
1. Vizsgakérdések és válaszok - Internet 

1. Mi az Internet? 

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

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

C./ Egy adott cég belső számítógépes hálózata. 

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

2. Mi a World Wide Web (WWW)? 

A./ Egy adott cég belső számítógépes hálózata. 

B./ A világháló vagy más néven link az interneten található dokumentumokat, információkat összekötő 

eszköz. 

C./ A World Wide Web, avagy világháló az egész világot körülölelő számítógép-hálózat. 

D./ A világháló az interneten működő, egymással úgynevezett hiperhivatkozásokkal összekötött 

dokumentumok rendszere. 

3. Az alábbiak közül melyik nemzeti tartománynév (domain)? 

A./ .net 

B./ .info 

C./ .sk 

D./ .com 

4. Mire szolgál a böngésző kezdőlapja? 

A./ A böngésző indításakor a felhasználó kedvenc weboldala(i) nyíljanak meg, megkönnyítve ezzel a a 

böngészést. 

B./ A böngésző indításakor üdvözli a felhasználót. 

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

D./ Az eddig felkeresett összes weblapról tartalmaz információkat. 

5. Mi a hiperhivatkozás? 

A./ A weboldalakon található ikonok. 

B./ A hiperhivatkozás vagy más néven link az interneten található dokumentum. 

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

összekötő eszköz. 

D./ A hiperhivatkozás más néven webcím, az interneten megtalálható bizonyos erőforrások szabványosított 

címe. 

6. 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. 

7. Mire jó a beépített eszköztár? 

A./ Az eddig felkeresett összes weboldalról tartalmaz információkat. 

B./ A segítségével lehet képeket letölteni egy weboldalról. 

C./ A segítségével lehet megjeleníteni, vagy elrejteni többek között a böngésző menüsorát, a kedvencek-

sávot vagy az állapotsort. 



D./ A böngésző indításakor üdvözli a felhasználót. 

8. Mire szolgál a böngésző súgó funkciója? 

A./ A böngészőkben is található súgó, ami az adott böngésző-programra vonatkozó általános tudnivalókat és 

funkciókat gyűjti egybe. 

B./ Nincs súgó funkció a böngészőprogramokban. 

C./ Általában arról a weboldalról tartalmaz információkat, amelyet letöltöttünk. 

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

9. Mely tényezők határozzák meg egy weboldal hitelességét? 

A./ szerző, referencia, megfelelően frissített tartalom 

B./ szerző, grafikai megjelenítés, megfelelően frissített tartalom 

C./ grafikai megjelenítés, megfelelően frissített tartalom, letöltési sebesség 

D./ grafikai megjelenítés, letöltési sebesség, referencia 

10. Mire szolgál a címsor? 

A./ A levelezőpartnereink e-mail címeit tartalmazza. 

B./ A böngésző ablakának az a része, ami az aktuális weboldal URL-jét mutatja, illetve lehetővé teszi a 

betöltendő URL begépelését 

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

D./ Az asztal azon része, ami az aktuális weboldal URL-jét mutatja, illetve lehetővé teszi a betöltendő URL 

begépelését. 

11. Az alábbiak közül melyik keresés szolgál kizárólag a www.ecdl.hu oldalról származó találatokkal? 

A./ www.ecdl.hu 

B./ bizonyítvány site: www.ecdl.hu 

C./ bizonyítvány 

D./ site: 

12. Fejezze be a mondatot. A biztonságos weboldalakat… 

A./ HTTPS és lakat szimbólum jelöli. 

B./ WWW és kilincs szimbólum jelöli. 

C./ HTTP és lakat szimbólum jelöli. 

D./ HTTPS és kilincs szimbólum jelöli. 

13. Az alábbiak közül melyik járul hozzá a biztonságos webes vásárláshoz? 

A./ A jelszó közzététele. 

B./ Az oldal megbízhatóságának figyelmen kívül hagyása. 

C./ A megfelelő személyes biztonsági beállítások, adataink körültekintő használata és az oldal 

megbízhatóságának ellenőrzése 

D./ Hamis személyes adatok megadása. 

14. Hogyan védhetjük magunkat online környezetben? 

A./ Személyes adatainkat és pénzügyi információinkat bárki kérésére közre adjuk közösségi oldalakon. 

B./ Személyes és pénzügyi adatainkat megbízható, megfelelő tanúsítványokkal ellátott weboldalon, csak 

szükség esetén adjuk közre. 

C./ Megbízható és megfelelő tanúsítványokkal ellátott weboldalon tesszük közzé személyes és pénzügyi 

adatainkat. 



D./ Minden weboldalon hamis személyes és pénzügyi adatokat adunk meg. 

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

A./ súgó 

B./ kiegészítők 

C./ előzmények 

D./ könyvjelzők/kedvencek 

16. Mi jelent a meghatározás?  

Olyan, a felhasználó gépén tárolódó információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a 

böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. 

A./ Popup 

B./ Cookie 

C./ Chache 

D./ Süti 

17. Mi az adathalászat? 

A./ Az adathalászat olyan tevékenység, amely során az interneten adatok után kutatunk. 

B./ Az adathalászat az a tevékenység, amikor egy adatbázisból megtaláljuk a keresett információt. 

C./ Az általunk gondatlanul kezelt adatokat illetéktelen módon próbálja megszerezni valaki, bűncselekmény 

céjából. 

D./ Az adathalászat az a tevékenység, amely során a helyes és helytelen adatok közül próbáljuk megtalálni a 

helyeset. 

18. Mire alkalmas a rendszerfelügyelet? 

A./ A felhasználók által folytatott online tevékenységek nyomon követésére, tevékenységek korlátozására, 

weboldalak letiltására. 

B./ Az információ algoritmus(ok) segítségével történő átalakítására. 

C./ A felhasználók által folytatott offline tevékenységek nyomon követésére, tevékenységek korlátozására, 

weboldalak letiltására. 

D./ Az egyes programok felhasználói jelszavának kiadására, módosítására és ellenőrzésére. 

19. Mi a webes űrlap? 

A./ Minden olyan rész a weblapokon, ahol nincs tartalom. 

B./ Minden olyan rész a weblapokon, ahová információt lehet begépelni, vagy kiválasztunk egy lehetőséget 

egy listából. 

C./ Minden olyan hely az interneten, amikor felhasználónevet és a jelszót kell megadni. 

D./ Olyan rész a weblapokon, ahol a személyes adatainkat kell megadni. 

20. Mi a (Voice over Internet Protocol) VoIP? 

A./ A távközlés, ahol a beszélgetés hagyományos telefonhálózaton, vagy az interneten vagy más, IP-alapú 

adathálózaton folyik. 

B./ Távközlés, ahol a beszélgetés az interneten vagy más, szintén IP -alapú adathálózaton folyik. 

C./ Az internetes chatelés egy olyan formája, ahol a beszélgetés  az interneten vagy más, szintén IP -alapú 

adathálózaton folyik. 

D./ A távközlés egy olyan formája, ahol a beszélgetés nem a hagyományos telefonhálózaton, hanem 

mobiltelefonon folyik. 

 


