
 

IH  

Állítás „A médiumok oldaláról elemezve azonban a lineáris vonalvezetést 

kiegészítő/felváltó nonlineáris szervezés esetében előálló – amely során 

egy történet mindig más kronológiai sorrendben bontakozik ki - 

narratívára gyakorolt befolyására csak a legkevesebben gondolnak. 

Igaz 

 

 

IH  

Állítás Igaz v. hamis a médiakommunikációra az alábbi kijelentés? 

„…olyan szerkezetet jelöl, ahol a közlési folyamat közvetlenné válik” 
Hamis 

 

 

IH  

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

 

A média fogalmán a tömegkommunikáció eszközeit és intézményeit 

értjük. 

Igaz 

 

 

IH  

Állítás Igaz v. hamis a médiakommunikációra az alábbi kijelentés? 

A telekommunikáció kifejezés tágabb értelmezése szerint magában 

foglalja a tömegkommunikációs formákat. 

Igaz 

 

 

IH  

Állítás Igaz v. hamis a médiakommunikációs formákra az alábbi kijelentés? 

A telekommunikáció személyközi (interperszonális) kommunikációs 

változata a telefónia, míg a tömegkommunikáció – a terjesztett és 

kisugárzott – tartalomeljuttatás (kézbesítés) révén sok emberhez szól. 

Igaz 

 

 

M  

Kérdés Párosítsa a fogalmakat! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár Címzett: A rendeltetési hely, az üzenet címzettje, a 

forrás által kibocsátott üzenetet észleli. A 

befogadó az a fél, aki a másik által küldött 

üzenetet megkapja. 

Pár Zaj a nem tervezett torzulás a kommunikációs 

folyamatban 

Pár A válasz a befogadónak az üzenet vétele utáni 

reakciója 



Pár A visszacsatolás a befogadó válaszának az a része, amit 

a „feladónak” küld vissza, és ami el is jut 

hozzá. 

Pár Tömegkommunikáció egy a sokhoz, nyilvános forma 

 

 

M  

Kérdés Párosítsa a fogalmakat! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár Zaj nem tervezett torzulás a kommunikációs 

folyamatban. 

Pár csatorna zaj a fizikai közeg hatására keletkező 

torzulás. 

(mikrofonhiba, telefonkábel problémája, 

térerő hiánya) 

Pár környezeti zaj a dekódolást teszi lehetetlenné vagy 

nehezíti 

Pár szemantikai zaj az üzenet megformálása volt hibás, s 

ebből adódik a zavar 

 

 

SC  

Kérdés Kinek a nevéhez fűződik az „üzenet Te vagy” megfogalmazás 

Kép  

Válasz Szecskő Tamás, HIBAS 

Válasz Sas István HELYES 

Válasz Fülöp Géza HIBAS 

Válasz  HIBAS 

 

 

IH  

Állítás 41)Igaz vagy hamis az alábbi állítás a webkettes technológiák, a 

hálózatosodás és az újmédia rendszer megjelenésével A 

kommunikációs modell átalakul, hisz a közlő, és befogadó között nem 

egyirányú a kapcsolat és már nem a rábeszélőgép, hanem a 

„visszabeszélőgép” hatás érvényesül, ahol az „üzenet Te vagy”! 

Igaz 

 

SC  

Kérdés Ki teremtette meg a prosumer elnevezést 

Kép  

Válasz Toffler, A. HELYES 

Válasz Tim O’Reilly HIBAS 

Válasz Dale Dougherty HIBAS 

 



SC  

Kérdés Mit jelent „gyártó-fogyasztó” (prosumer) elnevezést? 

Kép  

Válasz producter és consumer összevonásából keletkezett kifejezés HELYES 

Válasz média diverzifikációt HIBAS 

Válasz a részvételen alapuló tartalomfejlesztést HIBAS 

 

M  

Kérdés Párosítsa az alábbi fogalmakat! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár számítógép alapú tanulás CBL (Computer Based Learning), 

Pár a számítógéppel segített tanulás CAL (Computer Aided Learning) 

Pár számítógép alapú képzés CBT (Computer Based Training), 

 

SC  

Kérdés Kinek a nevéhez fűződik az alábbi állítás: 

„Ereszkedj olyan alacsonyra a skálán, amennyire csak szükséges a tanulás 

biztosítása érdekében, de ne emelkedj olyan magasra, amennyire csak tudsz a 

leghatásosabb tanulás érdekében!” 

Kép  

Válasz E. DALE  HELYES 

Válasz McAleese HIBAS 

Válasz ROVENTREE HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a helyes állítást! Milyen időintervallumban beszélhetünk web 1.0-ról? 

Kép  

Válasz 1989 – 2003 – ig HELYES 

Válasz 1988 – 2003 – ig HIBAS 

Válasz 1989 – 2006– ig HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a helyes állítást! 

Kép  

Válasz Az e – learning, számítógépes hálózaton elérhető nyitott – tér és 

időkorlátoktól független -, képzési forma. 
HELYES 

Válasz Az e – learning, számítógépes hálózaton elérhető zárt – tér és 

időkorlátoktól független -, képzési forma. 
HIBAS 

Válasz Az e – learning, számítógépes hálózaton elérhető nyitott – tér és 

időkorlátoktól függő -, képzési forma 
HIBAS 

 

 

 

 

 



 

 

 

M  

Kérdés Párosítsa az alábbi fogalmakat a tanár és a tanulóközpontú megközelítés 

szempontjából! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár Tanár-központú ~ Tanuló-központú~ 

Pár alacsony szintű tanulói 

döntéslehetőség 

magas szintű tanulói döntési lehetőség 

Pár passzív tanuló aktív tanuló 

Pár tekintély: tanár képviseli tekintély: tanuló képviseli 

Pár elméleti preferencia gyakorlati fogékonyság 

 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a helyes állítást! 

Kép  

Válasz Az e-learning 2.0 tanuló – központú regulárisan szerveződő tanulási 

forma, amely a kollaboratív tanulásra ösztönözve kibontakoztatja a 

tanulói kreatívitást. 

HIBAS 

Válasz Az e-learning 2.0 tanuló – központú irregulárisan szerveződő tanulási 

forma, amely a kollaboratív tanulásra ösztönözve kibontakoztatja a 

tanulói kreatívitást.  

HELYES 

Válasz Az e-learning 2.0 tanuló – központú irregulárisan szerveződő tanulási 

forma, amely a labiális tanulásra ösztönözve kibontakoztatja a tanulói 

kreativitást. 

HIBAS 

 

 

 

M  

Kérdés Párosítsa a megfelelő fogalmakat az LMS és PLE rendszereket illetően! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár LMS (learning management system) PLE (personal learning environment) 

Pár intézményi funkciók tanulói feladatok 

Pár intézményi kategorizáció tanulók által létrehozott és átemelt 

kategorizáció, folkszonómia 

Pár oktató-centrikusság tanulóközpontúság 

Pár tartalom-menedzsment curriculum-menedzsment 

Pár zárt rendszer nyílt rendszer 

Pár formális, rugalmatlan architektúra szabad, rugalmas architektúra 

 

 

 

 



 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis az alábbi állítás? 

Az LCMS típusú rendszerek legfontosabb funkciói a tartalom tárolásán 

kívül az oktatási elemek definiálása, összekapcsolása, stíluslapok 

készítése, valamint a navigációs interfész létrehozása 

Igaz 

 

 

M  

Kérdés Párosítsa az egyes generációkhoz tartozó fogalmakat! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár Veteránok. Idős korban találkoztak először az 

internettel. Számukra a számítógép 

használat önmagában is kihívás; 

nehezen tudnak megbirkózni a digitális 

társadalom kihívásaival. 

Pár Bébi-bumm. Életük derekán találkoztak az 

internettel. A munkavégzésükbe 

hellyel- 

közzel beépült ugyan az internet 

használata, de nem hozott radikális 

változást. 

Pár X. generáció. Ez a hírnöknemzedék, az átmeneti 

generáció. Kamasz- és ifjúkorukban 

találkoztak az internettel, 

munkavégzésüket alapvetően határozza 

meg a web. Életvitelükben hellyel-

közzel van jelen az internet. Jelenleg ők 

dominálják a munkaerőpiacot. 

Pár Y. generáció. Gyermekkorukban találkoztak az 

internettel. Ők jelentik a digitális 

nemzedék első hullámát. Mostanra 

kezdenek megjelenni a 

munkaerőpiacon, komoly kihívást 

jelentve az X. generáció számára. 

Minőségileg új szintet képvisel a 

hírnöknemzedékhez képest. 

Pár Z. generáció. Ez a nemzedék soha nem élt olyan 

társadalomban, ahol nem volt internet 

 

 

 

 

 

 

 

 



M  

Kérdés Párosítsa az individuális és társas-közösségi hálózatalapú médiumok 

megjelenésével korszakokat és jellemzőiket: 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár digitális eszközök megjelenése  

 

hatására 

a médiumok sokasága (Masses of  

 

Media) 

Pár személyes médiumok blogoszféra  

 

(2000) 

individualizált tartalom (Me Media) 

Pár a közösségi (2004) hálózatos társas jelleg (We media) 

 

 

SC  

Kérdés Kinek a nevéhez fűződik négy – a technológiaváltásokat forradalmaknak nevező – 

a hangzó nyelv az írás, a nyomtatás és az elektronikus kommunikációt 

megkülönböztető korszakolás? 

Kép  

Válasz Pethő Bertalan HIBAS 

Válasz Hernád István HELYES 

Válasz Fülöp Géza HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés Kinek a nevéhez fűződik a kommunikációs korszakokat evolúciós jellegű 

változásokra visszavezető – azaz a biológiailag adott affektor- és effektorszervek  

alkalmi manifesztódálásán alapuló – korszakolás. 

Kép  

Válasz Pethő Bertalan HELYES 

Válasz Hernád István HIBAS 

Válasz Fülöp Géza HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés Mely tényezők képezik a közösségi terek technológiai feltételeit 

Kép  

Válasz Open and Distance Learning (ODL) rendszerek HIBAS 

Válasz Az Open Source Software HELYES 

Válasz Open Access publikálás HIBAS 

 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Válassza ki a helyes állítást ! 

Kép  

Válasz Az iTV képben szegény (video - poor) tanulási tartalom, flexibilis 

hozzáféréssel. Megbízható, könnyen használható, mint egy televízió. 
HIBAS 

Válasz Az iTV képben gazdag (video - rich) tanulási tartalom, nonflexibilis 

hozzáféréssel. 

Nem megbízható, kezdetleges technológia, viszont könnyen 

használható, mint egy televízió. 

HIBAS 

Válasz Az iTV képben gazdag (video - rich) tanulási tartalom, flexibilis 

hozzáféréssel. Megbízható, könnyen használható, mint egy televízió. 
HELYES 

 

 

IH  

Állítás A médiakonvergencia fogalmán a tömeg- és telekommunikációs 

technológiák határterületén kialakult szakterületeket értjük 
Igaz 

 

 

SC  

Kérdés Kinek a nevéhez fűződik az alábbi kijelentés? „Szemben a PC- és internet- 

penetráció során tapasztalható társadalmi esélykülönbségek által fékezett 

folyamatokkal, a mobiltelefon demokratikusabb módon terjedt el a fiatalok 

körében.” 

Kép  

Válasz Benedek András HELYES 

Válasz Nyíri Kristóf HIBAS 

Válasz Pintér Róbert HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés Melyik állítás hamis a kommunikációs rendszerek elnevezése vonatkozásában? 

Kép  

Válasz A zárt kommunikációs rendszerek megnevezése off-line HIBAS 

Válasz A nyitott közvetlen kommunikációs rendszerek megnevezése on-line HIBAS 

Válasz A zárt kommunikációs rendszerek megnevezése on-line HELYES 

 

 

SC  

Kérdés Melyik állítás hamis? 

Kép  

Válasz A lineáris rögzítés kötött sorrendű elérést biztosít. HIBAS 

Válasz A nonlineárisan rögzített információk tetszőlegesen elérhetőek HIBAS 

Válasz Mindkét rögzítés tetszőleges elérést eredményez HELYES 

 

 

 


