
 

SC  

Kérdés Jelölje be azt a sort, amelyben kizárólag a weboldalakkal szemben támasztott 

alapkövetelmények szerepelnek. 

Kép  

Válasz Értékes információtartalom, olvashatóság, vonzó és igényes 

megjelenés. 
HELYES 

Válasz Olvashatóság, felhasználói élmény, helyes színhasználat. HIBAS 

Válasz Egyértelmű navigáció, könnyen bővíthető és módosítható, logikus 

színhasználat. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Jelölje be azt a sort, amelyben kizárólag a weboldalakkal szemben támasztott 

alapkövetelmények szerepelnek. 

Kép  

Válasz Értékes információtartalom, ízléses betűhasználat, egyértelmű 

navigáció. 
HIBAS 

Válasz Gyors és könnyű információszerzés, könnyen bővíthető és 

módosítható, olvashatóság. 
HELYES 

Válasz Felhasználói élmény, stílusos, egyéni megjelenés HIBAS 

 

SC  

Kérdés Hogyan használják a felhasználók a weboldalakat? Jelölje meg az igaz állítást! 

Kép  

Válasz A felhasználók végigolvassák a weboldalakon elérhető összes 

lehetőséget, majd mérlegelés után döntenek arról, melyik útvonalon 

haladnak tovább. 

HIBAS 

Válasz Nem a lehető legjobb lehetőségre törekszenek, hanem megragadják az 

első elfogadható lehetőséget. 
HELYES 

Válasz A felhasználók szeretik nézegetni reklámokat és azok tartalmát minden 

esetben elolvassák. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Hogyan használják a felhasználók a weboldalakat? Jelölje meg a hamis állítást! 

Kép  

Válasz Amikor egy weboldalra érnek először a weboldal tartalmát futják át, 

nem foglalkoznak a weboldal felépítésével. 
HIBAS 

Válasz Amikor egy weboldalra érnek először a weboldal felépítését futják át, 

aztán szemezgetnek az egyes oldalak tartalmából. 
HELYES 

Válasz Sokszor kereső segítségével találnak az aloldalakra, nem is értik, hol 

állnak éppen a szájt struktúrájában, az információ megszerzése az 

elsődleges céljuk. 

HIBAS 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Jelölje meg az alábbiak közül a helyes állítást! 

Kép  

Válasz Olyan menüpont elnevezéseket használjunk, amelyekből egyértelműen 

következtetni lehet azok tartalmára. 
HELYES 

Válasz Bátran használjunk szellemes, metaforikus kifejezéseket a menüpontok 

elnevezéseként, az emberek értékelik a kreativitást. 
HIBAS 

Válasz Használjunk speciális szakszavakat és angol kifejezéseket, ettől 

hitelesebbnek tűnik a weboldalunk. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Jelölje meg az igaz állítást! 

Kép  

Válasz Nem érdemes almenüpontokat létrehozni, minden tartalmi egységet a 

főmenüben nevezzünk meg, annak érdekében, hogy a felhasználó a 

teljes kínálatból tudjon választani. 

HIBAS 

Válasz Nagyobb tartalmú szájtok esetén érdemes almenüpontokat létrehozni a 

tartalmak könnyű áttekinthetősége érdekében. 
HELYES 

Válasz Teljesen mindegy az, hogy milyen a menüszerkezet egy weboldalon, 

hiszen a felhasználók úgyis a belső keresőt használják az információk 

megtalálására. 

HIBAS 

 

SC  

Kérdés Hogyan érdemes megtervezni egy sok információt tartalmazó weboldalt? Jelölje a 

HELYTELEN állítást! 

Kép  

Válasz Ügyeljen arra, hogy az összetartozó egységeket egymáshoz közel 

helyezze el az oldalon, az össze nem tartozókat pedig egymástól 

távolabb! 

HIBAS 

Válasz Jó, ha a kiemelendő tartalmakat vizuálisan jól elkülöníti keretekkel, 

színfoltokkal vagy boxokkal a többi tartalomtól. 
HIBAS 

Válasz Minden tartalmi egységet érdemes ugyanolyan formában megjeleníteni 

annak érdekében, hogy a felhasználó befolyásunk nélkül maga 

választhassa ki a számára fontos tartalmat. 

HELYES 

 

SC  

Kérdés Jelölje meg a HELYTELEN állítást oldaltervezés szempontjából! 

Kép  

Válasz Mindig értékes és érdekes tartalom jelenjen meg egy weboldalon. HIBAS 

Válasz A fehér, üresen hagyott területeknek a megjelenést illetően semmilyen 

szerepe nincs. 
HELYES 

Válasz A navigációt a minimálisra kell csökkenteni. HIBAS 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Válassza ki a következő mondat helyes befejezését! Egy weboldal navigációjának 

megvalósítása esetén… 

Kép  

Válasz fontos jelezni azt, hogy a felhasználó éppen hol áll a weblapon belül. HELYES 

Válasz felesleges jelezni azt, hogy a felhasználó éppen hol áll a weblapon 

belül, hiszen ő maga választotta a kívánt útvonalat és nyilvánvalóan 

tudja azt, hogy mit választott. 

HIBAS 

Válasz azért felesleges jelezni, hogy hol áll a felhasználó a weblapon belül, 

mert a látogatókat úgysem érdekli a szájt teljes szerkezete, főként az 

nem, hogy éppen hol állnak benne. 

HIBAS 

 

SC  

Kérdés Jelölje meg a HELYTELEN állítást! 

Kép  

Válasz Fontos az, hogy a weboldalhoz tartozó embléma/logó minden egyes 

aloldalon jelenjen meg és arra klikkelve a főoldalra juthassunk. 
HIBAS 

Válasz A bejárt útvonal (morzsa-navigáció) megjelenítése az aktuálisan bejárt 

mélységi navigációs útvonalat jelzi ki, melynek utolsó eleme az, ahol 

éppen állunk. 

HIBAS 

Válasz A bejárt útvonal (morzsa-navigáció) megjelenítése a weboldalon 

történt összes kattintást jelzi, melynek utolsó eleme az ahol állunk. 
HELYES 

 

SC  

Kérdés Melyek a jó kompozíció meghatározói? 

Kép  

Válasz Dinamikus, kiemeléseket tartalmaz, áttekinthető, harmonikus. HELYES 

Válasz Nyugodt, egységes elemeket tartalmaz, áttekinthető, harmonikus. HIBAS 

Válasz Mozgalmas, egységes elemeket tartalmaz, áttekinthető, 

figyelemfelhívó. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Jelölje meg a helyes állítást a kompozíció alkotóelemeivel kapcsolatosan! 

Kép  

Válasz A weboldalak kompozíciójának részei: karakterek, képek, színek, 

formák, hangok, videók. 
HIBAS 

Válasz Léteznek egyszerű és összetett médiaelemek. HELYES 

Válasz Az újfajta összetett elemeket nem szükséges vizuálisan megtervezni, 

hiszen azok csak funkcionális egységek. 
HIBAS 

 

 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Mely állítás igaz a fordított piramis elvén felépített szövegekre? 

Kép  

Válasz A konklúzió leírásával kezdjük szövegeinket és ezt követik az 

információk további részletezése. 
HELYES 

Válasz A szövegek tördelése esetén ügyeljünk a fordított piramis formára, 

azaz a hosszabban tördelt sorokat rövidebben tördelt sorok kövessék. 
HIBAS 

Válasz A nagyobb hangvételű és összetett gondolatokat egyszerűbb és 

könnyen átlátható gondolatok kövessék. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Jelölje meg a HELYTELEN választ! Hogyan lehet áttekinthetővé tenni egy webes 

szöveget? 

Kép  

Válasz Szedjük pontokba, rendezzük listába a mondandókat! HIBAS 

Válasz Emeljük ki és hangsúlyozzuk a fontosabb részeket! HIBAS 

Válasz Soha ne alakítsuk többhasábossá a szöveget, mert azt nehéz szemmel 

követni! 
HELYES 

 

SC  

Kérdés Milyen fontos funkciói vannak egy kezdőlapnak? Jelölje meg a HELYTELEN 

választ! 

Kép  

Válasz Be kell mutatni a weblap identitását és céljait! HIBAS 

Válasz Tartalmaznia kell egy bemutatkozó szöveget. HELYES 

Válasz Hitelesnek és bizalomgerjesztőnek kell lennie. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Milyen legyen a weboldalon megjelenő fejléc? Jelölje meg a HELYTELEN 

választ! 

Kép  

Válasz Biztosítani kell a területén belül reklámfelületet. HELYES 

Válasz Jelenjen meg rajta annak a projektnek, cégnek, intézménynek, 

szolgáltatásnak vagy terméknek a neve, amit képvisel. 
HIBAS 

Válasz Pozitív, hangulatkeltő és vonzó elem legyen. HIBAS 

 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis az alábbi állítás? 

A felhasználók nem szeretik azt, ha egy weboldalon értékelni és 

kommentezni lehet mások által megosztott tartalmakat, hiszen ezzel a 

lehetőséggel bonyolódik a weboldalak használata. 

Hamis 

 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis az alábbi állítás? 

A tartalomkezelő rendszerek használata nagyon bonyolult, azok 

kezeléséhez 

Igaz 



 

SC  

Kérdés Jelölje meg a HELYTELEN választ! Milyen elemeket tartalmaz a szinopszis? 

Kép  

Válasz A weboldal rövid leírását és weboldal célját. HIBAS 

Válasz A weboldal célközönségének leírását és weboldal logójának a tervet. HELYES 

Válasz A weboldal struktúrájának a leírását és a költségtervezetet. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Jelölje meg a HELYTELEN választ! Milyen elemeket tartalmaz a szinopszis? 

Kép  

Válasz A weboldal célját és célcsoportjának leírását. HIBAS 

Válasz A kivitelezéshez szükséges eszközök és szoftverek leírását. HIBAS 

Válasz A weboldal látogatottságának előrejelzését és a költségtervezetet. HELYES 

 


