
 

 

 

MC  

Kérdés Melyek az oktatási rendszer alapfunkciói? 

Kép  

Válasz A társadalom újratermelésének biztosítása HELYES 

Válasz A társadalmi beilleszkedés elősegítése HELYES 

Válasz A társadalmi célok megvalósításának segítése HELYES 

Válasz A társadalmi integráció feltartásában való közreműködés HELYES 

Válasz A társadalmi migráció elősegítése HIBAS 

 

M  

Kérdés Párosítsa az oktatási rendszer fejlődésének fázisait a jellemzőjével! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár Első fázis az egyes társadalmi csoportok saját 

tulajdonú iskolával, iskolahálózattal 

rendelkeznek 

Pár Második fázis kialakul az iskolák egységes szabályozása 

Pár Harmadik fázis az állam által működtetett rendszer 

létrejötte 

 

SC  

Kérdés Mi a Vaoche rendszer? 

Kép  

Válasz az intézményi léptetés egyik formája HIBAS 

Válasz amikor a pénzt nem az intézmények kapják, hanem a tanulók vagy a 

szüleik, és ezt a pénzesutalványt ők viszik az intézményben, igényeik 

szerint választanak iskolát 

HELYES 

Válasz sikeresebb a szocializáció azokban a társadalmakban, amelyekben az 

iskola által közvetített értékek és a társadalmi környezet értékei között 

nem nagy az ellentmondás 

HIBAS 

 

SC  

Kérdés Az alábbiak közül melyik NEM az oktatásirányítás funkciója? 

Kép  

Válasz végrehajtás HIBAS 

Válasz szakmai funkció HIBAS 

Válasz érdekegyeztető funkció HIBAS 

Válasz finanszírozás HELYES 

 

SC  

Kérdés Az allokatív tervezésre az alábbiak közül melyik nem jellemző? 

Kép  

Válasz óvatos változtatásra törekszik HELYES 



Válasz a változások gyors bevezetését szolgálja HIBAS 

Válasz az egyensúly megtartására törekszik HIBAS 

Válasz az egyensúlyt az erőforrások újszerű elosztásán alapuló fejlesztéssel 

kívánja elérni 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Az OKÉV feladata lett a közoktatás információs rendszerének működtetése és a 

területfejlesztéssel és annak finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátása is. 

Maga az intézmény pedig dekoncentrált állami intézményként működött és 

működik ma is. 

Kép  

Válasz a kijelentés minden állítása igaz HELYES 

Válasz a kijelentés állításai részben igazak HIBAS 

Válasz a kijelentés minden állítása hamis HIBAS 

 

SC  

Kérdés Az alábbiak közül melyik NEM a felsőoktatási intézmény partnere? 

Kép  

Válasz hallgatók HIBAS 

Válasz előző és következő oktatási intézmény HIBAS 

Válasz szülők HIBAS 

Válasz unokatestvérek HELYES 

Válasz segítő és támogató szervezetek HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mi az NMD? 

Kép  

Válasz Nemzeti Minőségi Díj HELYES 

Válasz Nemzeti Minőségbiztosítása Direktórium HIBAS 

Válasz Nemzeti Minőségfejlesztő Díj HIBAS 

 

SC  

Kérdés A kurzustervezési feladatok között nem szerepel 

Kép  

Válasz tananyag kiválasztása HIBAS 

Válasz média kiválasztása HIBAS 

Válasz tanulási időszükséglet tervezés HIBAS 

Válasz résztvevői szolgáltatások HIBAS 

Válasz költségek megtervezése HELYES 

 

SC  

Kérdés Az alábbiak közül melyik nem a média funkciója 

Kép  

Válasz motivációkat vált ki HIBAS 

Válasz gyors visszajelzést ad a résztvevőknek HIBAS 



Válasz előhívja a korábbi ismereteket HIBAS 

Válasz új stimulusokat ad a tanuláshoz, kiváltja a választ a résztvevőkből HIBAS 

Válasz elősegíti a gyakorlati alkalmazást HIBAS 

Válasz költségek megtervezése HELYES 

 

SC  

Kérdés Az önellenőrző feladatok elhelyezhetők az adott tananyagrész prezentálása után 

vagy a tanulási egység végén. Az ellenőrző feladatokat elhelyezhetjük a tanulási 

egység zárásaként, tehetjük külön füzetbe, de lehet az ellenőrző feladat a tanulási 

egységen belüli kisebb tartalmi egység végén is. 

Kép  

Válasz a kijelentés minden állítása igaz HELYES 

Válasz a kijelentés minden állítása hamis HIBAS 

Válasz a kijelentés részben igaz HIBAS 

 

SC  

Kérdés Egy kurzus hosszát miben kell meghatározni? 

Kép  

Válasz napokban, hetekben HIBAS 

Válasz hetekben, hónapokban HELYES 

Válasz hónapokban, években HIBAS 

 

SC  

Kérdés A kognitív területnek mi nem a célja? 

Kép  

Válasz ismeret HIBAS 

Válasz megértés HIBAS 

Válasz analízis HIBAS 

Válasz szintézis HIBAS 

Válasz validáció HELYES 

 

SC  

Kérdés A befogadás szintjén a képzésben résztvevőtől elvárjuk, hogy fogékony legyen 

bizonyos jelenségekre vagy ingerekre. A fogékonyság itt érdeklődést, figyelmet 

jelent. 

Kép  

Válasz Igaz HELYES 

Válasz Hamis HIBAS 

 

SC  

Kérdés A szerepjáték azt jelenti, hogy a résztvevők meghatározott időre szociális 

interakciót hajtanak végre, amely adott tanulási folyamathoz anyagot szolgáltat. 

Kép  

Válasz a kijelentés minden állítása igaz HELYES 

Válasz a kijelentés minden állítása hamis HIBAS 



Válasz a kijelentés részben igaz HIBAS 

 

SC  

Kérdés A képzőkkel szemben elvárás, hogy felkészült és arra alkalmas személyek tartsák a 

tréningeket. Nem az a jó képző, aki a 3 napot igénylő képzést egy napba tömöríti, 

hanem az, aki a képzéshez szükséges idő ráfordításához ragaszkodik. 

Kép  

Válasz Igaz HELYES 

Válasz Hamis HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mennyi a szakmai képzés időtartama? 

Kép  

Válasz 1-1,5 év HIBAS 

Válasz 2-2,5 év HIBAS 

Válasz 3-3,5 év HELYES 

 

SC  

Kérdés Az alábbiak közül mi lehet az üzemek közötti eltérés oka? 

Kép  

Válasz egyéni tanulási lehetőségek HELYES 

Válasz csoportos tanulási lehetőségek HIBAS 

Válasz a helyi képzés HIBAS 

 

SC  

Kérdés A digitális tananyagba épített kötelező és gyakorló feladatok egy részét a rendszer 

automatikus értékeli, ami azonnali visszajelzést tesz lehetővé. 

Kép  

Válasz a kijelentés részben igaz HIBAS 

Válasz a kijelentés minden állítása igaz HELYES 

Válasz a kijelentés minden állítása hamis HIBAS 

 

SC  

Kérdés Az e-tanuló bizottság előtt tesz félévi és év végi tantárgyi vizsgákat. 

Kép  

Válasz Igaz HELYES 

Válasz Hamis HIBAS 

 


