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A vizsgáztató tölti ki: 

VIZSGA DÁTUMA: .............év .............hó ........nap 

VIZSGAKÖZPONT AZONOSÍTÓJA: ............. 

VIZSGÁZTATÓ NEVE: .................................................... 

A vizsgáztató tölti ki: 

ÉRTÉKELÉS: ÖSSZPONTSZÁM: ................. /max. 32 pont 

MEGFELELT / NEM FELELT MEG 

VIZSGÁZTATÓ ALÁÍRÁSA: ..................................................  

VIZSGÁZÓ NEVE: .....................................................  

Minta 

1. feladat 

Nyissa meg a válaszfájl nevű fájlt. Írja a megfelelő helyre a nevét, kártyaszámát, és írja be 

az elméleti kérdésekre a helyes válaszok betűjelét. Mentse el a fájlt. [20 pont] 

1.1. Kinek a nevéhez kötik a Facebook megalapítását? 

a) Mark Zuckerberg 

b) Marshall McLuhan 

c) Steve Jobs 

d) Johann Gutenberg 

1.2. Mit jelent az anonimitás? 

a) illegalitás 

b) névtelenség 

c) titkosság 

d) mozaikszó 

1.3. Melyik mikroblog a felsoroltak közül? 

a) Google Drive 

b) Twitter 

c) Pinterest 

d) Youtube 

1.4. Melyik jelent meg 1990 előtt? 

a) közösségi média 

b) geolokációs információ 

c) internet 

d) kamerás mobil 

1.5. Melyik közösségimédia-marketinges elv ez? Inkább kevesebb aktív követőnk legyen, mint 

sok passzív. 

a) a hallgatás szabálya 

b) a fókuszálás szabálya 

c) a minőség szabálya 

d) a befolyásolás szabálya 
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1.6. Melyik korosztály a leginkább tudatos az adatbiztonság kapcsán? 

a) a fiatalok 

b) az idősek 

c) a középkorosztály 

d) nincs különbség 

1.7. Mi a cyberbullying? 

a) identitáslopás 

b) online cukkolás 

c) csalás 

d) online zaklatás 

1.8. Mi a hoax? 

a) kéretlen levélküldemény 

b) spam 

c) álhír 

d) pletyka 

1.9. Mivel fizetünk a Facebook használatáért? 

a) a Facebook ingyenes 

b) pénzzel 

c) adatokkal 

d) idővel, adattal, pénzzel 

1.10. A legtöbb interakciót generáló Facebook-poszt szövege: 

a) 40-70 karakteres 

b) 140-160 karakteres 

c) 70-140 karakteres 

d) 160 karakternél hosszabb 

1.11. Melyik Facebook-használótípus az, aki nem vagy csak ritkán kommentel, nem oszt meg 

semmit, de mindent elolvas? 

a) voyeur 

b) informáló 

c) lájkvadász 

d) véleményvezér 

1.12. Melyik nem a Google-höz kötődő internetalapú szolgáltatás/alkalmazás? 

a) Alerts 

b) Analytics 

c) Whatsapp 

d) Drive 

1.13. Melyik nem a közösségimédia-marketing előnye? 

a) a cégek képviselői részt vehetnek a beszélgetésben 

b) értékes tartalmat tudnak közzétenni 

c) nagyobb márka(át)láthatóság 

d) a legnagyobb ügyfélelérés 
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1.14. Miért kiemelt szerep a véleményvezér? 

a) minőségi közönsége van, és érdeklődik a termék iránt 

b) sokan ismerik 

c) sokat szerepel a televízióban 

d) kiszámítható a véleménye 

1.15. Hány éves korban lehet a Facebookra regisztrálni? 

a) 6 

b) 10 

c) 13 

d) 15 

1.16. Melyik internethasználati veszély az alábbiak közül? 

a) kiberzaklatás 

b) mémtúlterhelés 

c) szelfikészítés 

d) wifijel csökkenése 

1.17. Milyen motivációi lehetnek a Facebookon posztolásnak? 

a) információmegosztás 

b) tanulás 

c) a regisztráció fenntartása 

d) életben maradás 

1.18. Melyik nem a cyberbullying megjelenési formája? 

a) zaklatás 

b) online kizárás 

c) pletyka 

d) influencer 

1.19. Hogyan lehet a Wikipédia tartalmait felhasználni? 

a) sehogy 

b) csak pontos hivatkozással 

c) a tartalmak kimásolhatók és szabadon használhatók 

d) csak a szerző engedélyével 

1.20. Milyen funkciókat lehet a Youtube-on igénybe venni? 

a) videótartalmakat nézni, megosztani és sajátot feltölteni 

b) videótartalmakat nézni és szerkeszteni 

c) zenés videókat nézni és sajátot feltölteni 

d) zenés videókat nézni és szerkeszteni 
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2. feladat 

Nyisson meg egy új dokumentumot a szövegszerkesztőben! [1 pont] 

Nyissa meg a Facebook közösségi oldalt, és lépjen be a saját felhasználói adataival! [1 pont] 

Keresse meg a közösségi oldalon azt az aloldalt, amelyen a Facebook által az Önről tárolt 

információkat rendszerezi posztok, kommentek, fotók stb. alapján! Készítsen erről az oldalról 

egy képernyőképet vagy képmetszővel egy kivágott képet, és másolja be a 

szövegszerkesztőbe! [2 pont] 

Mentse el a dokumentumot Facebook-informacio.docx fájlnéven! [1 pont] 

Küldje el a vizsgáztatónak Messengeren a fájlt! [1 pont] 

3. feladat 

Egy barátjának Pinterest-oldalt kell készítenie egy iskolai/munkahelyi feladathoz. Ő még 

soha nem csinált ilyet. 

Magyarázza el e-mailben/valamely üzenetküldő szolgáltatásban (messengeren), hogyan lásson 

hozzá a feladathoz! Legalább 5, legfeljebb 8 mondatot írjon! [4 pont] 

Keressen az interneten egy jó példát! Ennek a linkjét másolja bele az üzenetébe! [1 pont] 

Ne feledkezzen el a szokásos udvariassági formákról sem! Ezek nem számítanak bele a 

terjedelembe, ám az értékelésbe igen. [1 pont] 


