
 

SC  

Kérdés Válassza ki azt a sort, amelyikben helyes az egyes tevékenységek sorrendje! 

Kép  

Válasz Tervezés megkezdése; konkurenciaelemzés; célcsoport, cél és tartalom 

meghatározása. 
HIBAS 

Válasz Célcsoport, cél és tartalom meghatározása; konkurenciaelemzés; 

tervezés megkezdése. 
HELYES 

Válasz Konkurenciaelemzés; tervezés megkezdése; célcsoport, cél és tartalom 

meghatározása. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Jelölje meg az alábbi tevékenységek sorrendje közül azt, amelyik helyes! 

Kép  

Válasz Célcsoport, cél és tartalom meghatározása; konkurenciaelemzés; 

tervezés megkezdése. 
HELYES 

Válasz Célcsoport, cél és tartalom meghatározása; tervezés megkezdése; 

konkurenciaelemzés. 
HIBAS 

Válasz Tervezés megkezdése; konkurenciaelemzés; célcsoport, cél és tartalom 

meghatározása. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Miért fontos a felhasználói élmény fokozása a weboldalakon? 

Kép  

Válasz Mert a weboldalak funkciójukat tekintve egyre inkább a szórakoztató 

ipart szolgálják ki. 
HIBAS 

Válasz Ha élményszerű a weboldalunk használata, akkor nagy valószínűséggel 

visszatérnek az oldalra a felhasználók. 
HELYES 

Válasz Egyszerűen csak amiatt, hogy jól érezze magát a látogató. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mit értünk a felhasználói élmény fogalom alatt a weboldalak kapcsán? 

Kép  

Válasz Azon benyomások összességét, amit egy adott szoftver vagy weboldal 

használata közben éreznek az emberek. 
HELYES 

Válasz Azt, hogy mennyire könnyen kezelhető a weboldal. HIBAS 

Válasz Azt, hogy mekkora nagy élmény előhalászni egy-egy eldugott 

információt a weboldalról. 
HIBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Jelölje meg az alábbiak közül a helyes állítást! 

Kép  

Válasz Alapvetően a weboldalon elhelyezendő teljes tartalomnak a 

kategorizálása határozza meg a weboldal struktúráját. 
HELYES 

Válasz A weboldalon a majdan megjelenő tartalmak osztályozását elegendő a 

teljes weboldal-tervezési folyamat végén elvégezni. 
HIBAS 

Válasz A weboldal tartalma és struktúrája között semmilyen összefüggés 

nincsen. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Jelölje meg az alábbiak közül a hamis állítást! 

Kép  

Válasz A tartalmi kategorizálás eredményeképpen születik meg a szájt 

struktúrája. 
HIBAS 

Válasz A navigáció segít a struktúrában való tájékozódásban. HIBAS 

Válasz A weboldalon a majdan megjelenő tartalmak osztályozását elegendő a 

teljes weboldal-tervezési folyamat végén elvégezni. 
HELYES 

 

IH  

Állítás A fix szélességű weboldalak előnye az, hogy minden felbontásban és 

böngészőablak méretben ugyanazt a képet látjuk. 
Igaz 

 

IH  

Állítás A képernyőfelbontáshoz és böngészőablak mérethez alkalmazkodó 

szélességű weboldalak optimálisan használják ki éppen rendelkezésre 

álló területet. 

Igaz 

 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis a következő állítás? 

Felesleges belső keresőt létrehozni a weboldalon, ugyanis a 

felhasználók kizárólag a menürendszert használva, manuálisan keresik 

az őket érdeklő információkat. 

Hamis 

 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis a következő állítás? 

Nem szükséges a tartalmakat logikusan kategorizálni a weboldalakon, 

hiszen ma már mindenki a weboldalakon lévő belső keresőt használja 

az információk kereséséhez. 

Hamis 

 

 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Melyik háttér és betűszín páros a legoptimálisabb választás weben történő 

olvasásra? 

Kép  

Válasz Fekete háttér − fehér betűszín. HIBAS 

Válasz Fehér háttér − fekete betűszín. HIBAS 

Válasz Fehér háttér – sötétszürke betűszín. HELYES 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a mondat helyes befejezését. Fehér háttéren a legjobban olvasható 

szövegszín a … 

Kép  

Válasz fekete. HIBAS 

Válasz sötétszürke HELYES 

Válasz bármilyen élénk, rikító szín. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mi a három fő ismérve a weben megjelenő jó szövegeknek? 

Kép  

Válasz Objektív, tömör, világosan megfogalmazott. HELYES 

Válasz Figyelemfelkeltő, bulváros, jól kifejtett. HIBAS 

Válasz Informatív, érdekes, részletező. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Egy weben lévő szöveg megjelenését illetően melyik a legfontosabb tényező az 

alábbiak közül? 

Kép  

Válasz Rövidség. HIBAS 

Válasz Figyelemfelkeltés. HIBAS 

Válasz Olvashatóság. HELYES 

 

SC  

Kérdés Mi a célja a piktogramok alkalmazásának? 

Kép  

Válasz Gyors és egyértelmű tájékoztatás. HELYES 

Válasz Figyelemfelkeltés. HIBAS 

Válasz Metaforikus megjelenítés. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Milyen ábrázolásmódot kell alkalmazni emblématervezéskor? 

Kép  

Válasz Minél részletgazdagabbat és realisztikusabbat. HIBAS 

Válasz Sematikus ábrázolásmódot. HELYES 

Válasz Vonalakból álló kompozíciót kell létrehozni! HIBAS 

 



SC  

Kérdés A web 2.0-es weboldalak lényege az, hogy… 

Kép  

Válasz a közösségre építenek. Adott egy jól felépített keretrendszer, melyet a 

rendszer felhasználói töltenek meg tartalommal. 
HELYES 

Válasz címkézni lehet az oldalon megjelenő tartalmakat. HIBAS 

Válasz saját profiloldalt tarthatunk fent. HIBAS 

 

SC  

Kérdés A web 2.0-es weboldalak lényege az, hogy… 

Kép  

Válasz regisztráció után accounttal lehet belépni az oldalra. HIBAS 

Válasz lehet szavazni az oldalakon. HIBAS 

Válasz a weboldalhoz tartozó közösségre építenek. Adott egy keretrendszer, 

melyet annak felhasználói töltenek meg tartalommal. 
HELYES 

 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis az alábbi állítás? 

A weblaptervezésen belül a tartalom, a struktúra és a navigáció 

megtervezésének fázisai között szoros összefüggés van, élesen 

elválasztani őket egymástól lehetetlen. Bár az egyes fázisok 

megtervezése esetében van sorrendiség, mégis ezeken gyakorlatilag 

párhuzamosan dolgozunk a tervezés során. 

Igaz 

 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis az alábbi állítás? 

A weblaptervezésen belül a tartalom, a struktúra és a navigáció 

megtervezésének fázisai egymástól jól elkülöníthetőek. Csak azután 

lehet belefogni a következőbe, miután az előző fázis minden elemét 

részletesen kidolgoztunk. 

Hamis 

 


