
3. Vizsgakérdések - Internet 

1. Mit nevezünk titkosításnak? 

A./ Azt, amikor titkos másolatban küldünk e-mailt valakinek. 

B./ Az információ algoritmus segítségével történő átalakítását, amelyet csak egy speciális kulcs segítségével 

lehet értelmezni. 

C./ Azt, amikor minden weboldalon hamis személyes és pénzügyi adatokat adunk meg. 

D./ Az információ algoritmus segítségével történő átalakítását, amelyet bárki vissza tud fejteni. 

2. Fejezze be a mondatot. Az az oldal, amelyik online vásárlásra ad lehetőséget … célú weboldal. 

A./ információs 

B./ szórakoztató 

C./ kereskedelmi 

D./ véleményező 

3. Az alábbiak közül melyik web-alapú enciklopédia vagy szótár? 

A./ Sulinet 

B./ Facebook 

C./ Gmail 

D./ Apple iTunes 

4. Mi a szerzői jog meghatározása? 

A./ Az interneten talált információt felhasználó ember tulajdonként, vagyontárgyként rendelkezhet mások 

alkotásával. 

B./ Kizárólagos tulajdonjog, azt biztosítja, hogy az alkotónak joga van azt másolni és terjeszteni. 

C./ Az alkotó, tulajdonként, rendelkezhet a saját alkotásával, joga van azt másolni és terjeszteni, másokat 

felhatalmazni. 

D./ A szerzői jognak nincs egységes meghatározása, esetenként változó lehet. 

5. Hogyan nyitható meg új lapon egy weboldal? 

A./ Sehogyan, mert weboldal nem nyitható meg új lapon, csak új oldalon. 

B./ A böngészőben adott billentyűkombinációval, vagy helyi menü segítségével, vagy az egér középső 

gombjával. 

C./ Csak egy bizonyos billentyűkombinációval. 

D./ A szövegszerkesztő program használatával. 

6. Milyen célt szolgál a szókapcsolatos keresés? 

A./ A szókapcsolatos keresés a találati lista bővítésére szolgál. 

B./ A szókapcsolatos keresés az összetett szavak keresésére szolgál. 

C./ A szókapcsolatos keresés kizárólag a keresett információ tematikus oldalakon történő keresésére szolgál. 

D./ A szókapcsolatos keresés a találati lista szűkítésére, a keresett információ pontosabb meghatározására 

szolgál. 

7. Mi az MMS? 

A./ Szövegen kívül multimédiás tartalmakat (képet, hangot és/vagy videoklipet) is küldhetünk és 

fogadhatunk. 

B./ Kizárólag multimédiás tartalmakat (képet, hangot és/vagy videoklipet) küldhetünk és fogadhatunk. 

C./ Egy olyan technológia, amellyel egyszerre fogadhatunk üzenetet e-mailen és mobiltelefonon. 



D./ egy olyan technológia, amellyel egyszerre több üzenetet is küldhetünk és fogadhatunk mobiltelefonon. 

8. Milyen adatvédelmi kötelezettségekre kell odafigyelni webes tartalmak (szöveg, videó, kép) 

közzétételekor? 

A./ Mindig meg kell jelölni a forrást, egyéb engedélyre soha nincs szükség. 

B./ Vagy meg kell jelölni a forrást, vagy engedélyt kell kérni a szerzőtől. 

C./ Az interneten található tartalmakat bárki bármikor, külön kötelezettségek nélkül saját céljaira 

felhasználhatja. 

D./ Forrásmegjelölés és/vagy a megfelelő engedélyek beszerzése. 

9. Mit jelent böngészés közben az előre- vagy visszalépés fogalma? 

A./ Egy adott weboldalon a korábban meglátogatott cikkek, menüpontok közötti navigációt. 

B./ A weboldal többszöri újratöltését. 

C./ Az internetes vásárlás során értelmezhető lépés, és azt jelenti, hogy folytatom-e a megrendelést, vagy 

visszalépek. 

D./ A böngésző megnyitott lapjai közötti váltás, az előre- vagy visszalépés. 

10. Mi az online (virtuális) közösség? 

A./ Az on-line (virtuális) közösség egy olyan közösség, amelynek tagjai egymást az internetről ismerik. 

B./ Az on-line (virtuális) közösség egy olyan közösség, amelynek tagjai nem valós, hanem kitalált személyek. 

C./ A közösség tagjai kommunikációs médián keresztül, például hírleveleken, telefonon, e-mailben, chaten 

tartják a kapcsolatot. 

D./ A tagok valamilyen kommunikációs médián keresztül tartják a kapcsolatot, de személyesen soha nem 

találkoznak. 

11. Melyik állítás helyes? 

A./ Az internet egy adott cég belső számítógépes hálózata. 

B./ Egy olyan számítógépes hálózat, ami csak Magyarországon érhető el. 

C./ Az internet az egész világot körülölelő számítógép-hálózat. 

D./ Az internet az egész világot körülölelő mobiltelefon- hálózat elnevezése. 

12. Mi a süti? 

A./ A kéretlen leveleket nevezzük sütinek. 

B./ A süti egy képfájl, ami egy weboldal beállításainak információit mutatja, a weboldal hozza létre a 

felhasználó gépén. 

C./ A süti egy szöveges fájl, amit a felhasználó tölt fel egy adott weboldalra. 

D./ A süti egy szöveges fájl, ami egy weboldal beállításainak információit mutatja, a weboldal hozza létre a 

felhasználó gépén. 

13. Miért fontos a kritikus szemlélet weboldalak esetében? 

A./ Azért, hogy biztosan a megfelelő weboldalakat keressük fel. 

B./ Azért, hogy böngészés közben a weboldal készítőinek ne keletkezzen anyagi kára. 

C./ Azért, mert csak korlátozott számú weboldalt kereshetünk fel egy nap. 

D./ Azért, hogy böngészés közben személyes adataink és számítógépünk biztonsága ne kerüljön veszélybe. 

14. A böngésző mely részében tárolja a későbbi visszakereshetőség érdekében megjelölt weblapokat? 

A./ súgó 

B./ kiegészítők 



C./ előzmények 

D./ könyvjelzők/kedvencek 

15. Fejezze be a mondatot. Az előzmények… 

A./ az elküldött e-mailek tárolására szolgáló mappa. 

B./ a kedvencekhez/könyvjelzőkhöz adott weboldalak kereshető, listázott gyűjteménye. 

C./ a böngésző ablakának az a része, ami a kedvencek/könyvjelzők listáját tartalmazza. 

D./ a korábban felkeresett weboldalak kereshető, listázott gyűjteménye. 

 


