
 

IH  

Állítás Az újmédia kizárólagosan a mobiltelefontól kezdve az interaktív 

televízión keresztül az internetes – statikus és dinamikus videoblogokig 

terjeszthető ki. 

Hamis 

 

IH  

Állítás A mobiltelefontól kezdve az interaktív televízión keresztül az internetes 

– statikus és dinamikus videoblogokig – naplókig bezárólag mindent 

magába foglal. 

Igaz 

 

IH  

Állítás A mediális kommunikációnak két típusát különböztetjük meg 

egymástól: a tele- és a tömegkommunikációt 
Igaz 

 

IH  

Állítás Igaz v. hamis a médium kifejezésre az alábbi kijelentés? 

 „...a közbülső helyen található általános közeg, közvetítő elem”. (I) 
Igaz 

 

IH  

Állítás Igaz v. hamis a telekommunikációra az alábbi kijelentés? 

A telekommunikáció a szűkebb felfogás szerint a személyi, bizalmas 

csatorna eszköze, ahol a kommunikáció meghatározható számú (pl. 

személyes beszélgetés vagy telekonferencia) felek között történik. 

Igaz 

 

IH  

Állítás Igaz v. hamis a telefóniára az alábbi kijelentés? 

A telefónia közléseink olyan közvetített személyes csatornája, mely 

lehetővé teszi, hogy meghatározott felek közötti információcsere 

történjen. Az üzenetnek mindig konkrét címzettje van. Jellemzője a 

kommunikáló felek közötti sűrű szerepcsere. 

Igaz 

 

M  

Kérdés Párosítsa a fogalmakat! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár Kódolás Az adatok szimbolikus formába „öntése”. 

Az információt egyezményes jelekké 

alakítják át. 

Pár Kód Megállapodás szerinti jelek vagy 

szimbólumokrendszere, amellyel 

valamely információ megadható. 

Pár Jel A választott kód elemi egysége. 

Jelnek nevezzük azt az energiaváltozást, 

amely adatokat hordoz. 

 



M  

Kérdés Párosítsa a fogalmakat! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár Analóg jel Az átalakított jel nagyságának változásai 

folyamatosan követik az eredeti jelet. 

Pár Digitális jel Olyan információ, amelynek kódolása 

nem folyamatos. 

Pár Adat A tényeknek és elképzeléseknek nem 

értelmezett, de értelmezhető formában 

való közlését. Az adat nem értelmezett 

ismeret. 

Pár Információ Azz adatokon végrehajtott gondolati 

műveletek értelmezett eredménye. Az 

információ értelmezett ismeret: tény jel – 

adat (nem értelmezett) – információ 

(értelmezett) 

 

 

M  

Kérdés Párosítsa a fogalmakat! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár Csatorna Jeleket közvetítő közeg, mely a számára 

adekvát energiaállapotú (rendszerint 

elktromos) jeleket képes közvetíteni. 

Pár A médium Az információ hordozója, közvetítője, 

megjelenítője. 

Pár Vevő/dekódoló a csatorna kimenetén megjelenő jeleket 

állítja vissza az eredeti üzenetet olyan 

formába, amit a rendeltetési hely észlelni 

tud. 

Pár Ddekódolás az a folyamat, amelynek révén a befogadó 

jelentést társít a küldő által továbbított 

szimbólumoknak. E művelet során 

történik a közlő által választott kód 

„megfejtése”. 

 

 

SC  

Kérdés Ki tulajdonított fontos szerepet az adatátvitelt szolgáló kommunikációs 

technológiák összeolvadásának a posztindusztriális társadalmakban? 

Kép  

Válasz Daniel Bell HELYES 

Válasz M. McLuhan HIBAS 

Válasz CASTELLS, MANUEL HIBAS 

Válasz  HIBAS 



 

M  

Kérdés Párosítsa az alábbi fogalmakat! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár Aronson „Rábeszélőgép” 

Pár Sas István „Visszabeszélőgép” 

Pár Szecskő Tamás a digitalizáció földrengésszerű változást 

 

okozott a tömegkommunikációban 

 

 

M  

Kérdés Párosítsa az alábbi fogalmakat! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár Aronson „Rábeszélőgép” 

Pár Sas István „Visszabeszélőgép” 

Pár Szecskő Tamás 

 

a digitalizáció földrengésszerű változást 

 

okozott a tömegkommunikációban 

 

 

IH  

Állítás Igaz, vagy hamis a TBT fogalmára? 

Olyan technológia és módszer, amelyben interaktív, dialógikus 

formában, képszerűen, többoldalú megjelenítést (grafika, animáció, 

mozgókép, adatbázis) felhasználva történik az ismeretek elsajátítása. 

Igaz 

 

 

SC  

Kérdés Melyik állítás hamis az oktatási folyamat új felfogására? 

Kép  

Válasz Korábban a tanár és az oktatás, napjainkban a tanuló és a tanulás került 

a központba. 
HIBAS 

Válasz Mára a szóhasználat e szerint módosult: az instructiont felváltotta a 

learning, –sugalmazva ezzel a tanulóközpontúságot 
HELYES 

Válasz Mára a szóhasználat e szerint módosult: az learning fogalmát, 

felváltotta instruction – sugalmazva ezzel a tanulóközpontúságot, 
HIBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SC  

Kérdés Mit jelent az LMS mozaikszó? 

Kép  

Válasz Learn Manipulation System HIBAS 

Válasz Learning Management System HELYES 

Válasz Learning Message System HIBAS 

 

 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis az alábbi kijelentés? 

Az E –learning képzési formánál a tutor- tanuló kommunikáció a 

háttérbe szorul. 

Hamis 

 

 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis az alábbi állítás? 

Sulinet Digitális Tudásbázis (http://tudasbazis.sulinet.hu) – kifejezetten 

a közoktatás számára készült tananyagkezelő LCMS keretrendszer 

Igaz 

 

 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis az alábbi állítás? 

Sulinet Digitális Tudásbázis (http://tudasbazis.sulinet.hu) – kifejezetten 

a közoktatás számára készült tananyagkezelő LMS keretrendszer  

Hamis 

 

 

SC  

Kérdés Kinek a nevéhez fűződik a digitális korszakok, – benne a net-generáció –

elnevezés? 

Kép  

Válasz Tapscott Don HELYES 

Válasz Prensky Mark HIBAS 

Válasz Jukes és Dosaj HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés Kik tartoztak a technológiai determinizmust képviselők körébe? 

Kép  

Válasz Innis, McLuhan HELYES 

Válasz Castells, Pethő HIBAS 

Válasz Hernád, Donald HIBAS 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Melyik állítás képezi mcluhani csoportosítás alapját? 

Kép  

Válasz a négy korszak az aktuális érzékszervi aktivitás alapján képezhető HELYES 

Válasz a jellemző korok: törzsi, akusztikus kor, tipográfiai és elektromos kor HIBAS 

Válasz a jellemző korok: törzsi, akusztikus kor, tipográfiai és digitális kor HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés Mire vonatkozik a következő alábbi állítás (…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.”) 

Kép  

Válasz Web 2.0 HIBAS 

Válasz Közösségi média HELYES 

Válasz Szemantikus web HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés A felhasználó által előállított tartalom rövidítése 

Kép  

Válasz User Generated Content & Design UGCD HIBAS 

Válasz User Generated Design UGD HIBAS 

Válasz User Generated Content UGC HELYES 

 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a helyes állítást! 

Kép  

Válasz Az Új Média a hálózati multimédiás, interaktív, online megoldásokon 

túlmenően, a mobiltelefonos és digitális műsorszórás révén létrejött 

interaktív televíziózási megoldásokat is magába foglalja. 

HELYES 

Válasz Az Új Média a hálózati multimédiás, interaktív, online megoldásokon 

túlmenően, a mobiltelefonos és analóg műsorszórás révén létrejött 

interaktív televíziózási megoldásokat is magába foglalja. 

HIBAS 

Válasz Az Új Média a hálózati multimédiás, interaktív, online megoldásokon 

túlmenően, a mobiltelefonos és digitális műsorszórás révén létrejött 

interaktív televíziózási megoldásokat már nem foglalja magába. 

HIBAS 

 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Kinek a nevéhez fűződik a ’neotelevízó’ elnevezés? 

Kép  

Válasz Mc Luhan, M. HIBAS 

Válasz Umberto Eco HELYES 

Válasz Berger, R. HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés Kinek a nevéhez fűződik az alábbi kijelentés? „… A technika fejlődésével az 

on-line jelenlét hűsége egyre fejlődik….. az on-line jelenlét sajátosságai egyre 

inkább megközelítik a fizikai jelenlétéit” 

Kép  

Válasz Kumin Ferenc HELYES 

Válasz Kulin Ferenc HIBAS 

Válasz Koltai Andrea HIBAS 

 

 

 

SC  

Kérdés Kinek a nevéhez kapcsolódik hazai szinten a Televíziós interaktivitás típusok 

megalkotása? 

Kép  

Válasz Koltai Andrea HELYES 

Válasz Koltay Tibor HIBAS 

Válasz Gálik Mihály HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés Hogy nevezik az informatika és a távközlés határterültén kialakult szakterületet? 

Kép  

Válasz Infomédia HIBAS 

Válasz Telematika HELYES 

Válasz Médiamatika HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés Hogy nevezik a média és a távközlés határterültén kialakult szakterületet? 

Kép  

Válasz Infomédia HIBAS 

Válasz Telematika HIBAS 

Válasz Médiakommunikáció HELYES 

 

 

 

 



 

SC  

Kérdés Minek nevezzük az alábbi folyamatot? „…melynek során játék(ipari) 

mechanizmusok kerülnek alapvetően nem játék jellegű anyagokba a befogadás, a 

motiváció és a bevonás kedvező befolyásolása érdekében…” 

Kép  

Válasz Gémifikáció HELYES 

Válasz Szórakóztatás HIBAS 

Válasz Hirakóztatás HIBAS 

 


