
4. Vizsgakérdések - levelezés 

1. Mire használható az e-mail? 

A./ Az e-mail a digitális dokumentumok hitelesítésére szolgál. 

B./ Az e-mail egy elektronikus üzenet, amely a kapcsolattartás egyik modern formája. 

C./ Az e-mail csak közösségi oldalakon, chatelésre használható. 

D./ Az e-mail hangüzenet számítógépen történő továbbítását teszi lehetővé. 

2. Kötelező-e megadni tárgyat egy-egy e-mailhez? 

A./ Nem kötelező, de ajánlott. 

B./ Nem. 

C./ Igen, minden esetben. 

D./ Igen, de csak a prioritásos leveleknél. 

3. Az alábbiak közül mely szempont szerint nem rendszerezhetők a beérkezett e-mailek? 

A./ dátum 

B./ feladó 

C./ tartalom 

D./ tárgy 

4. Hogyan ismerhető fel egy kéretlen e-mail (SPAM)? 

A./ A feladója közeli ismerősünk, jól ismert e-mail címmel. 

B./ A feladója ismeretlen, olyan linkeket, csatolmányokat tartalmazhat, amelyek kárt tehetnek a 

számítógépben. 

C./ Nem ismerhető fel. 

D./ A kéretlen e-mail soha sem tartalmaz csatolmányokat, amelyek kárt tehetnek a számítógépben. 

5. Melyik állítás helyes? 

A./ Az e-mail elektronikus levelet jelent. 

B./ E-mail küldéséhez nem kell internetkapcsolat. 

C./ Senkinek sem lehet egynél több e-mail címe. 

D./ Egyszerre csak egy címzettnek küldhető e-mail. 

6. Hogyan épül fel egy e-mail cím? 

A./ hu@valakiecdl 

B./ ecdl.hu@valaki 

C./ valaki@ecdl.hu 

D./ valaki.ecdl@hu 

7. Mi az e-mail? 

A./ Az e-mail hangüzenet számítógépen történő továbbítását lehetővé tevő szolgáltatás. 

B./ Az e-mail digitális üzenet, amely a feladótól elektronikus úton - többnyire az interneten keresztül 

továbbítva - jut el. 

C./ Az e-mail egy elektronikus üzenet, amelyet akkor tudunk elolvasni, ha az érkezésekor a számítógépünk be 

van kapcsolva. 

D./ Az e-mail olyan üzenet, amely a feladótól mobiltelefonon keresztül jut el, ha a címzett telefonja éppen be 

van kapcsolva. 



8. Lementhető-e az e-mail melléklete a számítógépre? 

A./ Általában igen. 

B./ Nem. 

C./ Csak, ha előtte megnyitottuk a mellékletet. 

D./ Csak bizonyos operációs rendszerekben. 

9. Mire jó a levelezőlista? 

A./ Lehetővé teszi a részletes keresést minden korábban meglátogatott weboldal között. 

B./ A segítségével utólag is módosítható a már elküldött e-mail üzenetek szövege. 

C./ A levelezőlista tagjai közötti gyors üzenetváltásra. 

D./ Tartalmak megosztására közösségi portálon belül. 

10. Melyik állítás helyes? 

A./ Minden hazai e-mail cím .hu-ra végződik. 

B./ Akinek nincs e-mail címe, az nem tud e-mail-t fogadni. 

C./ Egy e-mail elküldése is legalább annyiba kerül, mint egy hagyományos levél feladása. 

D./ Az e-mail címért fizetni kell. 

11. Hogyan törölhető véglegesen egy e-mail? 

A./ a törlés gombbal 

B./ a spam/levélszemét mappába helyezéssel 

C./ sehogyan 

D./ a törölt elemek mappából is el kell távolítani 

12. Megadható-e több címzett is egy e-mailhez? 

A./ Nem. 

B./ Igen, de csak titkos másolatként. 

C./ Csak adminisztrátori engedéllyel. 

D./ Igen. 

13. Van-e különbség másolat és titkos másolat között? 

A./ Nincs különbség. 

B./ Igen, van. A másolatban megjelölt címzettek tudják ki a levél feladója, míg a titkos másolatban megadott 

címzettek nem. 

C./ Igen, van. A másolatként küldött leveleknek lehet csatolmánya, míg a titkos másolatként küldötteknek 

nem. 

D./ Igen, van. A titkos másolatban megadott címzettet a többiek nem láthatják, de ő tud a többi címzettről. 

14. Hány címzettnek továbbítható egy e-mail? 

A./ Maximum 10. 

B./ Lényegében akármennyi címzettnek továbbítható egy e-mail, de csak akkor, ha titkos másolatként kapják 

meg. 

C./ Lényegében akármennyi címzettnek továbbítható egy e-mail. 

D./ Csak egynek. 

15. Melyik állítás helyes? 

A./ Egy e-mail címben nem kötelező a pont. 

B./ E-mail küldésekor meghatározható a feladó. 



C./ Egy e-mail címzésében egy címzett, de több másolatot kapó személy is lehet. 

D./ A másolatként küldött e-mailt nem lehet titkos másolatként továbbítani másoknak. 

16. Mire szolgál az üzenetjelölő? 

A./ A segítségével utólag is módosítható a már elküldött e-mail üzenetek szövege. 

B./ A törölt üzenetek megjelölésére szolgál. 

C./ Segítségével különböző jelölésekkel láthatóak el az e-mail üzenetek. 

D./ A segítségével lehet olvasásra megnyitni az üzenetet. 

17. Milyen korlátai vannak a fájlok mellékletként való továbbításának? 

A./ Kisméretű fájlokat nem lehet e-mail mellékletként küldeni. 

B./ Nincsenek korlátai, bármilyen fájlt lehet mellékletként küldeni, bármekkora méretben. 

C./ MP3 kiterjesztésű fájlokat nem lehet mellékletként küldeni. 

D./ Nagyméretű és futtatható állományokat nem célszerű és esetenként nem is lehet e-mail mellékletként 

küldeni. 

18. Mit jelent a titkos másolat (BCC)? 

A./ A titkos másolat megegyezik a hagyományos címzett mezővel. 

B./ Azt, hogy a titkos másolatot kapott felhasználók rejtve maradnak a többi címzett előtt. 

C./ Azt, hogy a többi címzettet nem látja a titkos másolatot kapó felhasználó. 

D./ Azt, hogy a titkos másolatot kapott felhasználók nem tudják elolvasni az e-mailt. 

19. Mi az automatikus "házon kívül üzenet" funkciója? 

A./ Automatikusan törli az üzeneteket a felhasználó távollétében. 

B./ Általában ezt a funkciót használják a kéretlen levelek küldéséhez. 

C./ A felhasználó távollétében nem lehet levelet írni neki, ha ez a funkció be van kapcsolva. 

D./ Automatikus válasz a bejövő üzenetekre a felhasználó távollétében. 

20. Mire szolgál a törölt elemek/kuka mappa? 

A./ A véglegesen törölt elemek tárolására. 

B./ Az ideiglenesen törölt elemek tárolására. 

C./ Csak a levélszemét tárolására. 

D./ Olvasatlan e-mailek tárolására. 


