
 

SC  

Kérdés Kinek a nevéhez fűződik a projektoktatást oktatási stratégiaként történő 

felfogása? 

Kép  

Válasz Nádasi András HIBAS 

Válasz M. Nádasi Mária HELYES 

Válasz Turcsányi – Szabó Márta HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés Ki alkotta meg a web fogalmát és architektúráját? 

Kép  

Válasz MCLUHAN, Mcluhan HIBAS 

Válasz Tim Berners Lee HELYES 

Válasz Castells, Manuel HIBAS 

 

 

M  

Kérdés Párosítsa a fogalmakat! 

Kép  

 Hálózati tulajdonság Jellemző1 

Pár skálafüggetlenség a hálózatban a csomópontok 

kapcsolatainak a száma (fokszám-

eloszlása) hatványfüggvényt követ. 

Pár kisvilágiság bárkitől kézfogásnyi távolságra lehetünk, 

nagyvilágban 

Pár egymásba ágyazottság segít bennünket megérteni a világot 

magunk körül. 

Pár gyengén kapcsoltság segíti a  tájékozódást  a kicsiny  

világokban 

 

 

M  

Kérdés Párosítsa a fogalmakat! 

Kép  

 Hálózati tulajdonság jellemző 2 

Pár skálafüggetlenség a skálafüggetlen hálózatok érzékenyek a 

csomópontok kiesésére. 

Pár kisvilágiság segít megőrizni a biztonságérzetünket  

Pár egymásba ágyazottság maga egy nagyobb hálózat eleme 

Pár gyengén kapcsoltság kölcsönhatások túlnyomó többsége 

gyenge kapcsolat 

 

 

IH  



Állítás A tartalomkezelő (vagyis a Content Management System) – elnevezése 

röviden LMS 
Hamis 

 

 

IH  

Állítás Az ismeretségi közösségi háló(zat)  angol elnevezése: social 

network  
Igaz 

 

 

IH  

Állítás A webkonferencia ugyanaz, mint a chat Hamis 

 

 

SC  

Kérdés Jelölje a helyes választ/válaszokat az üzenetkezelő alkalmazásokat illetően! 

Kép  

Válasz csak szöveges információkat küldhetünk el. HIBAS 

Válasz elektronikus levelezést, egyesített üzenetkezelést, azonnali 

üzenetváltást valósítanak meg. 
HELYES 

Válasz mindig csak egy személynek küldhetünk információkat. HIBAS 

 

 

IH  

Állítás A közösségi hálózatok között 2012-ben a legismertebb a Facebook, a 

Twitter, a Google+. 
Igaz 

 

 

SC  

Kérdés Mire vonatkozik a következő alábbi állítás? 

Kép …a felhasználók által létrehozott tartalom, olyan széles körben hozzáférhető 

technológiák segítségével, amelyek megkönnyítik a kommunikációt, befolyásolják a 

csoporttagokkal és a szélesebb közönséggel folytatott interakciót, tipikusan az 

interneten, vagy a mobil kommunikációs hálózaton keresztül. 

Válasz  Web 2.0 HIBAS 

Válasz Közösségi média HELYES 

Válasz Szemantikus web HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés Mely tényezők képezik a közösségi terek technológiai feltételeit 

Kép  

Válasz Open and Distance Learning (ODL) rendszerek HIBAS 

Válasz Az Open Source Software HELYES 

Válasz Open Access publikálás HIBAS 

 

 



IH  

Állítás Creative Commons nyilatkozata a(z) „All Rights Reserved" elvet 

fogalmazta meg 
Hamis 

 

 

M  

Kérdés A tanultak szerint párosítsa a fogalmakat a hagyományos szóbeli módszerek és 

elektronikus (webkettes) lehetőségeiket illetően. 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár előadás webinárium, online konferrncia 

Pár magyarázat elbeszélés blog, poszt 

Pár tanulói kiselőadás online prezentáció, videó, podcast 

Pár megbeszélés skype 

Pár vita chat, post, komment 

 

 

M  

Kérdés A tanultak szerint párosítsa az alábbi fogalmakat a hagyományos módszerek és 

elektronikus (webkettes) lehetőségeiket illetően. 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár projektmódszer online együttműködésre alkalmas 

kollaboratív megoldások (Google Docs) 

Pár kooperatív oktatásra LMS keretrendszerek (Moodle) 

Pár szimuláció szoftver szimuláció 

Pár szerepjáték second life 

Pár játék taktikai, mese, oktató programok 

 

 

M  

Kérdés Párosítsa a fogalmakat a közösségi (web 2.0) tér használatának kognitív 

kompetenciáit illetően (Bloom Fischer, Turcsányi alapján). 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár 1.MEMORIZÁLÁS keresés, email, fórum, csevegőszobák, 

címkézés, közösségi háló, gondolattérkép, 

wiki, web2.0, könyvjelző 

Pár 2. MEGÉRTÉS feliratkozás, gondolattérkép, tagelés, 

kategorizálás és annotálás, tartalom-

aggregálás 

Pár 3. ALKALMAZÁS előadás-felvétel, szimuláció, interjú, 

podcast, vodcast, demonstráció, 

illusztráció, prezentáció 

Pár 4. ANALIZÁLÁS Kérdőív, adatbázis, gondolattérkép, 

jelentés, grafikonok, ellenőrző listák, 



adatelemzés 

Pár 5. ÉRTÉKELÉS vita, beszámoló, kutatás-felderítés, 

kommentálás, moderálás, kollaboráció, 

hálózatépítés 

Pár 6. LÉTREHOZÁS videó, prezentáció, digitális elbeszélés, 

projektmenedzsment, blog-videó-blog, 

dtp-rajzolás, flash, játékkészítés 

 

 

SC  

Kérdés Melyik állítás igaz a Creative Commons (kreatív közjavak) kifejezésre? 

Kép  

Válasz meg kell nevezni a szerző nevét és a mű címét, nem használható 

kereskedelmi célra, valamint nem változtatható, azaz nem készíthető 

belőle átdolgozás, származékos mű. 

HELYES 

Válasz meg kell nevezni a származékos mű nevét és a mű címét, nem 

használható kereskedelmi célra, valamint nem változtatható, azaz nem 

készíthető belőle átdolgozás 

HIBAS 

Válasz meg kell nevezni a szerző nevét és a mű címét, nem használható 

kereskedelmi célra, ugyanakkor készíthető belőle átdolgozás, 

származékos mű. 

HIBAS 

 

 

IH  

Állítás „All Rights Reserved" (Minden jog fenntartva) megfogalmazás mellett a 

„webkettőn” a egyre többen a Creative Commons kreatív közjavak 

nonprofit szervezet nyilatkozatát alkalmazzák. 

Igaz 

 

 

M  

Kérdés párosítsa a fogalmakat 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár vezetési stílust vizsgálata Lewin, Lippitt és White 

Pár a vezetést iskolai körülmények között 

vizsgálata 

Gordon 

Pár a tanári szerep modellként megjelenő 

felfogása. 

Adelson 

 

 

SC  

Kérdés Mire vonatkozik a következő állítás? 

Kép (…aki a megbeszélések során a folyamatokat mederben tartva van jelen, anélkül, 

hogy beleszólna a tartalomba.) 

Válasz Inspirátor HIBAS 

Válasz facilitátor HELYES 

Válasz Inspektor HIBAS 



 

 

SC  

Kérdés Mi nem tartozik egy LM s rendszer szolgáltatásai körébe? 

Kép  

Válasz regisztráción alapuló jelentkeztetés, személyre szabott képzés, kurzus 

hozzárendelés, tananyagok összeállítása és szétosztása, ellenőrzés, 

újrahasznosítás 

HELYES 

Válasz regisztráción alapuló jelentkeztetés, személyre szabott képzés, kurzus 

hozzárendelés, tananyagok szerkesztés, ellenőrzés, újrahasznosítás, 
HIBAS 

Válasz regisztráción alapuló jelentkeztetés, személyre szabott képzés, kurzus 

hozzárendelés, tananyagok szétosztása, ellenőrzés, újrahasznosítás 
HIBAS 

 

 


