
 

MC  

Kérdés A modern információs társadalomra jellemző, hogy 

Kép  

Válasz a 20. század-kezdeti információ nem a formálás (lételméleti) 

folyamatára vonatkozik, hanem csupán azokra a dolgokra, melyek az 

univerzum építőkövei. 

HELYES 

Válasz a 20. század végén az információ többé már nem csupán univerzum 

építőköve, valami külső létező, mely létezik az emberi érzékelés nélkül 

is. 

HELYES 

Válasz Az információ fontos gazdasági jelentőséggel is rendelkezik; eladható-

megvehető. 
HELYES 

 

MC  

Kérdés Az információs és kommunikációs technológia, vagyis az IKT – ICT 

Kép  

Válasz az a tudomány, vagy gyakorlat, mely számítógépes rendszerek, és 

telekommunikációs eszközök segítségével gyűjti, tárolja, használja és 

kiadja az információt. 

HELYES 

Válasz elektronikus tanulási környezet, amelyben a korszerű, számítógépre 

alapozott oktatástechnológiai megoldások eredményesen 

alkalmazhatók. 

HIBAS 

Válasz olyan eszközök, technológiák, szervezési tevékenységek, innovatív 

folyamatok összessége, amelyek az információ- és 

kommunikációközlést, feldolgozást, áramlást, tárolást, kódolást 

elősegítik, gyorsabbá, könnyebbé és hatékonyabbá teszik. 

HELYES 

 

SC  

Kérdés Melyik állítás hamis? 

Kép  

Válasz Az innováció az információs társadalom kulcsfontosságú 

tevékenysége, amely nélkül a gazdasági versenyképesség megőrzése 

elképzelhetetlen. 

HELYES 

Válasz Az innováció lényegében új „találmány”, vagy jelentősen átalakított 

termék, szolgáltatás, vagy eljárás, új módszer, vagy új szervezési-

szervezeti módszer megvalósítása. 

HIBAS 

Válasz Az innováció az üzleti gyakorlatban, a gyártási folyamatokban, 

munkahelyi, vagy külső  kapcsolatokban egyaránt megjelenhet. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés A stratégiáknak figyelembe kell venniük, hogy 

Kép  

Válasz az oktatási rendszer, az egészségügy és a többi szociális szolgáltatás 

szükségleteit, melynek során a direkt beszerzés és befektetés alapvető 

fontosságú. 

HIBAS 

Válasz semmilyen központi terv sem serkentheti a piac működését, nem 

befolyásolhatja a húzóágazatokat. 
HELYES 



Válasz a közbeszerzés elősegítheti bizonyos iparágak fejlődését, serkentheti a 

piac működését, támogathatja a húzóágazatot. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a helyes állítást! 

Kép  

Válasz A strukturalisták szerint az IT diffúziója nem egyenletes, néhány 

ország és szektor jobban ki tudja használni a benne rejlő lehetőségeket. 

A gyakorlatban a jövőbecslés korlátozott területeket ír le, pl.: az ipari 

szervezetek vagy a munkaerő változása. 

HELYES 

Válasz A folyamatosság-pártiak szerint a gyakorlatban a jövőbecslés hosszú 

távú, a forgatókönyv az intuíció és az élenjárók tapasztalatainak 

általánosításából ered. 

HIBAS 

Válasz Az átalakulás-pártiak szerint jövőbecslés gyakorlatban rövid- vagy 

középtávú, szűk területre korlátozódik, pl.: egyedi cégek vagy 

szolgáltatások; trend analízisek, vagy a hagyományos modell-

megközelítések. 

HIBAS 

 

SC  

Kérdés Webster (1987) szerint 

Kép  

Válasz „Az IT segíti a munkavállalókat és a vezetőket a termelékenység 

növelésében, a szervezet hatékonyabbá tételében; új szaktudást 

eredményez, és több új munkahelyet biztosít, mint amennyit elvesz.” 

HIBAS 

Válasz „Nincs azzal semmi probléma, ha a kormány, az üzlet vagy a vezetőség 

azt ajánlja, hogy sajátítsuk el az IT alapjait, mivel csak azt kérik, hogy 

ismerkedjünk meg egy olyan technológiával, amiről később szabadon 

eldönthetjük, hogy jóra használjuk-e, vagy rosszra.” 

HELYES 

Válasz „A társadalom kiváltságos helyzetben lévő kisebbsége a saját céljaira 

használja fel az információs technológiát, hogy irányítsa és 

kizsákmányolja a többséget.” 

HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik állítás állja meg a helyét? 

Kép  

Válasz Felmérések szerint az EU lakosságának körülbelül egynegyede nincsen 

tisztában azzal az esetleges előnnyel, amelyet a világháló hozhat az 

életében. 

HELYES 

Válasz A nyugdíjasok és az Európában a jelenlegi dolgozó kornak megfelelő 

lakosok átlag aránya 2050-re megháromszorozódik. 
HIBAS 

Válasz Az IKT-eszközök használatához szükséges ismeretek hiánya igen 

gyakran az Internettel szembeni ellenállás attitűdjében jelenik meg. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik állítás állja meg a helyét? 

Kép  



Válasz Felmérések szerint az EU lakosságának körülbelül egynegyede 

tisztában van azzal az esetleges előnnyel, amelyet a világháló hozhat az 

életében. 

HIBAS 

Válasz A nyugdíjasok és az Európában a jelenlegi dolgozó kornak megfelelő 

lakosok átlag aránya 2050-re megháromszorozódik. 
HELYES 

Válasz Az IKT-eszközök használatához szükséges ismeretek hiánya kizárólag 

az Internettel szembeni ellenállás attitűdjében jelenik meg. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Az informatika kerettantervben rögzített, fő tartalmi összetevői a következők: 

Kép  

Válasz az inormatikai eszközök használata, alkalmazói ismeretek, 

problémamegoldás informatikai eszközökkel, médiainformatika, 

könyvtári informatika. 

HIBAS 

Válasz eszközhasználat, alkalmazói ismeretek, problémamegoldás 

informatikai eszközökkel és módszerekkel, infokommunikáció, az 

információs társadalom, könyvtári informatika. 

HELYES 

Válasz alkalmazói ismeretek, problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel, infokommunikáció, médiainformatika, könyvtári 

informatika. 

HIBAS 

 

SC  

Kérdés Az infokommunikáció tanítása esetében melyik állítás helytelen? 

Kép  

Válasz A „Médiainformatika” téma célja a hagyományos és az elektronikus 

média kezelése, internetes média elérése, információk letöltése a 

számítógépre, információk értelmezése. 

HIBAS 

Válasz A készségfejlesztés és az alapismeretek megtanítása az „Informatika” 

tantárgy keretében valósul meg. 
HELYES 

Válasz Az „IT alapú kommunikációs formák”  téma célja az információ 

küldésének és fogadásának megismertetése, elektronikus levél írása, 

fogadása, saját e-mail cím készítése. 

HIBAS 

 

MC  

Kérdés A hazai kutatások eredményei  (pl. eLEMÉR 2010) azt igazolják, hogy 

Kép  

Válasz általában az infrastruktúra mutatkozik a legfejlettebbnek, az eszközök 

fejlettebb alkalmazást tennének lehetővé, az iskolák nem használják ki 

az infrastruktúrában rejlő lehetőségeket. 

HELYES 

Válasz az informatikai eszközöket a tanórákon többnyire a tanulók munkájába, 

a tanulásba integrálva használják, nem a tanítás eszközeként. 
HIBAS 

Válasz főként a tanárok szerepvállalása vagy ellenállása határozza meg az 

oktatási módszertani újítások elterjedését. 
HELYES 

 

MC  

Kérdés A jövő oktatására és tanulására várhatóan jelentős hatással bíró IKT, módszerek, 

trendek: 



Kép  

Válasz nyílt forráskódú szoftverek, mind a számítógép alapú értékelés 

elterjesztése területén, mind az oktatás szervezésében, folyamatában. 
HELYES 

Válasz közösségi hálózatok, web 2.0 technológia, a szemantikus web, a web 

3.0. térnyerése mobiltechnológia, mobiltanulás. 
HELYES 

Válasz az ingyenes tudástárak, tudásbázisok, bárhonnan elérhető online 

dokumentumok, mérés-értékelést biztosító feladatbankok szerepének 

csökkenése 

HIBAS 

 

MC  

Kérdés Válassza ki ahelyes álllítást! 

Kép  

Válasz Az innovációk terjedése, diffúziója fogalom magában foglalja az 

újszerű eszközök és termékek elterjedésének, alkalmazásának és 

meghonosodásának folyamatát. 

HELYES 

Válasz Az IKT terjedési mintáit három változó külön alakítja: a technológiai 

innováció penetrációs szintje, a növekedés üteme, és a technológiáknak 

a tényleges tulajdonságai. 

HIBAS 

Válasz A telítődési szint az, amikor a penetráció gyakorlatilag teljes, a 

növekedés stagnál. 
HELYES 

 

MC  

Kérdés Az innováció ösztönzésére milyen lehetősége van a kormányoknak? 

Kép  

Válasz Az intellektuális javak tulajdonvédelme szabadalmak, szerzői jogok, 

kereskedelmi védjegyek, márkák formájában, ami megakadályozza az 

innováció utánzását, másolását. 

HELYES 

Válasz A tudásba, mint közjóba vetett bizalom. A tudás elérhetőségének 

biztosítása sok felhasználó számára relatíve olcsó az innovációs 

fejlesztésre fordított költségekhez képest. 

HIBAS 

Válasz Közvetlen támogatás, a meghatározott feltételeknek megfelelő vállalat 

számára. Ekkor a kormány ténylegesen felvállalja az innováció, mint 

közjó megteremtésének a felelősségét. 

HELYES 

 

MC  

Kérdés Melyik állítás állja meg a helyét? 

Kép  

Válasz 2010-ben a hírközlési piac és a szélessávú hozzáférés helyzetére 

jellemező, hogy a teljes IKT piac mintegy 60 %-át az elektronikus 

hírközlési szektor teszi ki, ami alacsonyabb, mint az EU27 átlaga. 

HIBAS 

Válasz A hazai háztartások 97 %-a tekinthető lefedettnek legalább alapszintű 

széles sávval (érvényes EU definíció szerint 256 kbps), ami magasabb 

az EU átlagánál. 

HELYES 

Válasz A vezetékes szélessáv – különösen az új generációs – fejlesztésében az 

ország infrastrukturális adottságai okán a kábeltelevíziós hálózatok 

vették át a vezető szerepet. 

HELYES 

 



SC  

Kérdés A Digitális Megújulás Cselekvés Terv az Új Széchenyi Terv végrehajtását is 

hivatott segíteni, ennek programjai: 

Kép  

Válasz Egészség-turizmus Program; Foglalkoztatási Program; 

Oktatásfejlesztési Program; Otthonteremtési Program; 

Közlekedésfejlesztési Program; Vállalkozásfejlesztési Program; 

Zöldgazdaság-fejlesztési Program. 

HIBAS 

Válasz Gyógyító Magyarország Program; Zöldgazdaság-fejlesztési Program; 

Otthonteremtési Program; Vállalkozásfejlesztési Program; 

Tudomány/Innováció Program; Foglalkoztatási Program; 

Közlekedésfejlesztési Program. 

HELYES 

Válasz Biotechnológiai Program; Gyógyító Magyarország Program; 

Otthonteremtési Program; Környezetvédelmi Program; 

Kutatásfejlesztési és Innovációs Program; Foglalkoztatási Program; 

Vállalkozásfejlesztési Program. 

HIBAS 

 

MC  

Kérdés A következő IKT megoldásokat a Digitális Menetrend támogatja 

Kép  

Válasz energiafogyasztást elemző intelligens hálózatok és mérőberendezések HELYES 

Válasz távorvoslási szolgáltatások, mint például az online konzultáció, 

betegfelügyelet 
HELYES 

Válasz e-közbeszerzés, az e-azonosítás és az e-hitelesítés HELYES 

 

SC  

Kérdés A következő állítások tényeken alapulnak: 

Kép  

Válasz Az IKT szektorban szakemberhiány van, a képzés is korrekcióra 

szorul. 
HELYES 

Válasz Az EU IKT szabványosítási folyamatok lépést tartanak a technológiai 

változásokkal. 
HIBAS 

Válasz A szakemberképzés mennyiségi és minőségi mutatói megfelelőek. HIBAS 

 

MC  

Kérdés Az i2010 program fő célkitűzései a következők voltak: 

Kép  

Válasz Az információs társadalom és a média nyílt és versenyképes belső 

piacának működését elősegítő Egységes Európai Információs Tér 

létrehozása. 

HELYES 

Válasz Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása olyan 

társadalmi kihívások megoldására, mint például az éghajlatváltozás 

vagy a népesség elöregedése. 

HIBAS 

Válasz Az információ- és kommunikációtechnológiai kutatás-fejlesztésre 

irányuló beruházások növelése. 
HELYES 

 



MC  

Kérdés Az európai digitális menetrend az „Európa 2020” stratégia részeként a 

következőket célozza: 

Kép  

Válasz az egységes digitális piac létrehozása,  a digitális rendszerek 

összehangolása; 
HELYES 

Válasz a digitális ismeretek elterjesztése és az inklúzió ösztönzése; HELYES 

Válasz 2015-ig a rendszeres Internet használat mutatója érje el a 60 %-ot, a 

hátrányos helyzetűek esetében pedig az 50 %-ot. 
HIBAS 

Válasz információs és kommunikációs technológiák alkalmazása olyan 

társadalmi kihívások megoldására, mint például az éghajlatváltozás 

vagy a népesség elöregedése. 

HELYES 

 


