
5. Vizsgakérdések - levelezés 

1. Utólag megváltoztatható-e egy már elolvasott e-mail állapota olvasatlanra? 

A./ Igen, bármikor. 

B./ Nem, erre nincs mód. 

C./ Igen, abban az esetben, ha mi magunk vagyunk csak a címzettek között. 

D./ Igen, de csak az egy napon belül olvasott üzeneteknél. 

2. Jelölje meg az elektronikus kommunikációs eszközök helyes használatára vonatkozó részletes irányelveket? 

A./ Pontos és rövid fogalmazás, világos tárgy-meghatározás. 

B./ Elővigyázatosság a személyes információk megadásában. 

C./ Felesleges tartalmak továbbításának elkerülése, helyesírás-ellenőrzés. 

D./ Nincsenek ilyen iránylevek, elég, ha a helyesírásra ügyelünk. 

E./ Felesleges tartalmak továbbítása. 

3. Fejezze be a mondatot. A prioritással (magas prioritással) küldött e-mailek… 

A./ és a prioritás nélkül küldött levelek között nincs különbség. 

B./ titkos másolatként vannak továbbítva, ami arra utal, hogy tartalmuk fontos, vagy sürgősen elintézendő 

teendőket tartalmaz. 

C./ általában felkiáltójellel vannak megjelölve, mert tartalmuk fontos, vagy sürgősen elintézendő teendőket 

tartalmaz. 

D./ általában piros színű betűkkel íródnak, ami arra utal, hogy tartalmuk fontos, vagy sürgősen elintézendő 

teendőket tartalmaz. 

4. Kereshető-e e-mail üzenet a postaládában a feladó neve alapján? 

A./ Nem, mert a feladó neve mindig ugyanaz. 

B./ Igen. 

C./ Igen, de csak az elküldött elemek között. 

D./ Nem, mert csak a címzett neve alapján lehet keresni. 

5. E-mail esetén mi a levél törzse? 

A./ Maga az üzenet. 

B./ Az aláírás, az üzenet végén. 

C./ A tárgy. 

D./ A titkos másolatot kapó személy e-mail címe. 

6. Ki módosíthatja egy levelezőlistán szereplő tagok adatait? 

A./ A lista adminisztrátora. 

B./ A lista összes tagja. 

C./ A rendszergazda. 

D./ A feliratkozó. 

7. Hogyan ellenőrizhető egyes levelezőrendszerekben, hogy az elküldött e-mailt a címzett megkapta-e? 

A./ visszaigazolás érkezett a küldőtől 

B./ sehogyan 

C./ az elküldött elemek közé került 

D./ visszaigazolás érkezett a címzettől 



8. Hogyan ellenőrizhető, hogy az e-mail megfelelően lett-e elküldve? 

A./ Az elküldött elemek közé került és nem érkezik vissza hibaüzenetet arról, hogy rossz az e-mail cím. 

B./ Sehogyan. 

C./ Bekerült a piszkozatok közé. 

D./ Az elküldött elemek közé került. 

9. Miért hasznos a szöveges e-mail aláírás? 

A./ Azért, mert így több címzetthez is le lehet juttatni a levelet. 

B./ Ha megfelelően be van állítva, akkor automatikusan aláírt levélsablon segíti a munkát. 

C./ Megfelelő beállítás után nem kell többet foglalkozni a személyes adatok védelmével. 

D./ Személyes adataink védelme érdekében. 

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

A./ A feladó IP címe szerint. 

B./ Tartalmaz-e mellékletet. 

C./ Meg van-e jelölve üzenetjelölővel. 

D./ A beérkezés dátuma szerint. 

11. Mi a különbség a válasz, illetve a válasz mindenkinek funkció között? 

A./ Ha egy levélváltásnak több címzettje is van, a válasz mindenkinek gombbal lehet eljuttatni az üzenetet az 

összes címzetthez. 

B./ Nincs különbség a két funkció között. 

C./ A válasz mindenkinek funkció használatakor az üzenethez csatolt melléklet nem továbbítódik. 

D./ Ha egy levélváltásnak több címzettje is van, a válasz gombbal lehet eljuttatni az üzenetet az összes 

címzetthez. 

12. Mit jelent a levél tárgyában a Re előtag? 

A./ Másolat. 

B./ Titkos másolat. 

C./ Válasz. 

D./ Továbbított levél. 

13. Mit jelent a levél tárgyában a Fw előtag? 

A./ Másolat. 

B./ Titkos másolat. 

C./ Válasz. 

D./ Továbbított levél. 

14. Érkezhet-e vírus elektronikus levéllel? 

A./ Nem, hiszen a levelező Programok kiszűrik az esetleges vírusokat. 

B./ Nem, hiszen a levelezőszerverek kiszűrik az esetleges vírusokat. 

C./ Igen, érkezhetnek. 

D./ Igen, érkezhetnek, de ezt mindig észrevehetjük abból, hogy ismeretlen feladótól érkezett a levél. 


