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Az elméleti kérdésekre adott válaszait írja bele a Válasz fájlba! 

1. A  ...........  egy olyan csoportosulás melynek tagjai kapcsolatba léphetnek valamint 

kommunikálhatnak egymással. Általában valamilyen közös érdeklődési kör mentén 

csoportosuló emberekről van szó. [1 pont] 

a) közösségi hálózat 

b) közösségi aggregátor eszköz 

c) közösségi média 

d) közösségi média marketing 

2. Milyen eszközökkel lehet moderálni az oldalon a látogatók által közzétett tartalmakat? 

[1 pont] 

a) szavak letiltásával 

b) káromkodásszűrő használatával 

c) emberi moderátorok alkalmazásával 

d) eltávolítjuk a problémás felhasználókat az oldal kedvelői közül 

3. A  ...........  olyan képek, melyek segítségével a megtekintők belepillanthatnak egy videóba a 

YouTube-on való tallózás közben. [1 pont] 

a) videóindexképek 

b) filterek 

c) mémek 

d) szűrők 

4. Mire való a Wikipédia? [1 pont] 

a) szócikkek létrehozására, amelyek online enciklopédiává állnak össze 

b) személyes honlap vagy tárhely hozható itt létre 

c) gépi fordítások megjelenítésére 

d) kizárólag linkgyűjtemények megosztására 

5. A(z)  .........  olyan illusztráció, amely grafikus formában közöl információkat. [1 pont] 

a) infografika 

b) mém 

c) fénykép 

d) mozgóképek 

6. Kinek nincsenek az internetre feltöltött képekkel kapcsolatosan digitális jogkezelési 

lehetőségei? [1 pont] 

a) a képen szereplő személynek 

b) a kép készítőjének 

c) az közösségi oldalnak, ahova a képet feltöltötték 

d) a kép kedvelőinek 

7. Mire nem fontos figyelni, ha a cégünk egyszerre több közösségi oldalon van jelen? [1 pont] 

a) az egységes megjelenésre és az arculat kialakítására 

b) a panaszkezelésre 

c) a minőségi tartalom rendszeres közzétételére 

d) a profilképeink rendszeres frissítésére 
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8. Mit szabad nyilvánosan megosztani a közösségi oldalakon? [1 pont] 

a) a születésnapot 

b) a lakcímet 

c) a hitelkártyánk PIN kódját 

d) valós idejű helyadatokat 

9. Mi nem a cyberbullying egy formája? [1 pont] 

a) az identitáslopás 

b) a nyilvános lejártató üzenetek, kommentek írása 

c) a kiközösítés 

d) a geofencing 

10. A(z)  .........  a hálózati kommunikáció általános illemszabályait foglalja össze. [1 pont] 

a) flaming 

b) netikett 

c) cyberbullying 

d) phishing 

11. Jelentkezzen be a blogger.com oldalon és mutassa meg, hol lehet beállítani, hogy a blog 

felnőtteknek szóló tartalmakat jelenít meg! 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 „Előadás a közösségi média veszélyeiről” 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 07.28. 15:00-18:00 Készítsen képernyőképet az elvégzett 

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

c) Ne engedélyezze, hogy a vendégek meghívhassák az ismerőseiket. 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) Mutassa meg, hogy hogyan veheti fel a kapcsolatot a Wikipédia munkatársaival. 

Készítsen képernyőképet az elvégzett feladatról, amelyet a Válasz fájlba illesszen be. 

[2 pont] 

b) Másolja ki a nap képét, majd illessze be a Válasz fájlba. [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) Engedélyezze, hogy e-mail cím alapján megtalálható legyen a Twitter-en. A beállítást 

nem szükséges mentenie. [2 pont] 

c) A videó elejére feliratként szúrja be a nevét és a vizsga időpontját! A felirat a videó 

alatt az első 10 másodpercben jelenjen meg! [2 pont] 

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

1. A  ...........  egy olyan csoportosulás melynek tagjai kapcsolatba léphetnek valamint 

kommunikálhatnak egymással. Általában valamilyen közös érdeklődési kör mentén 

csoportosuló emberekről van szó. [1 pont] 

a) közösségi hálózat 

b) közösségi aggregátor eszköz 

c) közösségi média 

d) közösségi média marketing 

2. Milyen eszközökkel lehet moderálni az oldalon a látogatók által közzétett tartalmakat? 

[1 pont] 

a) szavak letiltásával 

b) káromkodásszűrő használatával 

c) emberi moderátorok alkalmazásával 

d) eltávolítjuk a problémás felhasználókat az oldal kedvelői közül 

3. A  ...........  olyan képek, melyek segítségével a megtekintők belepillanthatnak egy videóba a 

YouTube-on való tallózás közben. [1 pont] 

a) videóindexképek 

b) filterek 

c) mémek 

d) szűrők 

4. Mire való a Wikipédia? [1 pont] 

a) szócikkek létrehozására, amelyek online enciklopédiává állnak össze 

b) személyes honlap vagy tárhely hozható itt létre 

c) gépi fordítások megjelenítésére 

d) kizárólag linkgyűjtemények megosztására 

5. A(z)  .........  olyan illusztráció, amely grafikus formában közöl információkat. [1 pont] 

a) infografika 

b) mém 

c) fénykép 

d) mozgóképek 

6. Kinek nincsenek az internetre feltöltött képekkel kapcsolatosan digitális jogkezelési 

lehetőségei? [1 pont] 

a) a képen szereplő személynek 

b) a kép készítőjének 

c) az közösségi oldalnak, ahova a képet feltöltötték 

d) a kép kedvelőinek 

7. Mire nem fontos figyelni, ha a cégünk egyszerre több közösségi oldalon van jelen? [1 pont] 

a) az egységes megjelenésre és az arculat kialakítására 

b) a panaszkezelésre 

c) a minőségi tartalom rendszeres közzétételére 

d) a profilképeink rendszeres frissítésére 
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8. Mit szabad nyilvánosan megosztani a közösségi oldalakon? [1 pont] 

a) a születésnapot 

b) a lakcímet 

c) a hitelkártyánk PIN kódját 

d) valós idejű helyadatokat 

9. Mi nem a cyberbullying egy formája? [1 pont] 

a) az identitáslopás 

b) a nyilvános lejártató üzenetek, kommentek írása 

c) a kiközösítés 

d) a geofencing 

10. A(z)  .........  a hálózati kommunikáció általános illemszabályait foglalja össze. [1 pont] 

a) flaming 

b) netikett 

c) cyberbullying 

d) phishing 

 


