
 

SC  

Kérdés Hogyan definiálná a taneszköz fogalmát? 

Kép  

Válasz Információhordozó médium, szemléltető eszköz, amely az oktatási 

folyamatban felhasználható. 
HELYES 

Válasz Kizárólag a számítógépes technika eszközeit jelenti. HIBAS 

Válasz A 21. század taneszközei kivételével információhordozó médium, 

szemléltető eszköz. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Oldja fel a PLE fogalmát és válassza ki a legjellemzőbb definícióját! 

Kép  

Válasz PLE- Private Language Enviroment, azaz egyéni nyelvtanulási 

környezet 
HIBAS 

Válasz PLE-Personal Learning Enviroment, azaz személyre szabott tanulási 

környezet 
HELYES 

Válasz PLE- Personal Learning Element, azaz személyes tanulási környezete 

elemei egységei 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés A valós idejű infrastruktúrát nem  jellemzi… 

Kép  

Válasz az erőforrások megosztása HIBAS 

Válasz következetes IT-infrastrukrúra-megosztás HIBAS 

Válasz támogatja az IT-infrastruktúra manuális optimalizálását HELYES 

 

SC  

Kérdés Milyen feladatot lát el a HelpDesk az alábbiak közül? 

Kép  

Válasz IT szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák során való segítségnyújtás HELYES 

Válasz azonnal megoldja a felmerülő problémát HIBAS 

Válasz megbízást ad a folyamat résztvevőinek a későbbi problémák elkerülése 

érdekében 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Felhasználói kör alapján lehet: 

Kép  

Válasz általános és speciális elvárásokat kielégítő rendszerek HELYES 

Válasz állami és magánszféra rendszer HIBAS 

Válasz privát és publikus rendszerek HIBAS 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Kiterjedés szerint egy rendszer lehet 

Kép  

Válasz lokális és globális rendszer HELYES 

Válasz kis-és nagykiterjedésű, osztott rendszer HIBAS 

Válasz átfogó és helyi rendszer HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik a problémakezelés hiányzó eleme? Folytassa a sort: esemény-

felügyelet, probléma-felügyelet, …, vezetői felügyelet. 

Kép  

Válasz hibafelügyelet HELYES 

Válasz visszajelzés-felügyelet HIBAS 

Válasz megoldási-felügyelet/folyamatmenedzsment HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mely fogalmak jellemzik a változtatás felügyeletet! 

Kép  

Válasz prioritás és hatás HELYES 

Válasz változtatás mértéke és következmények HIBAS 

Válasz időveszteség mértéke, verziószám emelkedése HIBAS 

 

SC  

Kérdés Az integrált irodai rendszer képes… 

Kép  

Válasz kommunikációs szolgáltatásokat integrálni HIBAS 

Válasz az információfeldolgozás fokozatait integrálni HIBAS 

Válasz a humánerőforrás hatékonyabb kihasználására. HELYES 

 

SC  

Kérdés Melyik a szervezetek egyik legjelentősebb szervezeti kihívása napjainkban? 

Kép  

Válasz megbirkózni a változó információtömeggel és információs 

szükséglettel, illetve az információ gyors elérése 
HELYES 

Válasz az informatikai rendszerek megismertetése és elfogadtatása a 

menedzsmenttel és a dolgozókkal 
HIBAS 

Válasz lépést tartani a piaci versenyben és új piaci területeket keresni HIBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Igaz-e a következő állítás? 

Kép A MIS magyar fordítása vállaltirányítási rendszer, bár többen vezetői információs 

rendszernek fordítják, de az utóbbi nem létezhet önmagában csak egy szervezet 

részeként. 

Válasz Mindegyik kijelentés igaz. HELYES 

Válasz Csak az első állítás igaz, a többi hamis. HIBAS 

Válasz Egyik állítás sem igaz. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mi a vállaltirányítási rendszer legfőbb feladata az alábbiak közül? 

Kép  

Válasz Az adatok gyűjtése, feldolgozása, tárolása és visszakeresése HELYES 

Válasz A kommunikáció és az információáramlás elősegítése a vállalaton 

belül. 
HIBAS 

Válasz A termelékenység növekedése, és üzleti információszolgáltatás. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Állítsa sorrendbe az informatikai stratégiai tervezés lépéseit: 

Kép  

Válasz tervezés, behatárolás; alapadatgyűjtés; stratégiai követelménytervezés 

és adattervezés; részletes terv elkészítése 
HELYES 

Válasz tervezés, behatárolás; stratégiai követelménytervezés és adattervezés; 

alapadatgyűjtés részletes terv elkészítése 
HIBAS 

Válasz tervezés, behatárolás; alapadatgyűjtés; stratégiai követelménytervezés HIBAS 

 

SC  

Kérdés Az alábbiak közül melyik a stratégiai adattervezés lépései? 

Kép  

Válasz ideális adatmodell felállítása; fizikai adatmodell megszerkesztése, 

adatáttérési terv elkészítése 
HELYES 

Válasz ideális adatmodell felállítása; fizikai adatmodell megszerkesztése, 

megvalósítás 
HIBAS 

Válasz információelemzés; fizikai adatmodell megszerkesztése, adatáttérési 

terv elkészítése 
HIBAS 

 

IH  

Állítás Az e-learning 2.0 tanuló-központú formálisan szerveződő tanulási 

forma, mely a tanuló autonómiáján és megszervezett tudáscserén 

alapulva, már nem hierarchikus, hanem sokirányú, decentralizált és 

sokcsatornás, a kollaboratív tanulásra ösztönözve kibontakoztatja a 

tanulói kreativitást. 

Hamis 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Az elearning 2.0 esetében a kollaboráció azt jelenti, hogy: 

Kép  

Válasz mindenki saját magának kidolgozza a tudáselemeket és egymástól 

elszigetelten alkalmazzák 
HIBAS 

Válasz közösségi tudásmegosztást jelent. HELYES 

Válasz a tanárnak  kiemelt szerepe van a tudás megszerzésében. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mi az az e-napló? 

Kép  

Válasz cégek számára készülő ügyviteli szoftver HIBAS 

Válasz oktatási intézmények számára készülő adminisztrációs szoftver HELYES 

Válasz könyvelési célszoftver HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mi a tervezés optimális első lépése? 

Kép  

Válasz igényfelmérés, interjú HELYES 

Válasz pénzügyi tervezés, riport HIBAS 

Válasz megvalósíthatósági tanulmány HIBAS 

 

SC  

Kérdés Milyen megfigyeléseket tettek a pedagógusok az eszköz használata kapcsán? 

Kép  

Válasz A tanulók sokkal motiváltabbak, illetve a tanórákon felmerülő 

témáknak is mélyebben utánanéznek. 
HELYES 

Válasz A tanulók hozzáállása nem változik látványosan. HIBAS 

Válasz A tanulók többet foglalkoznak játékkal, de tanulmányi eredményeik 

jobbak. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mit jelent a pilot-projekt? 

Kép  

Válasz kísérleti projekt HELYES 

Válasz pedagógiai kísérlet HIBAS 

Válasz innovációs kutatás HIBAS 

 


