
 

 

 

SC  

Kérdés Az információs társadalom térszemléletű meghatározása 

Kép  

Válasz az informatikai szolgáltatásokat helyezi a középpontba. HIBAS 

Válasz a távközlés és a telekommunikációs rendszerek működését foglalja 

össze. 
HIBAS 

Válasz az idő és a tér szerveződését befolyásoló hálózatok hatására koncentrál. HIBAS 

 

 

MC  

Kérdés Válassza ki a helyes állítást! 

Kép  

Válasz Az információs társadalom a számítógépes információfeldolgozás 

következménye. 
HIBAS 

Válasz Az informácios tarsadalom tudománya számára az információt, tudást 

és kommunikáciot, valamint azok folyamatait középpontba állító 

elméletek nem lehetnek teljes értékűek, amennyiben figyelmen kívül 

hagyják a technológia és a társadalom összefüggesrendszerét vizsgáló 

munkák eredményeit. 

HELYES 

Válasz A tudás-alapú társadalom arra a gazdagságra utal, amelyet a tudás 

teremt. 
HELYES 

 

MC  

Kérdés Az információs kor új, vitatott tanuláselmélete a konnektivizmus, 

Kép  

Válasz amely szeint a tanulás mindinkább folyamatos, élethosszig tartó, más 

tevékenységekbe beágyazott, hálózatosodott tevékenység-rendszerré 

válik. 

HELYES 

Válasz megalapozói Stephen Downes és Georg Siemens kutatók, akik a 

technológiaváltás alapján, minden korábbi tanuláselméletet cáfolnak. 
HIBAS 

Válasz ebben Bessenyei István szerint, a „hogyan” és a „mit” tanuljunk 

kérdései mellé a „hol tanuljunk”  kérdése is felzárkózik. 
HELYES 

 

MC  

Kérdés A jelenlegi didaktikai és oktatástechnológiai diskurzusok értelmezhetőségéhez az 

információ, a tudás, a képesség, és a kompetencia (TTK) fogalmát kell kiemelnünk: 

Kép  

Válasz Az első és legjelentősebb TKK tipológiát B. Bloom és munkatársai 

fejlesztették ki a 60-as évektől kezdődően. 
HELYES 

Válasz A Bloom taxonómiaként ismert rendszer hiányossága, hogy az oktatási 

tevékenység vonatkozásában csak a kognitív területére épül. 
HIBAS 

Válasz A gyakorlati pedagógiai munkához elengedhetetlen affektív és 

pszichomotoros területekre taxonómia nem áll rendelkezésünkre. 
HIBAS 

 



MC  

Kérdés A multimédia 

Kép  

Válasz olyan oktatástechnológiai megoldás, amely a számítógéppel segített 

interakciót összetett médiarendszerrel teszi lehetővé, a képi 

megjelenítési formák sokaságának integrálásával, mint az adatok, 

szöveg, hang, grafika, animáció, állókép, mozgókép és valós idejű 

szimuláció. 

HELYES 

Válasz főként az oktatás területére korlátozódik, a reklám, a tájékoztatás, a 

művészet, a muzeológia alig profitált belőle. 
HIBAS 

Válasz többet jelent az egyes médiumok információs és oktatási célokból való 

együttműködésénél vagy összekapcsolásánál – bár  médiarendszerek 

már több évtizede rendelkezésre állnak. 

HELYES 

 

MC  

Kérdés Válassza ki a helytelen állítást, idézetet! 

Kép  

Válasz A számítógép nemcsak mint szimbólum manipulátor lesz használható, 

hanem mesterséges világok hozhatók létre a segítségével, amelyekbe az 

információkereső beléphet. (Issing, L. - 1995) 

HIBAS 

Válasz A tanár szerepének megváltozása, új feladata elsősorban két területre 

terjed ki: az egyik a tanulási környezet fejlesztése és a tanulási folyamat 

szervezése, a másik a tanuló számára szükséges segítség, motiváció és 

megerősítés biztosítása. (Komenczi, B. -1999) 

HIBAS 

Válasz A programozott oktatás elveit megvalósító egyéni tanulási rendszerek, 

a számítógépes oktatás különféle módozatai, a többcsatornás 

információközlés mellett, az interaktív szabályozott tanulástechnikai és 

metodikai lehetőségét is megteremtették. Ennek alapja a multimédia 

oktatóprogram, amely a hagyományos (nyomtatott), az elektronikus 

(videó- és számítógépes) és a telekommunikációs (RTV, adatátviteli 

hálózati) rendszerek kombinációja. (Nádasi, A. - 1997) 

HIBAS 

 

MC  

Kérdés Az újabb terminológiai kutatási eredmények  szerint a virtuális könyvtár 

Kép  

Válasz alapvetően a digitális könyvtárakra épül, de tágabb fogalom; a 

dokumentumok csak virtuálisan vannak jelen. 
HELYES 

Válasz a hozzáférést közvetlenül biztosítja, a szolgáltató rendelkezik a 

dokumentummal, az interneten különböző helyeken található 

dokumentumok tematikus listáját szolgáltatja. 

HIBAS 

Válasz olyan azonosítók rendezett gyűjteménye, amelyek másutt tárolt és 

hálózaton elérhető dokumentumokat jelölnek és tesznek elérhetővé. 
HELYES 

 

MC  

Kérdés A NAVA, teljes nevén Nemzeti Audiovizuális Archívum 

Kép  

Válasz a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum, amely HELYES 



jellegénél fogva audiovizuális tartalmakat gyűjt. 

Válasz gyűjtőkörébe tartozik minden magyar gyártású video és film, ill. a 

magyar vonatkozású (hungaricum) műsorok. 
HIBAS 

Válasz állományához a közgyűjteményi (közkönyvtárak, múzeumok, 

levéltárak, et.c.) NAVA pontokon lehet hozzáférni. 
HELYES 

 

SC  

Kérdés Melyik állítás állja meg a helyét? 

Kép  

Válasz A digitális kompetencia az információs társadalom technológiáinak, és 

a technológiák által hozzáférhetővé tett, közvetített tartalmak 

magabiztos, kritikus és etikus használata a társas kapcsolatok és a 

szabadidő terén. 

HIBAS 

Válasz Felkészültségben, szemléletben a tanárok előnyös helyzetben vannak 

az üzleti, gazdasági szférában dolgozó informatikusokkal szemben 

mind a naprakész ismereteikben, mind a felhasználói és közvetítői 

kompetenciáikban. 

HIBAS 

Válasz A digitális kompetencia az IKT természetének, szerepének és 

lehetőségeinek megértését, alapos ismeretét, illetve ennek alkalmazását 

jelenti a személyes és társadalmi életben, a tanulásban és a munkában. 

HELYES 

 

MC  

Kérdés Egy 2008-as tanulmány a digitális kompetencia 3 dimenzióját definiálja: 

Kép  

Válasz technológiai dimenzió, amelyben a problémamegoldás képessége és a 

változó technológiai környezethez való rugalmas alkalmazkodás kap 

szerepet, 

HELYES 

Válasz kognitív dimenzió, melynek lényege az információk "olvasása", 

szelekciója, értelmezése, értékelése és bemutatása, 
HELYES 

Válasz erkölcsi dimenzió, másokkal való kapcsolat és kommunikáció a 

technológia felelősségteljes alkalmazásával. 
HELYES 

 

MC  

Kérdés Melyik állítás helyes? 

Kép  

Válasz A tankönyvek az egyéb, 3D taneszközökkel, audiovizuális és 

elektronikus információhordozókkal összehangolt, a tanár és a tanulók 

munkáját egyaránt segítő, multimédia oktatócsomag, programcsomag, 

vagy pedagógiai rendszer meghatározó elemei. 

HELYES 

Válasz A hagyományos, nyomtatott, illetve a digitalizált tankönyvek vagy 

rendszerező, vagy munkáltató jellegűek.. 
HIBAS 

Válasz Az interaktív digitális tankönyv „elődje", a programozott tankönyv, az 

oktatógépi program, ill. a számítógépes oktatóprogram. 
HELYES 

 

MC  

Kérdés A hagyományos és digitális tankönyvek és taneszközök integrálódása jelenleg is 

folyik, több tankönyv generáció együttes jelenlétét érzékelhetjük, nevezetesen 



Kép  

Válasz az első generációs digitalizált tartalmak közé sorolható a beszkennelt 

tankönyv, és minden audiovizuális információhordozó, amelyet 

digitalizáltak. 

HELYES 

Válasz a második generációs digitális tankönyvek a hagyományos tankönyvi 

modell szerint készülnek, csak átszerkesztik kimondottan számítógépes 

felhasználásra, multimédia elemeket még nem tartalmaznak, de a 

tényanyag-nyújtás, a gyakorlás, az ellenőrzés és az értékelés folyamat-

vezérelt. 

HIBAS 

Válasz a harmadik generációs digitális tankönyvek, taneszközök körébe 

sorolhatjuk azokat az oktatási céllal készült digitális tartalmakat, akár 

on-line, akár off-line módon érhetők el, amelyek strukturált, önálló 

tananyagként elsajátíthatók, interaktívak, a multimédia elemeket 

funkcionálisan alkalmazzák, a tényanyag-nyújtás, a gyakorlás, az 

ellenőrzés és az értékelés folyamat-vezérelt. 

HELYES 

 

MC  

Kérdés A szimuláció fogalma a modellezés fogalma nélkül nem értelmezhető, mivel 

Kép  

Válasz a szimulációs modell az a modelltípus, amely a vizsgált jelenséghez 

hasonló viselkedés mutatására képes. 
HELYES 

Válasz a modell viselkedési elemei és a valóságos rendszer viselkedési elemei 

között egyértelmű kapcsolat nem teremthető, ezért szimuláció. 
HIBAS 

Válasz a szimuláció valóságos, vagy tervezett folyamat vizsgálata: egy 

rendszer, egy folyamat fizikai vagy számítógépes modelljén 

tanulmányozzuk a rendszer várható, illetve valódi viselkedését. 

HELYES 

 

MC  

Kérdés Válassza ki a helyes álllítást! 

Kép  

Válasz az elektronikus könyv- és médiatárban, a digitalizált statikus 

dokumentumokat, ill. filmeket, animációkat, videókat, 

hangfelvételeket, elektronikus, vagy egyéb, géppel olvasható formában 

tárolják, s így is „olvassák”. 

HELYES 

Válasz a digitális könyvtár nem korlátozódik a dokumentumok 

szurrogátumaira, hanem a nyomtatásban nem reprezentálható és 

terjeszthető dokumentumokra, médiumokra is kiterjed; a dokumentum 

kifejezés így, bármilyen multimédia-állományra érvényes. 

HELYES 

Válasz a multimédia állományok a digitális tudástárak, virtuális gyűjtemények 

építőelemei, a vizuális komponens szignifikáns; a vizualizáció 

eredménye lehet statikus, vagy dinamikus, realisztikus, fotografikus, 

vagy grafikus reprezentáció. 

HELYES 

 

MC  

Kérdés Az e-learning alapvető fajtái, jellemzői 

Kép  

Válasz Az e-learning lehet szinkron, vagy aszinkron. Ennek a felosztásnak az HELYES 



alapja a tanár és a tanuló egymással való időbeni és térbeli kapcsolata. 

Válasz Szinkron módszernek tekintjük mindazon oktatási formákat és 

tevékenységeket, melyek során a tanár és a tanuló egy időben, egy 

térben oktat, illetve tanul. 

HIBAS 

Válasz Az aszinkron módszer alkalmazása a tanár és a tanuló időbeni és 

térbeli teljes elkülönülését feltételezi, tehát a tanár elkészíti a 

tananyagot, és azt a tanuló annak a szerveren történő elhelyezése után 

saját ütemezésében sajátítja el. 

HELYES 

 

SC  

Kérdés Melyik definíció állja meg a helyét? 

Kép  

Válasz Learning Management System: Tanulási tartalomkezelő rendszer vagy 

tananyagkezelő rendszer. Jellegzetessége, hogy bár azonosításra itt is 

van lehetőség, de elsősorban a tananyagelemek tárolása a feladata és 

csak másodlagosan a tanulástámogatás. Mindig tartalmaz szerzői 

modult, amely segítségével a tárolt tananyagelemekből 

tananyagstruktúrákat, kurzusokat lehet építeni. 

HIBAS 

Válasz Content/Course Management System: Tartalomkezelő rendszer. A 

tartalomkezelő rendszerek nem alkalmasak az e-learning esetében 

megszokott tevékenységek naplózására. Bár jogosultságkezelés 

ezekben is van, de a naplóadatokból nem lehetséges elegendő 

pedagógiailag releváns információt kinyerni, valamint inkább 

dokumentumkezelésről beszélhetünk esetükben, mint interaktív e-

learning tananyagokról. A CMS sokszor állhat LMS hátterében, annak 

tartalomkezelését biztosítva. 

HELYES 

Válasz Learning Content Management System: Tanulásirányítási rendszer. 

Feladata, hogy azonosítsa a felhasználókat, és jogosultságaiknak 

megfelelően hozzáférést biztosítson számukra a kurzusaikhoz, 

naplózza a felhasználók tevékenységeit. Kiemelkedően fontos a tanulói 

tevékenységek és -teljesítményadatok naplózása. A szabványokhoz 

igazodó LMS szerverekre jellemző, hogy a szabványos tananyagot 

kurzusként tárolja. 

HIBAS 

 

MC  

Kérdés Általánosan elfogadott elvek: 

Kép  

Válasz Ahhoz, hogy az m-tanulás szerves részévé váljon a gyakorlatnak, a 

pedagógiai technológia és az oktatástervezés által  gyakran 

hangoztatott rendszerszemlélet érvényesítése elengedhetetlen. 

HELYES 

Válasz Egy technikai innováció birtokba vételének stratégiája kevésbé fontos, 

legfontosabb az innováció tárgya maga. 
HIBAS 

Válasz A mobil tanulás első szintjeként a mobileszközök oktatási 

adminisztrációban történő alkalmazása javasolt. 
HELYES 

 

MC  

Kérdés A mobiltelefónia felértékelődését a nemzetközi statisztikák is bizonyítják 



Kép  

Válasz A mobiltelefonok száma a világon mintegy 3-4 milliárd, csak 2011-ben 

450 millió okostelefon készült. 
HIBAS 

Válasz Több mint 5 milliárd mobiltelefon van a világon, így ez az egyik 

legelterjedtebb kommunikációs eszköz. 
HELYES 

Válasz Az okostelefonok robbanásszerű terjedése erősíti ezt a folyamatot: 

négyszer gyorsabban terjednek, mint a hagyományos eszközök. 
HELYES 

 

MC  

Kérdés Az oktatástechnológia művelói, a pedagógiai technológia kutatói jelentős 

tapasztalatot halmoztak fel. 

Kép  

Válasz Az oktatástechnológusok, oktatásfejlesztők, médiaszerkesztők 

általános készségeinek egy része a tanári mesterségnek is 

szükségszerűen részévé vált. 

HELYES 

Válasz A központi tantevi szabályozottság miatt a taneszközkiválasztás 

(médiakiválasztás), és a taneszköztervezés gyakorlati műveleteinek 

elsajátítása azonban felesleges. 

HIBAS 

Válasz Lényegi, a gyakorlati munkában, óratervezésben is hasznosítható 

kompetenciák pl. a következők: információ-strukturálás; információ 

felvétel, -rögzítés, -tárolás, -osztályozás, -rendezés. 

HELYES 

 

MC  

Kérdés Az UNESCO rendszerében a következő  tanári IKT kompetencia-területeket 

különbözteti meg:: 

Kép  

Válasz Pedagógiai kompetenciák: a tanár oktatási gyakorlata, amelyben 

felhasználja az IKT módszereket és –tartalmakat. 
HELYES 

Válasz Az  IKT technológiák osztálytermi használata, a közösségi, iskolai 

tanulás rendszerébe történő integrálása.   
HIBAS 

Válasz Az információs társadalom problémái és az informatikai eszközök 

használatában rejlő egészségügyi kockázatok felismerése és kezelése. 
HELYES 

Válasz Egész életen át tartó tanulás: a folyamatosan korszerűsödő technika 

releváns elemeinek megismerése, integrálása már birtokolt oktatási 

informatikai ismeret- és képességrendszerbe. 

HELYES 

 


