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Fogalmak: autoriter, ambivalencia, akceleráció, attitűd, attribúció, dezintegráció, deviáns, diszkrimináció, dysgrafia, dyscalculia, dyslexia, előítélet, empirikus, identifikáció, gender role, identitás, imprinting, interakció, leszerelő eljárás, kauzális, kompetens, konformitás, nonkomformitás, metakommunikáció, nonverbális kommunikáció, proxemika, pszichoszexuális, referenciacsoport, regresszió, relativitás, személypercepció, szerepeltávolítás, szocializáció, szociogram, szociometria.
Kérdések:
Mutassa be és értelmezze a Goffman dramaturgiai modelljét! 
Milyen kapcsolat lehet a társas kölcsönhatás és a motivációs szint között?
Példa segítségével mutassa be, melyek a fizikai és a szociális észlelés különbségei?
Melyek a köznapi kommunikációs szituáció elemei?
Példák segítségével mutassa be a közlési helyzetek típusait!
Minek a közvetítésére, és miért alkalmas a verbális, illetve a nem verbális kommunikáció?
Melyek a távolságtartás zónái Hall alapján? Írjon néhány jellemzőt minden zónáról!
Mit jelent a szocializáció, az élet mely időszakára terjed ki?
Mutassa be az elsődleges szocializáció színterét és a meghatározó kapcsolatokat!
Példa segítségével mutassa be , mi a különbség a szerepviselkedés és a szerepelvárás  között? Meg nem felelésük milyen eredményre vezet?
Hogyan osztályozhatjuk a szerepeket? Írjon példákat!
Melyek a szerepkonfliktus típusai? Írjon példákat!
Melyek a személyes kapcsolatok alapvető feltételei?
Melyek a formális csoportok legfontosabb jellemzői?
Melyek az informális csoportok legfontosabb jellemzői?
Sorolja fel a csoport jellemzőit!
Ismertesse Solomon Asch csoportnyomásra vonatkozó kísérletét!
A csoportnyomás mérésére szolgáló kísérlet alapján megkülönböztethetjük a függetleneket és az engedékenyeket. Ismertesse a csoportokat!
Melyek a csoportfejlődés szakaszai? Írjon példákat!
Ismertesse a csoportközi konfliktus feloldásának lehetséges módját Sherif kísérlete alapján!
Mit jelent a kognitív disszonancia? Írjon példát!
Mi a különbség a korlátozott és a kidolgozott kód között?
Melyek a szocializáció alapmechanizmusai?
Melyek az alapvető vezetői stílusok Lewin szerint? Néhány szóval jellemezze őket!
	Rajzoljon le egy kiegyensúlyozott, egy kiegyensúlyozatlan és egy egyensúlyhiányos viszont, és értelmezze őket!

Milyen funkciókat láthatnak el az attitűdök? Írjon példát!
Sorolja fel az előítéletek fajtáit!
Mik lehetnek az előítéletek okai?
Magyarázza meg a kognitív fösvénység fogalmát!
Mit jelent a meggyőzés fő- és mellékútja!
Soroljon föl nem verbális csatornákat!
Egy-egy példa segítségével mutassa be az attitűdök összetevőit!
Sorolja föl az attitűdök funkcióit! Írjon példát!
	Írjon példát a holdudvar-hatásra!
	Írjon példát a burkolt személyiségelméletekre!

Mik a bűnbakállítás lényeges okai?
Sorolja föl, és egy-egy mondattal magyarázza meg a vonzalom elméleteit!
	Honnan ered a bűnbak fogalma?
	Mi a különbség a benyomás kialakításával kapcsolatban a Gestalt szemlélet és az aritmetikai modell között?
	Magyarázza meg az elsőbbségi és újdonsági hatás fogalmát példa segítségével!
	Milyen hatása van a személyre és a környezetre a fenyegető leszerelő eljárásnak?

Milyen hatása van a személyre és a környezetre a támogató leszerelő eljárásnak?
Hogyan hat a feladatközpontúság és a helyeslésközpontúság a fegyelmezés során?
Milyen kapcsolat van az előítélet és a konformitás között?
Példák segítségével mutassa be, milyen reagálások lehetségesek a befolyásolás hatására?
Melyek a magányosság típusai, mi jellemzi őket?
Melyek a nyelv alaptulajdonságai?
	Melyek a valódi döntés és a szokásos viselkedés jellemzői?
	Mutasson be egyet az óravezetési technikák közül!

Milyen tanári viselkedéseket különböztetünk meg a funkciói alapján?
	Mi a különbség a primer és a szekunder teljesítményzavarok között?

