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nagyobb forgalomcsökkenés mellett is megőrizte piacvezető szerepét. Az idei harmadik 
negyedévben 4,641 millió személyi számítógépet értékesített. A rangsorban a második 
3,227 millió személyi számítógép eladásával az Acer csoport 12,6 százalékos piaci része-
sedéssel. A Lenovo 26,5 százalékkal 2,737 millióra növelte eladásait, ezzel a harmadik 
helyre lépett elő a tavalyi ötödikről. Az Asus 2,664 millió személyi számítógépet adott el 
az idei harmadik negyedévben, piaci részesedése pedig 10,0 százalékról 10,4 százalékra 
emelkedett. A Dell 2,153 millió számítógépet értékesített a harmadik negyedévben, piaci 
részesedése pedig 9,0 százalékról 8,4 százalékra csökkent. 

(tech.hu, www.sg.hu, index.hu nyomán) 
 

 
 

Milyen szintű a kritikai gondolkodásod? 

Az alábbi kijelentések értékelése alapján megtudhatod, hogy milyen szintű a kritikai gondolkodá-
si képességed. Mivel ez a felmérő egy játék, csupán elgondolkozásra óhajt rávenni. 

Értékeld 1–5-ig terjedő skálán az alábbi kijelentéseket abból a szempontból, hogy azok rád 
mennyire jellemzőek! A skála: 1-sosem, 2-ritkán, 3-néha, 4-többnyire, 5-mindig 

 
 Kijelentések Értékelés 
1. El szoktál gondolkozni azon, amit már éppen megtanultál.  
2. Figyelemmel követed, hogy helyesen gondolkodol.  

3. Ha hibásan gondolkodtál, próbálod kijavítani.  

4. Pontosan tudod, hogy milyen ismereteket szereztél.  

5. Tudod, hogy mit tudsz megcsinálni.  

6. Meg tudod mondani, hogy hogyan tudsz valamit megcsinálni.   

7. Könnyen meg tudod tervezni a tanulásod.   

8. A tanulási tervedet meg tudod valósítani.  

9. Többféle módon tudod kezelni  
(megszerezni, felhasználni) az információt. 

 

10. Képes vagy kívülről megfigyelni, ahogyan tanulsz.  

11. Elfogulatlanul tudod megfigyelni a saját magad tanulását.   

12. Többféle módon követed nyomon az ismereteid alakulását, szilárd vol-
tát. 

 

13. Meg tudod ítélni, hogy melyik tanulási módszerrel leszel a leghatéko-
nyabb. 

 

14. Képes vagy megítélni a saját tanulási teljesítményed.  

 Összeg:  

Az alábbi kijelentések mindegyikéhez írj be 1 pontot, ha igaznak tartod, vagy 0 pon-
tot, ha hamisnak! 
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 Kijelentések Igaz/Hamis 

15. Abból, hogy minden ember halandó, meg hogy Szókrátész ember, az 
következik, hogy Szókrátész halandó. 

 

16. A fenti kijelentést figyelembe véve Bertrand Russell halandó.  

17. Minél több képesítést szerzünk, annál könnyebben találunk munkát.  

18. A nyúlnak azért hosszú a füle, amit sok vérér hálóz be, hogy hűteni 
tudja magát. 

 

19. Érdemes meggyőzni bárkit a dohányzás egészségi ártalmairól.  

 Összeg  

 
 

Megoldás  
Gyűjtsd össze az egyes kijelentésekre adott pontjaidat, hogy megtudd, mennyire jel-

lemző rád minden egyes típus! 
 

Összpont Jellemzés 

0-15 
pont 

Nem igazán tudsz kritikusan gondolkodni! Másokhoz fordulsz tanácsért,  
és könnyen becsapható vagy. Jó lenne, ha odafigyelnél a tanulási folyamatodra. 

16-30 
pont 

Gyenge a kritikai gondolkodásod, de azért boldogulsz. Nem bízol teljesen a dön-
téseidben, eléggé becsapható vagy. Jobban odafigyelhetnél a gondolkodásodra. 

31-45 
pont 

Viszonylag jó kritikai gondolkodással rendelkezel. Elég jól eligazodsz a dolgok 
között. Vigyázz, nehogy rászedjenek! Nem árt, ha résen vagy! 

46-60 
pont 

Jó kritikai gondolkodás jellemez, habár még akad fejleszteni valód.  
Nagyon ügyes kell legyen valaki ahhoz, hogy rászedjen.  
De azért nem árt, ha résen vagy! 

61-75 
pont 

Kitűnő a kritikai gondolkodásod! Tudod, mit akarsz, és mit lehet elhinni.  
Figyeled a gondolkodásod, ami érettségre vall.  
Alkalmas vagy az önálló életvezetésre, tanulásra.  

 
 
 

Összeállította: Kovács Zoltán 
 
 


