellemezze őket!				4 p.
23.	Mit jelent az érvényesség és a megbízhatóság fogalma?						2 p.
24.	Milyen jellemzői vannak a Wundt-féle pszichológiának?						4 p.
25.	Soroljon fel ötöt az elhárító mechanizmusok közül!						5 p.
26.	Melyik pszichológiai irányzathoz tartoznak az elhárító mechanizmusok?				1 p.
27.	Melyek az emlékezés egyéni sajátosságai?							3 p.
28.	Melyek az emlékezés hibái?									3 p.
29.	Írja le a klasszikus kondicionálás Pavlov-féle kísérletét!						3 p.
30.	Mi a különbség a fogalom magja és prototípusa között. Példával illusztrálja magyarázatát!		3 p.
31.	Milyen tesztekkel szokták vizsgálni a kreativitást?						2 p.
32.	Mi a különbség a felidézés és a felismerés között?						2 p.
33.	Milyen fajtái vannak az agressziónak a morális tartalom alapján? (példával)				2 p.
34.	Mit nevezünk agressziónak?									1 p.
35.	Mi a különbség az „A”, a „B” és a „C” típusú intelligencia között?					3 p.
36.	Milyen jellemzői vannak a kreativitásnak?							4 p.
37.	Melyek az érzelmi élmény összetevői?								4 p.
38.	Mi a különbség az emberi és az állati agresszió között?						2 p.
39.	Melyek az emberi agresszió formái?								4 p.
40.	Mi a különbség a proszociális- és az antiszociális agresszió között?					2 p.
41.	Magyarázza meg a facialis feedback hipotézisét!							2 p.
42.	Mi a személyiség?										3 p.
43.	Melyek a jelentősebb személyiségelméletek? (felsorolás szerűen)					4 p.
44.	A pszichoanalitikus iskola szerint milyen rétegei vannak a személyiségnek?				3 p.
45.	Jellemezze a szangvinikus személyiséget!							3 p.
46.	Jellemezze a kolerikus személyiséget!								3 p.
47.	Jellemezze a melankolikus személyiséget!							3 p.
48.	Jellemezze a flegmatikus személyiséget!								3 p.
49.	Mi a fő különbség a pszichoanalitikus és szociális-tanuláselméleti megközelítés között a személyiséget illetően?											2 p.
50.	Mutassa be röviden személyiség a szociális-tanuláselméleti megközelítését!				3 p.
51.	Mi jellemzi a személyiség fenomenológiai megközelítését?					4 p.
52.	Magyarázza meg egy-egy mondattal, hogy mit takarnak a Walter Mischel által a személyiség változóiként említett következő fogalmak!
kompetencia
kódolási stratégia
elvárások
szubjektív értékek
önszabályozó rendszerek és tervek								5 p.
53.	Melyek az érzelmi intelligencia fontos tulajdonságai? Soroljon fel legalább négyet!			4 p.
54.	Sorolja fel az állati agresszió fajtáit!								5 p.
55.	Egy-egy mondattal ismertesse az agresszióra vonatkozó különböző elméleteket. Írjon jelentős képviselőket is.												6 p.
56.	Sorolja fel a kreativitás szintjeit!								5 p.
57.	Ismertessen példa segítségével egyet az érzéki csalódások elméletei közül!				2 p.
58.	Ismertesse a személyiség JOHARI-féle megközelítését!						8 p.
59.	Sorolja fel az énkép öt területét! (Egy mondatos ismertetéssel.)					3 p.
60.	Sorolja fel az ontogenetikus fejlődés szakaszait!							10 p.
61.	Írja le az újszülöttkor jellemzőit!								5 p.
62.	Írja le a csecsemőkor jellemzőit!								5 p.
63.	Írja le az óvodáskor jellemzőit!									5 p.
64.	Írja le a kisiskoláskor jellemzőit!								5 p.
65.	Írja le a pubertás jellemzőit!									5 p.
66.	Sorolja fel, és egy-egy mondattal ismertesse az Erikson-féle pszichoszociális fejlődés szakaszait!	16 p.
67.	Milyen vizsgálatokkal lehet kimutatni az örökletes és a környezeti hatások szerepét?			2 p.
68.	Mi jellemzi a nemi típusú és az androgün viselkedést?						2 p.
69.	Milyen tényezők vezethetnek az elhízáshoz?							2 p.
70.	Mi a különbség a heurisztika és az algoritmus között?						2 p.
71.	Egy kisérlet leírásával szemléltesse, hogyan hat a szubjektív értékítélet a tárgynagyság észlelésére!	3 p.
72.	Mi a különbség a „valóságos kultúra” és „kultúrakonstrukció” között?				2 p.
73.	Melyek a stresszkeltő események?								5 p.
74.	Melyek a problémamegoldás szakaszai Taylor szerint?						4 p.
75.	Az örökletesség vizsgálata során mely tényezők esetében mutatkozik a legnagyobb megegyezés?	2 p.
76.	Mi jellemzi a kognitív fejlődés különböző szakaszai Piaget szerint?					4 p.
77.	Mi jellemzi az Ebbinghaus-féle felejtési görbét?							2 p.
78.	Mit nevezünk szeparációs félelemnek?	Melyik életkorban jelenik meg először?			3 p.
79.	Soroljon fel három valódi szimbolikus félelmet!							3 p.
80.	Mi jellemzi a meleg – engedékeny szülői attitűdöt? Milyen hatása van a személyiségre?		4 p.
81.	Mi jellemzi a meleg – korlátozó szülői attitűdöt? Milyen hatása van a személyiségre?			4 p.
82.	Mi jellemzi a hideg – engedékeny szülői attitűdöt? Milyen hatása van a személyiségre?		4 p.
83.	Mi jellemzi a hideg – korlátozó szülői attitűdöt? Milyen hatása van a személyiségre?			4 p.
84.	Hogyan hat a későbbi viselkedésre a jutalmazott és a büntetett agresszió?				3 p.
85.	Mi a különbség a komplex és a diszkrét készségek között?						2 p.

Fogalmak
Magyarázza meg a következő fogalmakat: intrauterin, akceleráció, identitás, anorexia, bulimia, szociabilitás, emocionalitás, genotípus, temperamentum, empátia, habituáció, homeosztatikus késztetés, arousal, kognitív pszichológia, vesztibuláris percepció, operáns kondicionálás, klasszikus kondicionálás, belátásos tanulás, frusztráció, percepciós bázis, diszharmónia, orginalitás, fluencia, flexibiltás, szenzoros depriváció, ontogenetikus, fliogenetikus, heurisztika, algoritmus, morfológia, identifikáció, fóbia, interiorizál, proszociális agresszió, instrumentális agresszió, indulati agresszió, antiszociális agresszió, obszervációs tanulás, regresszív hatás, behaviorizmus, pszichoanalízis, alaklélektan, induktív, deduktív.				1-1 p.


