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Az elméleti kérdésekre adott válaszait írja bele a Válasz fájlba! 

1. Az ellenőrzött oldal vagy profil a Facebookon olyan oldal vagy profil, amelyek tulajdonosai 

[1 pont] 

a) kiemelten figyelnek a hozzászólások moderálására 

b) olyan felhasználók, akiknek a feltöltött tartalmait rendszeresen ellenőrzi a Facebook 

c) olyan felhasználók, akik más oldalak valódiságát ellenőrizhetik 

d) olyan felhasználók, akiknek a személyiségük valódiságáról meggyőződött a Facebook 

2. Milyen paramétert nem vesz figyelembe a YouTube algoritmusa, amikor egy videó felkerül 

a Felkapott (Trendig) videók közé? [1 pont] 

a) a megtekintések számát 

b) a videó feltöltőjének személyét 

c) a megtekintések időbeli növekedésének arányát 

d) a videó feltöltése óta eltelt időt 

3. Mit nem szükséges megadnunk, ha egy interneten közzétett cikkre helyesen szeretnénk 

hivatkozni? [1 pont] 

a) a mű szerzőjét, a cikk címét és alcímét 

b) a cikk webcímét 

c) mikor tekintettük meg utoljára a forrásunkat 

d) karakter- vagy oldalszámot 

4. Mi nem előnye az infografikának? [1 pont] 

a) a képek segítségével helytakarékosan tud sok információt átadni 

b) a képek segítségével az információ gyorsabban befogadható 

c) látványos, figyelemfelkeltő, emlékezetes 

d) időigényes a megtervezése és az elkészítése 

5. Hogyan szabad fényképet készíteni és közzétenni más emberekről? [1 pont] 

a) minden jog a kép készítőjét illeti, a képen szereplő embert nem kell tájékoztatni sem a 

kép elkészítéséről, sem a közzétételéről 

b) valakinek az arcát lefotózni és közzétenni csak az illető hozzájárulásával lehet, kivéve 

tömegrendezvényeken, ott nem szükséges az engedélykérés 

c) a képen szereplő embert tájékoztatni kell a kép készítéséről, de a kép felhasználásába 

már nem szólhat bele 

d) a képen szereplő embertől csupán akkor kell engedélyt kérni fénykép készítésére, ha 

a képből pénzügyi bevétel származhat 

6. Milyen láthatósági beállítással nem lehet megosztani a Facebook bejegyzéseket? [1 pont] 

a) csak én 

b) ismerősök, kivéve 

c) nyilvános 

d) zárt 
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7. A(z)  .........  olyan weblap, amely bizonyos időközönként közzétett bejegyzések sorozatából 

épül fel. [1 pont] 

a) blog 

b) web 2.0 

c) podcast 

d) infografika 

8. A  ...........  olyan blog, ahol rendkívül rövid terjedelmű, egyszerű tartalmakat lehet gyorsan 

megosztani. [1 pont] 

a) vlog 

b) mikroblog 

c) chat 

d) közösségi oldal 

9. Hol nem tudnak segítséget kérni a cyberbullying áldozatai? [1 pont] 

a) a közösségi oldal bejelentő felületén 

b) a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány lelkisegély vonalán 

c) az internetszolgáltatónál 

d) a biztonsagosinternet.hu bejelentő felületén 

10. A(z)  .........  egy olyan folyamat, amelynek során szándékosan sértő, ellenséges, offtopic 

(témához nem kapcsolódó) hozzászólásokat küldenek egy nyilvános (általában internetes) 

fórumra. [1 pont] 

a) flaming 

b) cyberbullying 

c) phishing 

d) netikett 

11. Jelentkezzen be a blogger.com oldalon és állítsa át a blog oldal nyelvét angolra! A beállítást 

nem szükséges menteni! Készítsen képernyőképet az elvégzett feladatról, amelyet a 

Válasz fájlba illesszen be. [2 pont] 

12. Jelentkezzen be a facebook.com oldalon. 

a) Hozzon létre egy zártkörű eseményt „Prezi kontra PowerPoint” néven. Készítsen 

képernyőképet az elvégzett feladatról, amelyet a Válasz fájlba illesszen be. [2 pont] 

b) Adja meg az esemény paramétereit. Helyszín: NJSZT 1054 Budapest, Báthory utca 

16. Időpont: a következő év 09.28. 15:00-18:00 Készítsen képernyőképet az elvégzett 

feladatról, amelyet a Válasz fájlba illesszen be. [2 pont] 

c) Hozzon létre az eseményen belül szavazást. Kérdés: „Melyik programmal könnyebb 

bemutatót készíteni?” Választási lehetőségek: Prezi, PowerPoint. Készítsen 

képernyőképet az elvégzett feladatról, amelyet a Válasz fájlba illesszen be. [2 pont] 

13. Indítson el egy böngészőprogramot és látogasson el a https://hu.wikipedia.org oldalra! 

a) Lépjen be a Fizika portálra. Készítsen képernyőképet az elvégzett feladatról, amelyet a 

Válasz fájlba illesszen be. [2 pont] 

b) Mutassa meg a lap korábbi változatait. Készítsen képernyőképet az elvégzett 

feladatról, amelyet a Válasz fájlba illesszen be. [2 pont] 
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c) Készítsen képernyőképet a Tudtad-e, hogy rovat aktuális elemeiről, amelyet a Válasz 

fájlba illesszen be. [2 pont] 

14. A következő műveletsorról készítsen videófelvételt! Amennyiben nem sikerül a 

videófelvétel, készítsen képernyőképet az elvégzett feladatról, amelyet a Válasz fájlba 

illesszen be. [2 pont] 

a) Indítson el egy böngészőprogramot és látogasson el a twitter.com oldalra! 

Jelentkezzen be a twitter.com oldalon! [2 pont] 

b) 24 órára némítsa el a Kezdőlap idővonaláról az „autó” szót! A beállítást nem 

szükséges mentenie. [2 pont] 

c) Mentse az elkészült videót mp4 formátumba! [2 pont] 
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Az elméleti kérdések megoldása 

1. Az ellenőrzött oldal vagy profil a Facebookon olyan oldal vagy profil, amelyek tulajdonosai 

[1 pont] 

a) kiemelten figyelnek a hozzászólások moderálására 

b) olyan felhasználók, akiknek a feltöltött tartalmait rendszeresen ellenőrzi a Facebook 

c) olyan felhasználók, akik más oldalak valódiságát ellenőrizhetik 

d) olyan felhasználók, akiknek a személyiségük valódiságáról meggyőződött a Facebook 

2. Milyen paramétert nem vesz figyelembe a YouTube algoritmusa, amikor egy videó felkerül 

a Felkapott (Trendig) videók közé? [1 pont] 

a) a megtekintések számát 

b) a videó feltöltőjének személyét 

c) a megtekintések időbeli növekedésének arányát 

d) a videó feltöltése óta eltelt időt 

3. Mit nem szükséges megadnunk, ha egy interneten közzétett cikkre helyesen szeretnénk 

hivatkozni? [1 pont] 

a) a mű szerzőjét, a cikk címét és alcímét 

b) a cikk webcímét 

c) mikor tekintettük meg utoljára a forrásunkat 

d) karakter- vagy oldalszámot 

4. Mi nem előnye az infografikának? [1 pont] 

a) a képek segítségével helytakarékosan tud sok információt átadni 

b) a képek segítségével az információ gyorsabban befogadható 

c) látványos, figyelemfelkeltő, emlékezetes 

d) időigényes a megtervezése és az elkészítése 

5. Hogyan szabad fényképet készíteni és közzétenni más emberekről? [1 pont] 

a) minden jog a kép készítőjét illeti, a képen szereplő embert nem kell tájékoztatni sem a 

kép elkészítéséről, sem a közzétételéről 

b) valakinek az arcát lefotózni és közzétenni csak az illető hozzájárulásával lehet, kivéve 

tömegrendezvényeken, ott nem szükséges az engedélykérés 

c) a képen szereplő embert tájékoztatni kell a kép készítéséről, de a kép felhasználásába 

már nem szólhat bele 

d) a képen szereplő embertől csupán akkor kell engedélyt kérni fénykép készítésére, ha 

a képből pénzügyi bevétel származhat 

6. Milyen láthatósági beállítással nem lehet megosztani a Facebook bejegyzéseket? [1 pont] 

a) csak én 

b) ismerősök, kivéve 

c) nyilvános 

d) zárt 
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7. A(z)  .........  olyan weblap, amely bizonyos időközönként közzétett bejegyzések sorozatából 

épül fel. [1 pont] 

a) blog 

b) web 2.0 

c) podcast 

d) infografika 

8. A  ...........  olyan blog, ahol rendkívül rövid terjedelmű, egyszerű tartalmakat lehet gyorsan 

megosztani. [1 pont] 

a) vlog 

b) mikroblog 

c) chat 

d) közösségi oldal 

9. Hol nem tudnak segítséget kérni a cyberbullying áldozatai? [1 pont] 

a) a közösségi oldal bejelentő felületén 

b) a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány lelkisegély vonalán 

c) az internetszolgáltatónál 

d) a biztonsagosinternet.hu bejelentő felületén 

10. A(z)  .........  egy olyan folyamat, amelynek során szándékosan sértő, ellenséges, offtopic 

(témához nem kapcsolódó) hozzászólásokat küldenek egy nyilvános (általában internetes) 

fórumra. [1 pont] 

a) flaming 

b) cyberbullying 

c) phishing 

d) netikett 

 


