
2. Vizsgakérdések - Internet 

1. Az alábbiak közül melyik webes eszköz használható weboldal vagy szöveg fordítására? 

A./ Gmail 

B./ Google fordító 

C./ Freemail 

D./ CSS stíluslap 

2. Mi az URL? 

A./ A számítógép központi vezérlőegysége. 

B./ Az URL, az interneten megtalálható e-mailek szabványosított címe. 

C./ A hiperhivatkozás, vagy más néven link, az interneten található dokumentumokat, információkat 

összekötő eszköz. 

D./ Az URL, vagy más néven webcím, az interneten megtalálható bizonyos erőforrások (például szövegek, 

képek) szabványosított címe. 

3. Hasznos-e a weboldal frissítése? 

A./ Igen, mert a frissítéssel mindig a kezdőoldal ugrik vissza. 

B./ Egyáltalán nem hasznos. 

C./ Igen, mert ha frissül az adott weboldal böngészés közben, az új tartalom nem jelenik meg addig, amíg az 

oldal nincs frissítve. 

D./ Igen, mert gyakran az oldal címe is megváltozik böngészés közben. 

4. Van-e lehetőség weboldalról szöveget, képet másolni egy adott dokumentumba vagy e-mailbe? 

A./ Igen, de csak speciálisan erre a célra kialakított weboldalakról. 

B./ Igen, a legtöbb esetben van rá lehetőség. 

C./ Igen, de csak korlátozott számban. 

D./ Nincs lehetőség erre. 

5. Mi az azonnali üzenetküldés (Instant Messaging)? 

A./ Valós idejű kommunikációs forma, amely hangüzenetek gyors továbbítását teszi lehetővé hálózaton 

keresztül, pl. az interneten. 

B./ Valós idejű, írott nyelv-alapú kommunikációs forma, ami szöveges üzenetek gyors továbbítását teszi 

lehetővé interneten. 

C./ valós idejű kommunikációs forma, amely hangüzenetek gyors továbbítását teszi lehetővé mobiltelefon-

hálózat segítségével. 

D./ Nem valós idejű kommunikációs forma hangüzenetek gyors továbbítására hálózaton keresztül, pl. az 

interneten. 

6. Az alábbiak közül melyik alkalmazást lehet böngészésre használni? 

A./ Google Chrome 

B./ Google Mail (Gmail) 

C./ Mozilla Thunderbird 

D./ Microsoft PowerPoint 

  



 

7. Fejezze be a mondatot. Az URL … 

A./ a számítógép központi vezérlőegysége. 

B./ az interneten megtalálható bizonyos erőforrások (például szövegek, képek) szabványosított címe. 

C./ az a hiperhivatkozás, ami az interneten található dokumentumokat összeköti. 

D./ az interneten megtalálható e-mail címek elnevezése. 

8. Az alábbiak közül melyik lehetőség nem állítható be weboldalak nyomtatásakor? 

A./ háttér színe 

B./ álló elrendezés 

C./ fekvő elrendezés 

D./ fájlba nyomtatás 

9. Fejezze be a mondatot. A biztonságos webes vásárláskor… 

A./ a jelszót el kell küldeni a weboldal üzemeltetőjének. 

B./ nem kell odafigyelni az oldal megbízhatóságára. 

C./ körültekintően kell használni személyes adatainkat és az oldal megbízhatóságát célszerű ellenőrizni. 

D./ hamis személyes adatokat kell megadni. 

10. Mire használható az előzmények funkció? 

A./ A korábban megjelenő felugró ablakokat jeleníti meg. 

B./ Lehetővé teszi a részletes keresést a webes űrlapokon. 

C./ Még fel nem keresett weboldalakat ajánl, a felhasználó figyelmébe. 

D./ Lehetővé teszi a részletes keresést a korábban meglátogatott weboldalak között. 

11. Mi a keresőmotor? 

A./ Egy alkalmazás, amely bizonyos feltételeknek megfelelő információkat keres valamilyen számítógépes 

környezetben pl. interneten 

B./ az a meghajtó, amely bizonyos feltételeknek megfelelő információkat keres valamilyen számítógépes 

környezetben pl. interneten 

C./ A böngésző ablakának az a része, aminek segítségével a kedvencek/könyvjelzők listájában tárolt 

weboldalak között kereshetünk. 

D./ Automatikusan felbukkanó új ablak. Általában arról a weboldalról tartalmaz információkat, amelyet 

letöltöttünk. 

12. Biztonságos-e az online közösségekben való részvétel? 

A./ Igen, de csak megfelelő személyes biztonsági beállítások elvégzésével, a személyes információk 

kiadásának korlátozásával. 

B./ Nem. Nem ajánlott semmilyen on-line közösségben részt venni. 

C./ Igen, a személyes biztonsági beállítások mellőzésével, a személyes információk hozzáférhetővé 

tételével. 

D./ Igen, de csak akkor, ha a közösség tagjai egyébként személyes ismerősök. 

13. Hogyan segíti a lapok közötti váltás a böngészést? 

A./ A lapokkal egyszerre több weboldal is megjeleníthető. Ezek között kattintással gyorsan lehet váltani. 

B./ A lapokkal egyszerre több weboldal is megjeleníthető. Ezek között a Caps Lock+ 5 

billentyűkombinációval gyorsan lehet váltani. 



C./ A böngészőben egyszerre csak egy lapot lehet megnyitni, így a kérdés nem értelmezhető. 

D./ A lapok közötti váltás azért hasznos, mert így lehetőség nyílik a böngésző több felhasználó általi 

párhuzamos használatára. 

14. Hogyan aktiválható a legegyszerűbben egy hiperhivatkozás? 

A./ URL begépelésével 

B./ görgetéssel 

C./ kattintással 

D./ stíluslapokkal 

15. Van-e lehetőség fájlokat letölteni, menteni egy adott weboldalról? 

A./ Igen, de csak speciálisan erre a célra kialakított weboldalakról. 

B./ Nincs lehetőség erre. 

C./ Igen, a legtöbb esetben van rá lehetőség. 

D./ Igen, de csak korlátozott számban. 

16. Az alábbiak közül melyik nem hozható kapcsolatba felhasználók általi tartalom megosztással? 

A./ blog 

B./ podcast 

C./ jelszó 

D./ on-line videó 

17. Mire szolgál a böngésző kezdőlapja? 

A./ Lehetővé teszi, hogy a böngésző indításakor a felhasználó kedvenc weboldala(i) nyíljanak meg, 

megkönnyítve ezzel a böngészést. 

B./ A böngésző indításakor üdvözli a felhasználót. 

C./ A kezdőlap a kezdőknek nyújt segítséget a böngészés során. 

D./ Az eddig felkeresett összes weboldalról tartalmaz információkat. 

18. Az alábbi domainek közül melyik szervezeti típusú? 

A./ .co.hu 

B./ .com 

C./ .hu 

D./ .org 

19. Hol tárolódnak a sütik? 

A./ A felhasználó számítógépén. 

B./ Az interneten. 

C./ A weboldalt kiszolgáló szerveren. 

D./ E-mailekben. 

20. Milyen veszélyeket rejthet az online környezet? 

A./ játék, szórakozás 

B./ vírusveszély, adathalászat, kéretlen levelek 

C./ online ügyintézés, vásárlás 

D./ közösségi oldalak, ismerkedés 

 


