
 

 

 

MC  

Kérdés A Human Performance Technology (HPT), a humán teljesítménytechnológia 

Kép  

Válasz a környezeti és humán tényezők gazdaságos megszervezésének 

elméletében, és a szervezetfejlesztésben gyökerezik. 
HELYES 

Válasz R. Kaufman és T. Gilbert rendszerelméleti munkáira épül, nem az 

oktatási rendszerfejlesztés R. Gagne-féle, ill. ADDIE modelljeire. 
HIBAS 

Válasz az oktatás és képzés jelentőségét, az IKT megoldásokat a 

teljesítményfokozás szempontjából alternatívának tekinti.   
HELYES 

 

SC  

Kérdés A Human Performance Technology által alkalmazott IKT kerete 

Kép  

Válasz a teljesítmény-támogatás - embedded performance support és a job aid, HIBAS 

Válasz jellemzően a Web alapú szolgáltatások, interaktív képzés a weben, az 

Intranet (a saját szervezet belső hálózata), és az Extranet (több 

szervezet saját közös hálózata). 

HELYES 

Válasz kizárólag a számítógépes „e-learning”, az Interactive Courseware, és 

az Interactive Video Teletraining. 
HIBAS 

 

MC  

Kérdés Melyik állítás hamis? 

Kép  

Válasz A tacit, vagyis a hallgatólagos tudás fogalma szoros összefüggésben áll 

a nem-tudatos tanulással és emlékezéssel. A tacit és az explicit 

tudásfajtákat a filozófus Polányi Mihály írta le először az 1960-as 

években. 

HIBAS 

Válasz A tudásalapú gazdaságok vitathatatlanul a kodifikált tudásra épülnek, 

de a kodifikált tudás felhasználása nem kodifikálható tacit módon 

történik. 

HIBAS 

Válasz Explicit tudás az a tudás, amely egy szemantikus nyelv segítségével 

formalizálható, leírható, ez a tacit tudás esetében nem áll. 
HIBAS 

 

MC  

Kérdés Az általánosan elfogadott tanuláselméletek lényege 

Kép  

Válasz A behaviorizmus érdeklődésének centrumában az inger-válasz, input-

output viszonyok  értelmezése áll. 
HELYES 

Válasz A konstruktivizmus tanulásmodellje szerint az agy saját maga hozza 

létre a belső modellek kialakításához szükséges információkat. 
HELYES 

Válasz A konnektivizmus a tanulást olyan folyamatnak fogja fel, amelyben az 

informális, hálózatba szervezett, elektronikus eszközökkel támogatott 

információ-csere mind nagyobb szerepet kap. 

HELYES 

 



MC  

Kérdés Az új, elektronikus tanulási környezetben szoftver elemek és/vagy rendszerek 

széles skálája kerülhet felhasználásra: 

 

Kép  

Válasz Pl. kognitív eszközök; általános kommunikációt lehetővé tevő 

kollaborációs rendszerek; Web-alapú szimulációt, illetve szabályozott 

szerepjátékot lehetőve tevő specializált rendszerek. 

HELYES 

Válasz A szabály alapú szimulációk didaktikai célból kreált mesterséges 

rendszereket modelleznek. A szimulációk folyamán a tanulók 

megváltoztatják a különböző bemeneti változók értékeit, és 

megfigyelik a kimeneti értékekben történt módosulásokat. 

HIBAS 

Válasz A  tanulási objektumok és tanulási források közötti fő különbség, az 

utóbbi a tartalomra utal, míg az előbbi a technológiai megközelítést 

hangsúlyozza az információ sűrítése, az interaktivitás elősegítése és a 

hozzáférhetőség biztosítása érdekében. 

HELYES 

 

MC  

Kérdés Az oktatástechnológiai kutatások szerint 

Kép  

Válasz az audiovizuális szemléltetéssel kapcsolatban kísérletileg is igazolták a 

többcsatornás  ismeretközlés oktatási célú alkalmazásának 

eredményességét. 

HELYES 

Válasz a verbális információval párhuzamosan megjelenő vizuális információ 

a médiumtól függően segíti, vagy gátolja a tanítás-tanulás 

eredményességét. 

HIBAS 

Válasz a verbális (auditív; hang) információval párhuzamosan megjelenő 

vizuális információ (rajz, álló- és mozgófénykép) a technikai 

megoldástól függetlenül eredményes. 

HELYES 

 

SC  

Kérdés A virtuális, interaktív laboratórium 

Kép  

Válasz hálózaton elérhető animációk és szimulációk gyűjteménye, mint pl. 

természettudományos Asimov Téka, vagy a Sulifizika gyűjtemény. 
HELYES 

Válasz kategóriába nem tartoznak bele a virtuális mikroszkópok, 

planetáriumok, horizontáriumok és egyéb szimulátorok. 
HIBAS 

Válasz a virtuális valóság, vagyis a számítógépes rendszerek segítségével 

előállított mes¬terséges környezet szinonimája. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés A legújabb kutatások szerint 

Kép  

Válasz jól jellemezhető társadalmi csoportok tartósan kiszorulnak az IKT 

eszközök és az ezek által elérhető online tartalmak és szolgáltatások 

eléréséből, használatából. 

HELYES 

Válasz az IKT használókon belül markáns digitális megosztottság egyáltalán HIBAS 



nem figyelhető meg. 

Válasz az újabb technológiák megjelenése és azok társadalmi elterjedésének 

gyorsasága csökkenti megosztottságot. 
HIBAS 

 

MC  

Kérdés A Health on the Net (HON) Web-oldal minősítési szabályai 

Kép  

Válasz Szakmai megbízhatóság szabálya (Authority); Bizalmas kezelés 

szabálya (Confidentiality); Hozzárendelés-források szabálya 

(Attribution); Bizonyíthatóság, ellenőrizhetőség követelménye 

(Justifiability); Láthatóság és olvashatóság (Visibility legibility & 

readability); Átláthatóság szabálya (Transparency of authorship); 

Szponzorok átláthatósága (Transparency of sponsorship); Becsületes 

hirdetési és szerkesztési politika (Editorial policy) 

HIBAS 

Válasz Szakmai megbízhatóság szabálya (Authority); Kiegészítési 

követelmény (Complementarity); Bizalmas kezelés szabálya 

(Confidentiality); Hozzárendelés-források szabálya (Attribution); 

Bizonyíthatóság, ellenőrizhetőség követelménye (Justifiability); 

Átláthatóság szabálya (Transparency of authorship); Szponzorok 

átláthatósága (Transparency of sponsorship); Becsületes hirdetési és 

szerkesztési politika (Editorial policy) 

HELYES 

Válasz Szakmai megbízhatóság szabálya (Authority); Bizalmas kezelés 

szabálya (Confidentiality); Kiegészítési követelmény 

(Complementarity); Interaktivitás követelménye (Interactivity) 

Hozzárendelés-források szabálya (Attribution); Átláthatóság szabálya 

(Transparency of authorship); Szponzorok átláthatósága (Transparency 

of sponsorship); Becsületes hirdetési és szerkesztési politika (Editorial 

policy) 

HIBAS 

 

MC  

Kérdés Az infokommunikáció tanítása-tanulása során 

Kép  

Válasz cél a médiatudatos, kritikus gondolkodás ösztönzése, az etikus 

viselkedés,  netikett betartása, betartatása. 
HELYES 

Válasz a gyorsan fejlődő  szakmai ismeretek és készségek miatt, az etikai 

kérdések tisztázása nem lehet infokommunikációs téma. 
HIBAS 

Válasz fontos hogy a tanuló a hatalmas mennyiségű információból legyen 

képes kiválasztani a hiteles információt. 
HELYES 

 

MC  

Kérdés Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kifejlesztett eLEMÉR 

Kép  

Válasz az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú használatának mérésére 

kidolgozott komplex on-line mérőeszköz. 
HELYES 

Válasz támogatja az iskolák önfejlesztő munkáját, azonban nem alkalmas az 

informatikai eszközök iskolafejlesztő célú használatának 

monitorozására. 

HIBAS 



Válasz segítségével vizsgálható, hogyan támogatják informatikai eszközökkel 

a tanulást és a tanítást, valamint a szervezeti működést, és ehhez 

milyen infrastruktúra áll a rendelkezésükre. 

HELYES 

 

MC  

Kérdés A digitális taneszközök értékelésére, akkreditációjára vonatkoztatott 

szempontrendszer elemei: 

Kép  

Válasz működési környezet, funkcionalitás, digitális tipográfia, 

információbiztonság, technológiai kidolgozottság, szabványoknak való 

megfelelés 

HELYES 

Válasz szoftver feltételek, funkcionalitás, megjelenítés, információbiztonság, 

technológiai kidolgozottság, szabványoknak való megfelelés 
HIBAS 

Válasz működési környezet, funkcionalitás, megjelenés, információbiztonság, 

tartalom és támogató környezet,  szabványoknak való megfelelés 
HELYES 

 

SC  

Kérdés Ismertebb hazai interaktív virtuális tudásbázis: 

Kép  

Válasz a Sulifizika gyűjtemény a magyar középiskolás fizika tananyagot 

illusztrálja képekkel, videókkal, animációkkal és interaktív szimulációs 

kísérletekkel.   

HELYES 

Válasz az Asimov Téka természettudományos gyűjtemény és portál, ahonnan 

más magyar természettudományos szimuláció gyűjtemények, ill. 

oktatócsomagok is elérhetők. 

HIBAS 

Válasz a VIDEOTÓRIUM a magyar felsőoktatás és kutatás közösségének 

video megosztó portálja, sajátos, interaktív tudástár. 
HIBAS 

 

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 A magyar infokommunikációs helyzetértékelés (2010) amely a tervek alapja: 

Kép  



Válasz Több mint 4 millióan rendszeresen használnak Internetet, 

Magyarországon 11 millió mobil, 1,7 millió szélessávú vezetékes, 1 

millió mobil internet előfizetés van, televízióval a háztartások 99 %-a 

rendelkezik. 

HELYES 

Válasz Az EU-tagállamok átlagához képest alacsony a szélessávú penetráció 

(19,7 %2) és az internethasználat, illetve még régiós viszonylatban is 

jelentősen alacsonyabb az e-ügyintézés, az online kereskedelem, az e-

fizetés és e-számlázás. 

HELYES 

Válasz Az e-közigazgatási szolgáltatásokat közel 1,5 millióan használják, a 

magyarorszag.hu oldalnak naponta mitegy 100 ezer látogatója van, 

akik napi 2 millió oldalt néznek meg. 

HIBAS 

 

MC  

Kérdés Az első weblap megalkotója Tim Berners Lee, 

Kép  

Válasz a CERN kuatójaként 1991-re fejlesztette ki a webet, ezt nevezzük ma a 

web 1.0-nak. 
HELYES 

Válasz a szematikus web gondolatát 2005-ben fogalmazta meg, a World Wide 

Web Consortium (W3C) vezetőjeként. 
HIBAS 

Válasz Híres tanulmánya a "The Semantic Web Revisited", IEEE Intelligent 

Systems Journal, May/June 2006, 96-101. 
HELYES 

 

SC  

Kérdés A mobil tanulásnak az európai oktatásba történő bevezetési programja többszintű, a 

szintek a következők:  

Kép  

Válasz A mobil eszközök használata az oktatási adminisztrációban; A mobil 

tanulás alkalmazása a tanulmányok segítésére; A mobil tanulás 

alkalmazása a hely- és kontextus érzékeny oktatás-képzésben. 

HIBAS 

Válasz A mobil eszközök használata az oktatási adminisztrációban; A mobil 

tanulás alkalmazása a tanulmányi modulokban; A mobil tanulás 

alkalmazása a helyérzékeny oktatás-képzésben; A mobil tanulás 

alkalmazása a kontextus érzékeny képzésben. 

HIBAS 

Válasz A mobil eszközök használata az oktatási adminisztrációban; A mobil 

tanulás alkalmazása a tanulmányok segítésére; A mobil tanulás 

alkalmazása a tanulmányi modulokban; A mobil tanulás alkalmazása a 

hely- és kontextus érzékeny oktatás-képzésben. 

HELYES 

 

MC  

Kérdés Az ontológiai, lételméleti megközelítés lényege: 

Kép  

Válasz Az ontológiák leírják egy szakterület főbb fogalmait, és megjeleníti a 

közöttük lévő szemantikus kapcsolatokat. 
HIBAS 

Válasz Az ontológiák leírják egy szakterület főbb fogalmait, és megjeleníti a 

közöttük lévő szemantikus kapcsolatokat, és kapcsolódó háttértudást 

is. 

HELYES 

Válasz Az ontológia alapú tudásmodellezés meghatározó részét képezi a tudás HELYES 



alapú szakértői rendszereknek, illetve más informatikai 

alkalmazásoknak, így az e-learning és az m-learning területén is jól 

használható. 

 

MC  

Kérdés A Digitális Megújulás Cselekvés Terv az európai digitális menetrend, az „Európa 

2020” stratégia része, és a következőket célozza: 

Kép  

Válasz gyorsuljon fel a digitális írástudás terjedése a lakosság körében, a köz- 

és felsőoktatás minden résztvevője sajátítsa el a digitális készségeket; 
HELYES 

Válasz az információs és tudástársadalom építése kiemelt állami feladat, a 

civil szervezetek szerepének növelése nem prioritás; 
HIBAS 

Válasz a felnőttképzési és szakképzési formákban is legyenek az e-készségek 

elsajátíthatók, növelve ezáltal a munkahelyhez jutás esélyét. 
HELYES 

 

MC  

Kérdés A tanítói, tanári munkát illetően melyik állítás állja meg a helyét? 

Kép  

Válasz A pedagógus mesterséghez elengedhetetlen korszerű oktatás- és 

információ-technológiai műveltség, amelynek részei az oktatás- és 

infokommunikációs eszközrendszer alkalmazásának módszertani 

alapjai, különös tekintettel a világhálón elérhető szolgáltatásokra. 

HELYES 

Válasz Tekintettel az informatikai és könyvtárinformatikai specializációra, 

nem diszciplináris, pedagógiai, ill szakmatodikai munka az 

információk hatékony keresése, a hálózati kommunikáció, adatok, 

információk elektronikus kezelése, digitális tartalmak létrehozása, 

módosítása és közreadása.. 

HIBAS 

Válasz A szakterültéhez kapcsolódóan a tanárnak képesnek kell lennie az 

információk hatékony keresésére, sokoldalú hálózati kommunikációra, 

adatok, információk elektronikus kezelésére, digitális tartalmak 

létrehozására, módosítására, közreadására. 

HELYES 

 


