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vezet álláspontja szerint az internet ellensége jelenleg: Bahrein, Burma, Észak-Korea, 
Fehéroroszország, Irán, Kína, Kuba, Szaúd-Arábia, Szíria, Türkmenisztán, Üzbegisztán 
és Vietnám. Ezekben az államokban az internetes tartalmakat drasztikus mértékben 
megszűrik, a hatóságok felkutatják a rendszert bíráló bloggereket és újságírókat illetve 
nyomást gyakorolnak rájuk. A „megfigyelés alatt” nevű listán jelenleg tizennégy ország 
neve található, köztük van Ausztrália, Dél-Korea, az Egyesült Arab Emírségek, Egyip-
tom, Eritrea, Franciaország, India, Kazahsztán, Malajzia, Oroszország, Sri Lanka, Thai-
föld, Törökország és Tunézia. 

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

 
 

Meg akarod tudni,  
mennyire gondolkodsz kritikusan, illetve tudatosan? 

 
Az alábbiakban megtudhatod, hogy mennyire gondolkodsz kritikusan, illetve, hogy 

mennyire kíséred figyelemmel a gondolkodásodat. Ha ezekről a fogalmakról többet 
akarsz megtudni, olvasd el az írást a Katedra rovatban! 

Minden kijelentés mellé írj 1-től 5-ig terjedő skálán egy pontszámot aszerint, hogy 
milyen mértékben vonatkozik rád a kijelentés. (Saját érdekedben próbáld őszintén mér-
legelni a pontszámokat!) 

1-es, ha sosem, 2-es, ha néha, 3-as, ha félig-meddig, 4-es, ha többnyire, 5-ös, ha mindig így 
jársz el. 
 

Kritikus gondolkodás 

 Kijelentések Pontszám 

1. Gyakran teszek fel magamnak kérdéseket  

2. Mindig meg tudom nevezni (néven nevezem) a felmerülő problémát  

3. Mindig megvizsgálom a bizonyítékokat  

4. Mindig mérlegelem a feltevéseimet (hipotéziseimet)  

5. Mindig elemzem a téves következtetéseket  

6. Sosem hagyom magam érzelmeimtől elragadtatni amikor döntök  

7. Mindig kerülöm a banális, egyszerű megfogalmazásokat  
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 Kijelentések Pontszám 

8. Mindig törekszem a dolgoknak többféle értelmezést adni  

9. Mindig hajlamos vagyok többféle magyarázatot elfogadni   

10. Mindig igyekszem megfejteni a kétértelmű dolgokat  

 

Metakognitív gondolkodás 
 Kijelentések Pontszám 

11. Mindig tudatosan figyelem a gondolkodásomat  

12. Mindig ellenőrzöm a gondolkodásom helyességét, és korrigálom a hibás 
elgondolásaimat  

 

13. A tényekből kiindulva igyekszem mindig logikus következtetésekre jutni  

14. Bizonyítékok hiányában is mindig igyekszem megkeresni azokat a lehető-
ségeket, amelyek mellett az állításokat igaznak lehetne elfogadni 

 

15. Mindig próbálom az esetekből levonni a következtetéseket  

16. Mindig próbálom a nyilvánvaló dolgokat felismerni, és ezek alapján meg-
vizsgálni, hogy indokolt-e általánosítani vagy következtetni 

 

17. Legtöbbször megpróbálom meggyőzni az embereket, hogy egy bizonyos 
módon cselekedjenek vagy gondolkodjanak 

 

18. Mindig tisztában vagyok azzal, hogy mennyit tudok  

19. Mindig tudom, hogy mit és hogyan kell csinálni  

20. Mindig meg tudom ítélni, hogy mit tudok, és mit nem  

21. Mindig tudatában vagyok annak, hogy mit akarok tervezni  

22. Mindig tudom, hogy hogyan kezeljem az információkat  

23. Jó megfigyelő vagyok  

24. Mindig tudom, hogyan kövessem nyomon a fejleményeket  

25. Mindig tisztában vagyok azzal, hogy mennyire tanultam meg valamit  

 
Kiértékelés 
Kritikus gondolkodás (1-10 kérdések) – 0-15 pont: gyenge, 16-32 pont: közepes, 33-50 

pont: fejlett 
Metakognitív gondolkodás (11-25. kérdések) – 0-25 pont: gyenge, 26-50 pont: közepes, 

51-75 pont: fejlett 
 

 
 

Kovács Zoltán 


