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IH  

Állítás A szabványok kijelölése, megalkotása nem része minőségbiztosítás 

egészének. 

Hamis 

 

MC  

Kérdés Jelölje be a helyes válaszokat! 

Kép Az elektronikus tananyagok szabványosítás vonatkozik… 

Válasz a technikai paraméterekre HELYES 

Válasz a felhasználók összetételére HIBAS 

Válasz a tananyagon belüli szemléltetés elkészítésére HELYES 

Válasz a dizájnra HELYES 

 

SC  

Kérdés Jelölje be, mire vonatkoznak az alábbiak?  

Kép A keresést és a nyilvántartást szolgáló, egységes szerkezetben készülő adatstruktúra. 

Válasz Learning object HIBAS 

Válasz metaadat HELYES 

Válasz programnyelv HIBAS 

 

IH  

Állítás Az OAI egy nyílt, nemzetközi mozgalom, melynek célja a digitális tartalom 

terjesztésének javítása. 

Igaz 

 

SC  

Kérdés Jelölje meg, minek a részét képezik az alábbiak! 

Kép A képzés cél- és követelményrendszere 
A képzés követelményrendszere 
A képzés résztvevőinek összetétele 
A képzés időtartama 
A képzés lebonyolításának infrastrukturális feltételei 
A képzés célja, követelményei 

Válasz Makro tananyagtervezés HELYES 

Válasz Mikro tananyagtervezés HIBAS 



 

MC  

Kérdés Jelölje meg, mely tevékenységek tartoznak a mikro tananyagtervezés szakaszába? 

Kép  

Válasz Az egységnyi oktatandó tartalomra vonatkoznak HELYES 

Válasz A képzés időtartama HIBAS 

Válasz Médium kiválasztás HELYES 

Válasz A képzés követelményrendszere HIBAS 

Válasz A képzésben résztvevők körének meghatározása HIBAS 

 

IH  

Állítás A plánok nincsenek összefüggésben a figyelem irányításával. Hamis 

 

IH  

Állítás A kiválasztásnál nem fontos szempont annak ismerete, hogy mekkora 

felületen és milyen felbontásban fog az általunk kívánt mozgókép 

megjelenni. 

Hamis 

 

IH  

Állítás A mozgóképbejátszások csak nagyon indokolt esetben lehet hosszabbak, 

mint 3-5 perc, egyrészt a fájl mérete miatt, másrészt a figyelem gyengülése 

miatt. 

Igaz 

 

SC  

Kérdés Mire vonatkozik az alábbi kijelentés? 

Kép Egy mozgókép szekvencia akkor épül fel jól, ha önmagában is értelmes, ha tartalmilag 

következik az előzményekből és kapcsolódik a következő részhez. 

Válasz A médiaelem kontextusa HELYES 

Válasz A médiaelem formátuma HIBAS 

Válasz A médiaelem befogadása HIBAS 

 

IH  

Állítás Elektronikus tananyagban nem szerencsés, ha a szöveget gördíteni kell. Igaz 



 

IH  

Állítás A tipográfiai megoldások nem alkalmasak a figyelem irányítására. Hamis 

 

IH  

Állítás A tananyagon belül célszerű minél több betűtípust használni. Hamis 

 

SC  

Kérdés Jelölje be, milyen megállapítások tartoznak az elektronikus tananyagokban szereplő 

szöveg alkalmazásához? 

Kép  

Válasz Sok animált szövegrész HIBAS 

Válasz Legfontosabb cél az olvashatóság HELYES 

Válasz A szövegfoltok rendszere önmagában is esztétikai minőséget képvisel HIBAS 

 

IH  

Állítás A tartalom és a médium kiválasztás között nincs szoros kapcsolat. Hamis 

 

IH  

Állítás A forgatókönyv elkészítése technikai vonatkozású ismereteket igényel. Hamis 

 

IH  

Állítás A fikciós és a nem fikciós filmek készítése nem egyezik meg teljesen. Igaz 

 

MC  

Kérdés Jelölje be, milyen jellegű teendőkkel jár a filmkészítés? 

Kép  

Válasz Tartalmi HELYES 

Válasz Személyi HELYES 

Válasz Technikai HELYES 

Válasz Munkavédelmi HIBAS 

Válasz Anyagi HELYES 



Válasz Képzőművészeti HIBAS 

Válasz Szervezési HELYES 

 

IH  

Állítás Az animáció nem alkalmas hatékony szemléltetésre. Hamis 

 

IH  

Állítás Az animáció tervezése megegyezik a natúrfilmével. Hamis 

 

SC  

Kérdés Melyik megállapítás helyes? 

Kép  

Válasz Az animációban és a szemléltetésben az a közös, hogy mind a kettő igényli a 

stilizálást. 
HELYES 

Válasz Az animációban és a szemléltetésben az a közös, hogy mind a kettő 

mozgókép.  
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik megállapításnak legnagyobb az igazságtartalma? 

Kép  

Válasz A weboldalakat spontán módon alkalmazhatjuk a tanulásban. HIBAS 

Válasz A weboldalakat irányított és nem spontán módon alkalmazhatjuk a 

tanulásban. 

HIBAS 

Válasz A weboldalakat spontán és irányított módon is alkalmazhatjuk a tanulásban. HELYES 

 

MC  

Kérdés Jelölje be, melyek a hanggal kapcsolatos technikai elvárások? 

Kép  

Válasz A hanganyag hossza HIBAS 

Válasz A hangszín HELYES 

Válasz A hangerő HELYES 

Válasz A hangmagasság HELYES 



Válasz Hangsebesség HIBAS 

 

IH  

Állítás A stilizálás következtében mindig elvesznek a képi tartalom egyedi legyei az 

általánosabb jelentés érdekében. 

Igaz 

 

IH  

Állítás Képernyőn történő megjelenítés esetében nem elegendő a 100-150 dpi 

közötti érték is. 

Hamis 

 

MC  

Kérdés Jelölje be, melyek az állókép legfontosabb jellemzői! 

Kép  

Válasz Időfüggetlen a képek befogadása, de meghatározhatom is a befogadás idejét HIBAS 

Válasz A képen szereplő vizuális elemek befogadása jellemzően non lineáris HELYES 

Válasz Egy kimerevített pillanatot ábrázol (egy állókép) HELYES 

Válasz Nem alkalmas folyamatok bemutatására HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki, mikor indult el az eConent program? 

Kép  

Válasz 2000 HIBAS 

Válasz 2001 HELYES 

Válasz 1998 HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki, melyik nem illik a többihez! 

Kép  

Válasz Filmrészlet HIBAS 

Válasz Szöveg HELYES 

Válasz Állókép HIBAS 

Válasz Animáció HIBAS 

 


