
 

IH  

Állítás Igaz v. hamis a médiakommunikációra az alábbi kijelentés? 

A médiakommunikáció idő befogásán és a tér legyőzésén alapul. 
Igaz 

 

 

IH  

Állítás Igaz v. hamis a médiakommunikációra az alábbi kijelentés? 

A mediális kommunikációnak két típusát különböztetjük meg 

egymástól: a tele- és a tömegkommunikációt 

Igaz 

 

 

M  

Kérdés Párosítsa az alábbi fogalmakat! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár Kommunikációs forma Jellemző1 

Pár Médium közvetítő elem 

Pár Média a tömegkommunikáció eszközei és 

intézményei 

 

 

M  

Kérdés Párosítsa az alábbi fogalmakat! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár Személy értelmezés 

Pár McLuhan közlési eszköz minden olyan dolgot, 

amely az emberi tevékenységek és 

társulások méretét, illetve formáját 

alakítja és ellenőrzi 

Pár Barbier – Laveir médiának tekinthetünk minden 

társadalmilag létrejött kommunikációs 

struktúrát, sőt a definíciót kiterjesztve, 

médiának nevezzük e struktúrák 

hordozóit. 

Pár Fülöp Géza A kommunikáció története a tér és idő 

legyőzésének története 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M  

Kérdés Párosítsa a fogalmakat! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár Telekommunikáció Távközlés 

Pár Telefónia egy az egyhez (legalábbis meghatározható 

a felek száma) 

Pár Tömegkommunikáció egy a sokhoz, nyilvános forma 

 

 

M  

Kérdés Párosítsa a fogalmakat! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár Információforrás Valamilyen energia állapotváltozását 

hordozó jelenség vagy személy, amely  

üzenettartalommal rendelkezik. 

Pár Adó/kódoló A forrás üzeneteinek, 

szimbólumsorozatainak megfelelteti a 

csatorna jelsorozatát, jelhalmazát, 

jelfolyamatát és a csatorna 

bemenetéhez juttatja el. 

 

 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis a következő állítás a tömegkommunikáció korszerű 

(21. századi) értelmezésére? 

Olyan közlés, melynek során „... nyilvánosan, technikai terjesztő 

eszközök segítségével, közvetetten (tehát nem szemtől szembe), 

egyoldalúan (a közlők és a befogadók sűrű szerepcseréjének 

lehetősége nélkül) jut el az információ egy diszperz (eltérően 

együttlévő) közönség számára.” 

Hamis 

 

 

M  

Kérdés Párosítsa a tömegkommunikáció alrendszereit! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár Az információgyűjtő hírügynökségek, tudósítók, hálózatok 

Pár A feldolgozó technikai szerkesztőség, stúdió, 

Pár A kisugárzó rendszer adóállomás szerkesztőségek, stúdiók 

 

 

 

 

 

 



 

SC  

Kérdés A Laswelli formula elemei között melyik a kakukktojás? 

Kép  

Válasz ki HIBAS 

Válasz mit HIBAS 

Válasz milyen csatornán HIBAS 

Válasz kinek HIBAS 

Válasz milyen céllal HELYES 

Válasz milyen hatással HIBAS 

 

 

M  

Kérdés Párosítsa a médiakommunikációval kapcsolatos fogalmakat! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár A telekommunikáció fogalmán az egymástól távol lévő személyek közötti 

kommunikációt értjük, vagyis a halló- és 

látótávolságon kívüli közlést. 

Pár Tömegkommunikáció intézményes a közlés, melynek során az 

üzenetek nyilvánosan médiumokkal útján, 

egyoldalú módon nagy tömeg felé 

kerülnek közvetítésre 

Pár Médiakommunikáció a befogadó nem közvetlenül hanem 

közvetett, (tér és/vagy időbeli eltolással) 

módon van kapcsolatban a kibocsátóval. 

 

 

SC  

Kérdés Kinek a nevéhez fűződik az alábbi hazai újmédia definíció 

„Az új média "a digitális hálózati kommunikáció révén létrejövő médiatípus átfogó 

neve. Az új média fogalma magába foglalja a multimédia és interakítv média 

jellegű tartalmakat, az újszerű egyéni és közösségi cselekvési formákat egyaránt" 

Kép  

Válasz Szakadát István HELYES 

Válasz Koltai Dénes HIBAS 

Válasz Fehér Katalin HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés Az Európa Parlament állásfoglalása szerint az újmédia mit hivatott támogatni? 

Kép  

Válasz az európai közszféra létrehozása HIBAS 

Válasz az IKT fejlesztéseket HIBAS 

Válasz a konvergens médiatartalmak előállítását HELYES 

 



 

SC  

Kérdés 46)Melyik tudós vagy szervezet állásfoglalásában/definíciójában szerepel az alábbi 

gondolat? „…az ’új média’ kifejezés a hálózatba kapcsolt digitális információs és 

kommunikációs technológiák leírására használatos” 

Kép  

Válasz Európa Parlament állásfoglalása HELYES 

Válasz Szakadát István HIBAS 

Válasz Balázs Géza HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés Melyik állítás hamis a tradicionális új média értelmezésekre? 

Kép  

Válasz Míg a 80-as és 90-es évek elfogadott értelmezésében az újmédia a 

hagyományos tömegmédiumok digitális ellenpólusa volt 
HIBAS 

Válasz újmédiát a szöveges-, képi- és audiovizuális tartalomipar mindazon 

termékeként fogták fel, amelyek fogyasztása és felhasználása 

számítógépes környezetben történik, bizonyos fokú interakciót tesz 

lehetővé a fogyasztók vagy a fogyasztó 

HIBAS 

Válasz az a felfogás amely ”… a digitális média anyagi és logikai 

organizációjaként fogja fel az újmédiát” 
HELYES 

 

 

IH  

Állítás Az E. Dale megismerési piramis legalsó fokán a közvetlen tapasztalás, 

közepén az ikonikus megjelenítés, míg a csúcson a szóbeli és írásos 

közlés áll. 

Igaz 

 

 

SC  

Kérdés Melyik a helyes sorrend – a legelvontabbaktól kiindulva a legközvetlenebb, 

legkonkrétabb tapasztalatig – az Edgar Dale féle tapasztalati piramisban? 

Kép  

Válasz elvont tapasztalatok, szóbeli jelképek, vizuális szimbólumok, 

hangfelvételek, állóképek, filmek mozgóképek, televízió-műsor, 

kirándulások, kiállítások, bemutatások, mesterségesen előidézett 

tapasztalatok, a legközvetlenebb tapasztalatok. 

HIBAS 

Válasz elvont tapasztalatok, szóbeli jelképek, vizuális szimbólumok, 

hangfelvételek, állóképek, filmek mozgóképek, televízió-műsor, 

kiállítások, kirándulások, bemutatások, mesterségesen előidézett 

tapasztalatok, a legközvetlenebb tapasztalatok. 

HIBAS 

Válasz elvont tapasztalatok, szóbeli jelképek, vizuális szimbólumok, 

hangfelvételek, állóképek, filmek mozgóképek, televízió-műsor, 

kiállítások, kirándulások, bemutatások, mesterségesen  

előidézett tapasztalatok, a legközvetlenebb tapasztalatok. 

HELYES 

 



 

 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis az alábbi kijelentés az oktatási folyamat új 

felfogására? 

A tanár szerepe módosul, tudásrendszert átadó, frontális 

információközvetítő tevékenységéről áttevődik a hangsúly a tanulási 

környezet tervezésére (instructional design – ID), a tanulási folyamat 

időbeli és térbeli, valamint szociális szervezésére. 

Igaz 

 

 

IH  

Állítás Az E-learning 2.0 a tanuló autonómiáját teljesen a háttérbe szorítja, és a 

spontán tudáscserén alapszik. 
Hamis 

 

 

IH  

Állítás A webkettő alapú tanulás elsősorban a közösségi tanulást segíti elő. Igaz 

 

 

 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis az alábbi állítás a portfólióra? 

.„…olyan digitalizált produktumokból álló gyűjtemény, amely 

bemutatja az egyén, szervezet, intézmény vagy egy csoport 

eredményeit, erőforrásait, teljesítményét." 

Igaz 
 

 

 

M  

Kérdés Az e-learning rendszerek típusait vizsgálva párosítsa a fogalmakat. 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár 1. A tanuláskezelő rendszerek LMS  

(Learning Management System), 

az elektronikus a tananyagot közzé téve a 

zárt csoportba tartozó résztvevők 

tevékenységeit, haladását is kezelik. 

Pár 2. A tartalomkezelő rendszerek 

(Learning Content Management 

System, LCMS) túlmenően a 

didaktikai feldolgozást, megosztást, 

terjesztést, illetve a tartalom 

változtatásának lehetőségét. 

körébe olyan szoftverek tartoznak, 

amelyeket elektronikus kurzusok 

fejlesztéséhez használnak.  

Az LCMS rendszer biztosítja – a 

tananyagíró szakértők, médiafejlesztők, 

programozók és az oktatók számára – a 

tartalomfejlesztésen 

Pár 3. A virtuális tanulási környezetek 

(Virtual Learning Environment, VLE) 

olyan képzésmenedzsment (LMS 

rendszerek), amelyek a klasszikus tanulási 

folyamat minden részletét igyekeznek 

virtuálisan megjeleníteni. 

 



 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis az alábbi állítás? Napjaink egyéni médiumait (Me 

Media), komplementer módon kiegészíti majd kollektív média rendszer 

(We Media). 

Igaz 

 

 

SC  

Kérdés Kinek a nevéhez fűződik az emberi jelzőrendszerek megalkotása 

Kép  

Válasz Donald HIBAS 

Válasz Pavlov HELYES 

Válasz Skinner HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés Melyik állítás hamis a kommunikációs korszakokra? 

Kép  

Válasz Fülöp Géza csoportosítása: a beszéd, írás könyvnyomtatás távközlés 

elektronikus információfeldolgozás, a számítástechnika forradalma. 
HIBAS 

Válasz A külső szimbolikus tárolást Donald prezentálta HIBAS 

Válasz Az individuális és társas-közösségi hálózatalapú médiumok képezik 

Baily harmadik korszakát 
HELYES 

 

 

 

M  

Kérdés Párosítsa a különböző korszakolásokat és megalkotóikat! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár Ong háromlépcsős korszakolása 

Pár Donald-féle evolúciós pszichológiai felfogás 

Pár Innis, McLuhan és Castells technológiai determinizmus 

Pár Pethő Bertalan a technikai médiumok öt generációja 

Pár Hernád István négy technológiai forradalma 

Pár Fülöp Géza öt kommunikációs forradalmai 

 

 

IH  

Állítás A médiadiverzifikáció jelensége azt jelenti, hogy a hálózati 

médiakompetenciák birtokában bárki szolgáltathat tartalmat 
Igaz 

 

 

IH  

Állítás A médiakonvergencia fogalmán a tömeg- és telekommunikációs 

technológiák határterületén kialakult szakterületeket értjük 
Igaz 



 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis a tanultak alapján az alábbi kijelentés? A 

tartalomközlés is alapvető változásokon fog még átmenni, hisz legősibb 

HTML-oldalakat felváltotta a tartalmat látványos és interaktív 

megoldásokkal megjeleníteni képes Flash-programnyelv. Ez utóbbit az 

Apple már nem támogatta, kifejlesztésre került a HTML5, amely a 

HTML újra feldolgozott, frissebb, több funkcióval rendelkező 

változata. 

Igaz 

 

 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis a tanultak alapján az alábbi kijelentés? „Az új a 

tartalomfejlesztő rendszerek (pl.: Lectora, Captivate) már alkalmasak 

arra, hogy a tartalmat HTML5 formában – szabványos Scorm-tananyag 

formában – publikálják, jelenítsék meg a felhasználó számára.” 

Igaz 

 

 

SC  

Kérdés Melyik állítás igaz az egyes tömegkommunikáció rendszerekre? 

Kép  

Válasz A telekommunikáció az emberi közlések keskeny sávú (broadcast) 

formája 
HIBAS 

Válasz A televízió és a rádió műsor sugárzás keskeny sávban (narrow) terjed. HIBAS 

Válasz Az Internetes kommunikáció hálózati alapokon működik. HELYES 

 

 

SC  

Kérdés Az eseményeket dramatizálva, személyiség-központúan ábrázoló, a hátterükben 

meghúzódó folyamatokat és összefüggéseket fel nem táró műfaj neve: 

Kép  

Válasz Infotainment HELYES 

Válasz Edutainment HIBAS 

Válasz show HIBAS 

 


