A társas lény – Zh1 kérdések
Kiskérdések:
Hogyan hat ránk mások jelenléte? Milyen főbb hatásokat különböztetnek meg a
szociálpszichológusok? Mutass példákat!
Milyen kísérlet köthető Norman Triplett nevéhez? Mire következtetett eredményeiből?
Mutass példát a nem-emberi élővilágból társas serkentésre és gátlásra!
Mutasd be Robert Zajonc elméletét a társas facilitáció és inhibíció jelenségéről!
Mutasd be Baron elméletét a társas facilitáció és inhibíció jelenségéről!
Mi az a domináns válasz, és milyen szociálpszichológiai jelenséget hivatott magyarázni?
Kik és miért élnek át szorongást Asch kísérletében? Mi ennek a jelentősége
hétköznapjainkban?
Milyen evolúciós magyarázata van a konformitás jelenségének? Miért kíséri a megnyugvás
érzése?
Mutass be egy hétköznapi példát a konformitás jelenségére!
Milyen formái vannak a konformitásnak? Mutass példát mindegyikre!
Határozd meg a konformitás 3 alapvető formáját! Melyik a kivétel – és miért?
Mi volt a Milgram-kísérlet célja? Mik az eredményei?
Milyen ideológia adta a Milgram kísérlet legitimitását? Hogyan tesztelte ezt Milgram?
Mi a Milgram, illetve a Zimbardo kísérlet tanulsága a „szituációk” szerepéről személyes
életünkben?
Sorolj fel kísérletenként két olyan tényezőt, mely torzíthatta a Milgram és a Zimbardokísérletek eredményét!
Mi az a dezindividuáció, hogyan működik, és hol találkoztunk vele a negyedév során?
Mi a három etikai elv, amit Zimbardo óta követnie kell a kísérleteknek? Mi ezekkel a baj?
Mi a Lucifer-hatás?
Milyen szociálpszichológiai jelenségre mutatott rá a Kitty Genovese eset? Mi ennel lényege?
Mi az az attribúció, és miért élünk vele általában?
Mi az alapvető attribúciós hiba? Mutass rá példát!
Mi az az önattribúció? Mutass rá példát!
Mutass egy kísérletet az alapvető attribúciós hiba elkövetésére!
Mi az a holdudvar-hatás, és mi az elsőbbségi hatás? Mutass példákat!

Mi az az önséma és mikor kerül előtérbe?
Mi az az elsőbbségi hatás? Mutass kísérletet a jelenség kimutatására!
Hogyan definiálnád a sztereotípiát a sémás információfeldolgozás elméletére támaszkodva?
Mi az az implikált személyiség-elmélet? Mutass rá példát!
Mi az a nem-esemény, és hogyan befolyásolja az észlelésünket? Mutass példát!
Mutass kísérletet az elvárások önbeteljesítő képességére!
Határozd meg röviden mi az attitűd! Milyen három összetevője van?
Sorolj fel példákat sztereotípiákra!
Mondj példát a sztereotípia kialakulásának egy kognitív magyarázatára!
Mit jelent, hogy a sztereotípiák és elvárások önbeteljesítőek?

Nagykérdések
Mikor segíti mások jelenléte egy vizsgán nyújtott teljesítményünket? Mikor gátolja? Milyen
magyarázataink vannak a különbségre?
Mi volt Asch kísérletének a tétje? Mik voltak az eredmények és milyen tanulság vonható le
belőlük?
Mi volt Milgram kísérletének háttere – és mi volt a tétje? Mik voltak az eredmények és
milyen tanulságok vonhatók le belőlük?
Mi volt Zimbardo kísérletének háttere - és mi volt a tétje? Mik voltak az eredmények és
milyen tanulságok vonhatók le belőlük?
Milyen etikai problémák merültek fel Milgram és Zimbardo kísérleteivel kapcsolatban? Mi a
három elv, amiket azóta követnie kell a kísérleteknek? Miért van szükség mellettük az etikai
bizottságokra is?
Hogyan lehet értelmezni a felelősség kérdését a Milgram és a Zimbardo kísérletek fényében?
Milyen hétköznapi tanulsággal szolgálnak pl. egy munkahelyi vagy egyetemi környezetben?
Hogyan kapcsolódik egymáshoz az engedelmesség, a szituáció és az ideológia kérdésköre a
szociálpszichológiában?
Hogyan hat ránk a bámészkodó-hatás (bystander effect)? Ismertesd a Kitty Genovese eset
mentén és mutass rá más hétköznapi példákat!
Miként kapcsolható az alapvető attribúciós hiba jelensége a Milgram kísérlethez? Milyen
tanulságokat tudunk levonni ebből a társadalmaink működésére háborúban és békeidőben?
Mi az a sémás információfeldolgozás, és hogyan működik? Miért létezik, mi az előnye és mi a
hátránya? Milyen különböző eseményekhez vezet ez a jelenség?

A sémás információfeldolgozás következtében számos módon torzítja agyunk a körülöttünk
lévő eseményeket. Mutass be röviden 4 féle torzítást ezek közül!
Milyen jelenségre kívánt rávilágítani Jane Elliot ún. kék szem - barna szem kísérlete? Mik
voltak az eredmények és milyen tanulságok vonhatók le belőlük?
Milyen módokon járul hozzá a média az előítéletek fenntartásához? Mutass be példákat!

