ZH kód : a-a-a-e-a-b-b
El.)
Adja meg a NAND /NÉS, a.
NOR /NVAGY és az XOR/ KIZáRó VAGY
kapuk igazsc\gtáblázat.a.it.!
E 2.) Mi a proccsszmenedzsment feladata?
E3.) Mi a GPL. mik a főbb kitétele i, és miért
van rá szüks6g?
E4.) Milyen egy Neuma.nn- és egy Ha.rvard

archtektúrájú ::J~árnítógép hlokkdiagrammja'?
Hasonlítsa össze öket!
E5.) Milyen típusú vírusokat ismer, hogyan lehet védeke:tni ellenük?
E6.) Milyen feladatütemezési stratégiákat ismer?

E 7.)

Mil. jelelit a Illeim)riameued7,sment, és

miért van rá szükség'?

E8.) Milyen állományrendszereket ismer, és
azok mely gépekre/adathordozókra jellemzöek?
E9. ) Mire használh at-ö a paritás vizsgálat, hogyan

működik'!

ElO.) Egyszerűsítse a (A + B+ C)(B +A) logikai függvényt, írja fel igazságtáblázatátJ

l.) Mi igaz a. privát/otthoni hálözat.okra? a.)
Nincsenek direkt összeköttetésben a7. internettel. b.) Saját belső címeket használnak. c.)
Csak DNS szerverrel együtt mííködöképesek
d .) Semmilyen vírus scm tud bejutni ide.
2.) Mi a kör,ös az EthernP.t ká.r tyában, fiZ
egérbeu és a grafikus felületben? a.) Mindegyik a GUI része. b.) Mindegyik a MicroSoft
fejlesz.tésc. c.) Mindegyik a Xerox fej lesztése.
d.) Nfindegyik az Apple fejlesztése.
3. ) Milyen fájlelérési jogosultságokat ismer? a.)
Olvasás. b. ) Létrehozás. c. ) F ájl átmérctczés.
d.) Jellemzők m6dosít ása.
4.) Mi igaz tl- DMA-ra? a.)
Lefoglalja
a teljes dm- és adatbuszt. közben a CPU
uem fér a buszhoz. b.) Műküdéshez. a CPU
aktív részvétele sziikséges. c.) Ezt használják
a memória frissítésérc. d.)
A hard diszk
működésekor használja a nagyobb sebesség
elérésére.
A
5. )
Jelölje a hcly<.'!S állítás(oka)t! a.)
RAM-ban találha.tó a futó program. b.) A
RA lVf- nau levö adat. elérése gyorsabb, miut
a. hajlékonylemezről történő elérés. c.)
A
hajlékonylemez kapacitása nagyobb, rnint a
mem6ria t.á rolókapacitása. d.) A RAM-ban
kiz{l.fólag programok tárolhatóak.
6.) Mivcl a:tonos (A+B)(A+B )? a .) AA+BB
,.

.)

b.) AB + BA c.) A+B d.) AtJ
7. ) t-.·1elyek kódrendszerek'? a.) TXT b. ) Unicode c.) ASCII d.) DIP
8.) Iga:t-e az állítás: gyorsabb egy sz.ámítógép,
ha ... a.) több benne a RAM? b.) nagyobb a
mcrcvlcmczc? c.) rmírkás billentyűzet tartozik
hozzá? d . ) multimédiás?
9.) Az alábbiak közül mclyik operációs remlszer? a.) Windows XP b.) Linux c .) IBM

d.) WAP
10.) Mi igaz a demo sz.uftverekre? a.) Szabadon másolhatók. b.) Üzleti célra másolhatók.
c. ) Végleges használatukhoz regisztrálni kell.

d.) Csak kereskedelemben szerezhetök be.
11.) Mi igaz a privát hálózatokra? a.) Nincserwk ÖB~zekött.et.ésbcn az internettoL b.) Saját
belső címeket h~~s~nálnak. c.) Csak DNS szerverrel együtt mííködőképesek d .) Semmilyen
vírus scm tud bejutni ide.
12. )
Az alábbi állítások közül válassza ki
azt (vagy azokat), amelyek a. leg,iobban illenek a vírusokra.! a.)
A vírusok olyan
programok, melyek módosítanak más progra~
mokat a számítógépen azáltal, hogy Ölimagukról készült másolatokat beléjük ágyazzák.
b.) Megfertőzhetik a RAM-ot, a 111erev letr w~t,
a hajlékouylemezt, a CD-ROM-ot, de soha nem
tehetik tönkre a hardvert. c.) Ne.tn programok.
d. ) E-mail nem lehet vírusos.
13.) Az adatátvitel módját. nértve melyik a
kakukktojás'! a.) IDE b.) ATA/PATA c.)
SATA d.) SCSI
14.) A buszt nézve melyik a kakukktojás? a.)
IDE b.) ATA/PATA c.) soros port d.) SCSI
15.) Mi igaz az IRQ-ra? a.) Lefoglalja a teljes cím- és adatbuszt, közben a CPU nem fér
a buszhoz. b.) Működéshez nem kell a CPU
aktív rés7.vétele. c.) A memória frissítésére
használják. d. ) A hard diszk m(iködésekor is
használ.iá.k a nagyobb sebesség elérésére.
16.)
Törvényi szabályozás szerint, hány
munkaó ra engedélyezett a számítógép előtt
iilve'? a.) Napi 8 óra a megengedett nmnkaídő.
b.) Napi 6 óránál többet nem lehet. a monitur
előt. t dolgozni. c.) ·óránként 10 perc sziirwt
ajánlott.. d.) A törvény nem sr.a.bályozza.
17. ) Hány huzal kell a minimálisan mííködő
RS232 soros átvitelh<"~·: a. ) 2 huzal (TX-RX
költös: GDN) b. ) 3 lmzal (TX, R.X, GND) c.)
5 huzé\l (TX, RX, GND, DTR, DSR) d.) 7
huzal (TX, RX, GND~ DTR DSR. RTS, CTS
)
18.) Mi a szerepe a biztonsági mentéscknck
és mikor kell öket elkészíteni? a .) Az ada-

ti !Jdyrf•.í!líuisl ~Hgítik.
fi>IAdattól (iiggöen, a kár naponta. b.) [)(;.
kumcntálju 1\Z elm lill idöszakot. Jiavontu
~ziik~g<.'$ menr.ésekct elv~ger.ní. c.) A rend-

tok sérülé>.le esPt.én

'7-croiu k m~ghízhntók. Nem kdl tnAnt.é!>ckct
végezni. d.) A pm~ramok min•lip; nutotllt\t.iku~tua ~lvéf17.ik. Noem kell ezzel kiilön foglalk07.tli.
19.) l'lklyik állítáook igllzfl.k? a .) Az M!lernbly
:1 pi"'CeSSSWf nyelve. b.) (~pi kódot. nt'm csak
fordítóprogrammal Allít hatun k eli\. c.) A RISC
pro<:t'::l~zorok áltaJá.btUI lllSsahbuk, tnint a ClSC
pro(:t~~7.(•a·ok.

d.) A RISC process?;orok nyelve
honyolultahb, wint u CJSC proce~szorokó.
20.) Mi a cadt~·? a.) Virtuális lllt'möria
b.) Olyart mernória, mt•ly kikap<·sc.•M"' után
is IUeg<:irú lltrt..thmít c.)
G~-orsíl<ít•Ír d.)
Vi<JPÓtllt'l llÚfÍ>\
21.) Mdyik tltvi td NEM ~oros típul;ú'! a.)
Firt·wi(e b.)

USB c.)

RS2:l2 d.)

pi!.rallel

port.
22. ) l'llilyeu fesziilt~éf:(ck 6< Áramok jcllcm:t/)<.,k
az LB~! PC parallel p<>rtjára? a.} 12 V. lmA
b .) 2V. 500InA c.) 4.5V. SmA d. ) O.:!V 1011JA
23.) Mi a szer<.·p~ 1\ hittou:;lí){i mt,nt<.",.(.'kuek
é~ ulikor kell öket. elkés;r,ít.~ni'! a.)
A?. MR·
tok :;oiriilésc t""-!t.Con a hdyrc~.;.llítoísnt ~t·gftik.
Ft!l<od:tr.t.ól fiigg(~n , aknx· u;tl>onta. b.) Dnkum<.·ntá)jfl. az clmúlt idüsz,.kot. Huv<.~tcta
szü~es mcnté>ll>ket elvégt"?.ni. c.} A rPnd~7.f'.rPínk mc;:bí7.hA.tók. ):em kell tll~nlwket
vég~?.ni . d.) A prog:nunok mindig o.utomatiku~llll elvégzik. Nem kell <.'7.7.PI kiilön fogll•lkm;ni.
24.)
Az IBM PC hilkntyíí~etc : a.)
párh•wnnn~ acll\t!itviu•lt. haszu~l.

h.)

nin<·~

külön ('lE'ktronikn, csak egy kap·
('W)(>mlitrix. c.) li<>TOS RUntát•itellel klil<.li M
az ASC II kódok:H. d.) iuterruptot v~?.érel a
henue

l'C:-hen.
25.) Az alábbiak kö?.iil melyik táblh.l\t-kezclő?
a.) OpPnOffic.e C ak b.) 1-lict<'•.soft Word c.)
l'I·Ii~m~>oft Exr.ol d .) Winclow:.< Command~·r
26. ) A shareware- program >\7-l jeiPnti. hl'l-Q' ...

a.)

:;?.~\hadon tcrj~thctl:i 6s korlátozá>< uélkül

hu.:;-~wilható.

b.)

csuk

k(,'f\:~kcdckmbt•n

kap-

cs:.k ~>gyetlt·n l(éJ>en l~<w:tn~lhAtó.
u.) szahmlon terjt:~zl het<i (ls korlr.\t.or..l~sal
hi'L<ználhat\Í.
2 7. ) ~fire baszu61hAtÓ a tüzfal'! a.) l'l·lc~
uk;.•dlilyozhutj~ " lu.r~dfc.'r{o;r ,. hch;ö hAlc'izat
gflpf'inek pntt,jk.ihO?.. b .)
Csak a OlE~gadolt
Jh>rtok frJr~"'lmát cug\·di át. c.)
NAT·ttol
ki~goí:;;,;ítvf' f'irejti u hel•ő hálózal.ot. d.) Tilkn~(tja. u forl(almnt.
28.) Az aláb biak kö-~ül melyik fclhu~wálói

ható. c.)

Ado hP Photoohop b.)
progrnm'! a.)
R...k l:\rkészkt-uyil vántartó
VAX /Vt.·1S c.)
prognun d. ) Linux
A huszok " :;~limítógépbcu ... a.) c:snk
a perifériák dr't~sckor nktivo.k b.) Illind.-u
ad~tt.<itvit.t:!h~n részt. vo-~7.1\Pk c.)
adatokat.
s1.Á.llít wa uk "'CPC-ho:t. d.) ticllltokat ~zúlHtAnAk

29.)

a C'PU-1.1\l
30. ) Az 11hibbiak köztil melyi k állit/\.~ igaz a gmfiku~ felii letekrp'? a.) Has-~uálatnk legtiib~7.ör
cg6rrel történik. b.) Ha.;:t.ná!(1.tukho-~ nugyon
gyors 111.ámítógép ~7.iiks€ge.~. c. ) A G 'UI k<'·
zd(.,.e igen gyakn1.11 neh~•~kc~. d.) M.alatt fut6

progrllmok arculata egy~g~~.
31.} Mclyík igaz? A mai TBM PC procP~~wra
pwgrnmfuthttáskor ... a.) C'mlk a lwi~) ~l 81 Í·
kus tli~Jll<)riát ht~ozn:\ljll. b.) '"' .S.: :\ rlinmuikuK memó riát lm,w:llja.. c.) t~H k x dinam iku$
memóri4t és a C1-.IOS memóri<it. ha.~7.nálj~. 1!.)
n kor:!7.erü g(1JCk dinamiku~ mQrnóri•íját ~lt• li·
kns mamóriávAl gyorsítj<ík.
32.) Mclyik jf'lleuuó <t:t. Et la emet h<ílóut.rll·~ a.)
ütköznc.k 11 ('!;()magok b.) ma.'timális SPhesség~
1\;lhit/~ c.) soros á t vitolt ha.szut\1 d.) minclm
csatlnkvzónak <.'g)'{!di dmc vrut
33.) .l11löl.ie t1 hll.mi~ állítáls(okit)t 1 a.) A pr<>P:·
rumok ,;zorzői jo~át a törvény nem. csok n BSA
védi. b.) A s1..oft.v~rhe7. mellékelt. rlokumenl>i<·i6
ucm tartO'dk a sz••rz.ói jog vódP.lme alá. c.)
A freel\·are és sh~rPwMe ugy~<nazt jelenti, ri.)
Egy progrwn f••lhasznnlá.~tít ~ liccnc:;zerzr)rl,~s
szablllyo7.7.a.
34.) JdöljP he 11 helyes 4llítál!{oka)t' a.) l
khyt<' "' 211 byte b.) 65536 byte.: = 216 hyt<:
c.) l millió byte = 222 byte d.) 2° byte= &12
h}~C

Mely <lll írások i~<>Z>l.k .u infonn~cíc\<.
t;.irsllclaloutrn? a.) E~ <1 twl tiÍr~n<.lahu~ . h.)
A lAgfontQ<,<II.bb érték mul(>l 111. infornuíd<'o. c.)

35. )

t~~.nulál;i periódus kit•>lódik. d.)
T~ch
nnlóginfiiggö.
36.) Jelüijc t\Z i~ {ollítá.s(oko)t! a.) A szoft,-..·r
ese!Rbt>Jl >1 copyright csak IUlnyil jelo>Jit, hogy khetőleg ne másolj uk 11 programokat.. A tön·hl~'
csnk azokat. hiil!t(.'ti. aki k iizl<.:t~z<.:o·íi<'ll vé)!;~ik
a .;oks7.r.rosítk:t. h.)
Ha t1 1-.lg megv{t~t\r<'t
egy J.>rop;rnmot, likkor ann nk ko:,iíhbi V<'rzi{lj;it>,·t
m;tr nem kdl fizt>t.nit>. c.) Ml\g{m~7.ctuély~Jmek
;" nrr:g kell ''Nm ic a prol(rAmokat. u.) A~
operáció.~ renrl~7.ert t"'"k e<>,;y jelkél>ffi ffi.'Y.<'g~rt
kell uu:gv<i.•lirolni. Gyakorhu.ilng ing.>'<'ll van.
37.) Hogyn n ddiní;tlná a buckup for;almát '' :.. )
A játékoknál u ho;oállítá.sokut o.:zekkel ldt<.'t •.•l·
n wnteni . b .) A levél aucllo!>klet clmt·nt~nok

A

sz;akszava. c.) Biztonsági mentés, melyröl az
állományok teljesen visszaállíthatók. d.) Hibaellenőnés a tömörített állományoknál
38.) :Melyik állítás ig~l.7. a fájlrendszerekre? a.)
Az adatokat. C'A
'Sak egé>.sz szá.mú adatblokkban
tárolhatják. b.) Az adatokat fizikailag egymás
után írják a lcmC'trc. c.) Meta-információkat
(tulajdonos, hozzáférési kód, sth.) is tárolnaL
d .) Mutat.ó(pointer) s t.mktlÍrájnk roboszt us,
:;oh a :scm kell ellenőrizni.
39. ) Jelölje be a helye:; állítás( oka)t! a.) A
Pentium processzor 32 hi tes. b.) A 8086-os
processzor 32 hite:s. c.) A legelső IBl\.-1 PC 32
bites CPU-t tartalmazott. d.) A mai PC-k
processwraiban már nincs szük:ség matematikai koproc.essz;orra, ezek elég gyorsak így is.
40.) Mi volL u 2000. év probléma? a.) A
számítógép nem ismerte a 2000. évet. b.) A
dátumot nem megfelelő hosszan t.árolt;.ik: ez~rt
a sztímítógép a 1900 évnek értelmezte a 2000.
évet. c.) A számítógép felismerte a 2000. évet,
dc 00 évnek értelmezte. d .) Sok számítógép
csak 1999-ig isioerte fel a dátumokat.
41.)
Melyik állítás helyes? a.)
Minden számítógépen kell lennie operációs rendl->zcruek. b. )
Az operá.ciós rendszert csak
h ajlékonylemezről vagy merevlemezről lehet
betölteni. c.)
Az operációs rendszer kC'tcli
a csatlakoztatott perifériák.at. d. ) Nem tartozik az operációs rendszer feladatai közű a
könyvtft.rszerker.et karbantartása.
42.) Jelölje az igaz állítás(oka)t! a.) A nagyobb képfrissítési frekvencia óvja a szemet.
b.) A TFT kij elző kevésbé bántja a szemet,
mínt a CRT. c.) A TCO szabvány 8Z ergonomikus egeret határozza meg. d.) Minél kisebb
a kijelző (monitor) átmérőj e, annál kevésbé
bántja a szemet.
43.)
Jelölje a helyes állítás( oka)t! a.) A
HDD a merevlemezt jelenti. b.) A merevJemezen á.ltalában több adat t.árollu~tó: miut
rt RAM-brtrt. c.) A RAM tartalma s1.abadon
módosítható, csakúgy, mint a mercvlcmczé. d.)
Egy program h:-lsmAlha.t lemezt a memória s7.imulálásá.ra.
44.) Mclyik iga.z ct ::;t.atikns memórin.ccllára.? a. )
egy idő m1Ílva elfejti a ta.rtnhnát, ha magft.ra
hagyjuk. b. ) frissíten i kell pcriódikusau. c.)
egyszerü a felépítése, ezért fajlagosan olcsó. d.)
kikapcsol{tskor tartalma. törlődik.
45.)
Melyik állítc\s ig~ az IBM PC :ioros
partjára? a.) Egyszerre csak l b i tet visz; át. b.)
A feszültségek akár a +l- 12 V-ot is elérhetik.
c.) Nem lehet paritásbittel ellátott adatot

átvinni rajta. d.) Párhuz;amos üzemmódhan
gyorsabb.
46.) Ha egy 16 hites címbusz méretét duplájára
növelem, akkor ... a .) a maximálisan címezhető
mcmória 4 Gbytc le5z b.) duplájára nő az
ro sebessége c.) duplájára nő a memória
sebessége d .) a maximálisan megcíme--thető
mem61ia mérete duplájára. nő
47.) Mivel védik a fokozottan védett rendszerek hozzáJérését't a.)
Fell1asznál6névveL
jclszóva.l, esetlegcsen h<trdverc::> védelemmeL
b.) Elviszik a billentyűzetet, hiszen íg__v nem
lehet a géppel kommunikálni. c.)
Le:t:árt
szekrényben t árolják a számítógépet, amit
minösített riasztóval látnak el. d.) Biz.tontiági
örrel.
48.) Melyik állí ti~..;; ignz u.í'i IBM PC p<wtlld
portjára? a.) egy 8 bites ado.tkimencttcl, valamint további v~zérlő ki- és benH~nP.ti bitekkel
remlelkeúk. b.) 12 bit. kirneu ette) és 8 bit bemenet tel rendelkezik. c.) a processzor ld b 8
bites kimeneti regisztert lát 1 de nem mindeu
hit van kivezetve a asat.lakozóm. d.) a proc..esszor ldb 16 bites bemeneti regisztert Ját, de
nem minden bit van kivezetve a 0>8tla.kozóra..
49.) Melyik fogalom NEM kapcsolóclik az IBM
P C belső bnszaiho;;;'? a.) Nor th B ricige l South
Bridge b. ) ISA c.) USB d .) egér
50.)
Melyik állítás helyes? a.)
Egy
számítógépen csak egy operációs rendszert lehet. betölteni. b.)
Az operációs rendszornek nem feladata a fájlker.elés, azt nlindig
a célprogram végzi. c.) Az operációs rendszert nem csak merevlemezröl tölthetjük a
memóriába. d.) Miuden operációs rendszer
képes egyidejííleg több program futtatá..<>ára is.
51.)
Az operációs rendszer típusa kuJcs.
fontosságú a számítógépes rendszer sz.ernpontjából, mivel ez határozza meg, milyen a.lka.lmazások használhateSk majd a számítógépen
és milyenek nern. a.) A mondat eL':>Ö része
iga.z, a második hamis. b.) A moncta.t második
rés:t.e igaz, az első része hamis. c.) A mondat mindkét része igaz, de nincs köztük logikai
kapcsolat. d. ) A mondat miudkét rési:e igaz,
és van közt.ük logikai kapcsolat.
52. ) V ála.c.;~za ki, hogy melyik szaftver ezek
közül! a.)
Operációs rcncbzer. b.)
Hitelkártya-olvasó progranL c.) Egér. d.) Internet.
53.) Mi a hclyos alkarhelyzet az egér hu.<:;zmí.lata
kö1.ben'! a.) A megt~í.ma.c;z tott al imr. b.) A
megtámasztott csukló. c.) A szabadon hagyott
alkar. d.) A szabadon hagyott csukló.

54.)
Melyik ada.tmennyiséget lehet l
másodperc alatt átvinni a IBM PC ·parallel portján'? a.) l byte b.) l Gbit c.) l Mbit
d.) 10Mbyte
55.)
Mi történik az adatokkal, fájlokkal
áramkimaradás esetén? a.) Semmi. b.) A
háttértároló tartalma nem változik, a pillanatnyi állapot marad meg: de 87. operatív tárból
minden elvész. c.) S6ri.ilhetnek a háttórtárolón
is, ha a fájl vége jellel nem tudom lezárni őket.
d.) Nem történik nagy gond, hisE napjainkban
jó prognunak vannak.
56.) Mi igaz a bash ~heli- re? a.) Openició~
rendszer. b. )
Programooási nyelv. c. )
Állományrends:.t;Cr kezelő. d.) Két bcjclcntke?:Ps között mindent. elfelej t..
57.) Kit véd és mi ellen a programok 1->Zerzői
joga? a.) A fclha.s~nálót a sérülés ellen. b.)
A terje~sztőt az esP.t.leges hibákért. c .) A terj<.~ztöt a BSA-val s:t.embc11. d. ) A készítöt a
jogtalan felhasználással szemben.
58.) Mclyik igaz a dinamikus memóriacellára?
a.) egy idő Intílva elfejti a tartalmát, ha
magára hagyjuk. b.) nem kell periódikusan
frissíteni c.) bár egys:r.eríí a felépítése, de ennek ellenérc fR.jlagosan ucm olcsó. d.) kilmpcsolá."lkor tartalma törlődik.
59.) Egy LCD monitort a virleokártyával ...
a.) ha lehet, digitális DVI kábelleJ érdemes
összekötni, mivel így kevésbé villódzik. b.) ha
lehet, digitális DVI k{lhel\el ördeiiH:!S öss:teki.it.ui,
rnivel így élesebb a kép. c .) ha lehet, analóg
VGA kábellel érdemes összekötni, nlivcl így
"símább" képet kapunk. d.) ha. lehet, analóg
VGA kábellel érdemes összekötui, mivcl így
gyorsabb a monitor a játékoknáL
60.) Mclyik átvitel NEM soros t ípusú? a.) dinamikus memória b.) CP U c.) RS232 d.)
IDE ATA

