
Szociológi 2. Zh kérdései 
 
 

1) Írja le a fogolydilemma preferenciamátrixát, adjon példát rá, jellemezze a 
játékot! 

2) Írja le az ’anya-fia bankrabló’ játék preferenciamátrixát, adjon példát rá, 
jellemezze a játékot! 

3) Írja le a mártírjáték preferenciamátrixát, adjon példát rá, jellemezze a játékot! 
4) Írja le a vezérjáték preferenciamátrixát, adjon példát rá, jellemezze a játékot! 
5) Írja le a hősjáték preferenciamátrixát, adjon példát rá, jellemezze a játékot! 
6) Írja le a privilégiumjáték preferenciamátrixát, adjon példát rá, jellemezze a 

játékot! 
7) Írja le a bizalmi játék preferenciamátrixát, adjon példát rá, jellemezze a játékot! 
8) Írja le a ’ki az igazi anya’ játék preferenciamátrixát, adjon példát rá, jellemezze a 

játékot! 
 
 
 

 
9) Mit jelent a rokoni altruizmus fogalma? Hogyan magyarázzák? 
10) Mit jelent a reputáció fogalma? 
11) Mit jelent a direkt reciprocitás fogalma? 
12) Mit jelent az indirekt reciprocitás fogalma? 
13) Mit jelent az értékelési szabály fogalma az indirekt reciprocitás jelenségén belül? 

Adjon példát! 
14) Mit jelent a viselkedési szabály fogalma az indirekt reciprocitás jelenségén belül? 

Adjon példát! 
15) Definiálja az elsőrendű és a másodrendű értékelési szabályok fogalmait, adjon 

rájuk példákat! 
16) Definiálja a harmadrendű értékelési szabály fogalmát, adjon rá példát! 

 
 
 
 

17) Milyen feltételekkel jellemezhetjük az alapjátékokat? 
18) Miért van szükség az ismételt játékok fogalmának bevezetésére? Milyen 

jelenséget modellezhetünk velük?  
19) Mi a komplementer játék? Adjon példát! 
20) Mit lehet modellezni a zajos játékokkal a direkt reciprocitás jelenségén belül? 
21) Adja meg az anti-koordinációs játékok sajátosságait, adjon példákat! 
22) Adja meg a koordinációs játékok sajátosságait, adjon rá példákat! 
23) 12.)Adja meg a konfliktusos játékok sajátosságait, adjon példákat! 
24) Adja meg a konfliktusmentes játékok sajátosságait, adjon példákat! 

 
 

25) Definiálja a hipokrita kooperátor fogalmát! 
26) Mit jelent a szankcióopponálás fogalma? 
27) Mit jelent a diszkriminatív altruizmus fogalma? 
28) Mi a tit-for-tat stratégia, hol használják, hogyan lehet értékelni? 
29) Mit jelent a másodrendű cselekvés fogalma? 
30) Mit jelent a harmadrendű cselekvés fogalma? 
31) Írja le és jellemezze a közlegelők tragédiáját! 
32) Írja le és jellemezze az önkéntesek dilemmáját! 
 

 


