Izpitna vprašanja - PSIHOLOGIJA
1. Katera področja raziskuje psihologija (predmet psihologije)? Na kratko opiši eno od teh
področji.
2. Opredeli eksperiment kot metodo, ki jo uporablja psihologija.
3. Kateri so temeljni dejavniki duševnosti? Kaj nas izoblikuje, da smo takšni kot smo? Opiši
enega od teh dejavnikov.
4. Kaj je osnovna vloga (funkcija) živčne celice?
5. Desni in levi del možganov se razlikujeta po svoji funkcionalnosti. V čemje ta razlika?
6. Definiraj čustva in napiši vsaj dve funkciji čustev.
7. Kako delimo čustva glede na trajanje in jakost?
8. Katere značilnosti zajema čustvena zrelost? Eno od značilnosti podkrepi s primerom iz
življanja.
9. Kaj je to motivacija in kaj človeka motivira?
10. Kaj so to konflikti in kakšni so lahko? Na praktičnem primeru opiši eno vrsto konflikta.
11. Definiraj frustracijo in opiši primer odziva na :frustracijo.
12. Kaj je to stres in kateri dejavniki določajo odziv na stres?
13. Opredeli pojem osebne čvrstosti in napiši od časaje ta odvisna..
14. Napiši primer obrambnega mehanizma.
15. Zakaj obrambne mehanizme uporabljamo?
16. S primerom ponazori čutno adaptacijo.
17. Opiši dva dejavnika, ki lahko vplivajo na zaznavanje. Podkrepi s primeri.
18. Opiši eno od napak socialnega zaznavanja.
19. V čemje razlika med iluzijo in halucinacijo?
20. Opiši psihološke dejavnike, ki vplivajo na uspešno učenje.
21. Katere vrste spomina ima človek? Opiši eno vrsto spomina.
22. Kateri so načini reševanja problemov? Opiši enega.
23. Katere značilnosti imajo ustvarjalne osebe?
24. Definiraj osebnost in napiši iz česa je sestavljena (struktura).
25. Kaj je to temperament? Opiši svoj temperament.
26. Opredeli pojem inteligence.
27. Kateri so vzgojni stili? Opiši vsaj en vzgojni stil.
28. Kakšno je to prosocialno obnašanje?
29. Opiši oblike proindividualnega obnašanja.
30. Kaj so možni vzroki za agresivnost?
31. Definiraj stališča in naštej komponente stališč.
32. Kaj so to predsodki?

Na izpitu boste dobili 8 vprašanj.

