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 Feladat: Olvassa el figyelmesen a kérdést, majd válassza ki a helyes 

választ és karikázza be a helyes válaszhoz tartozó betű-jelzést! A 

TESZT 20 kérdésből áll és minden kérdésnél csak egy jó válasz 

lehetséges! Példa: 
 

0. kérdés: Milyen színű a ég? 

A piros C kék 

B sárga D zöld 

 

 

TESZT 
 

1. kérdés: Mit nevezünk szabadidőnek? 

A 

mindazon foglalatosságok összessége, 

amelyekben az egyént kötelezik, hogy 

vegyen részt, akár azért, hogy kipihenje 

magát, akár azért, hogy szórakozzon, 

vagy társadalmi kapcsolatait ápolja, 

esetleg tovább képezze magát. 

C 

mindazon foglalatosságok összessége, 

amelyekben az egyén önként vesz részt, 

akár azért, hogy kipihenje magát, akár 

azért, hogy szórakozzon, vagy társa-

dalmi kapcsolatait ápolja, esetleg to-

vább képezze magát. 

B 

mindazon foglalatosságok összessége, 

amelyekben az egyén önként vesz részt, 

akár azért, hogy befejezze elmaradt 

irodai munkáját, vagy ez időben túlórát 

vállal, vagy társadalmi kapcsolatait ápol-

ja, esetleg tovább képezi magát. 

D 

mindazon foglalatosságok összessége, 

amelyekben az egyén önként vesz részt, 

akár azért, hogy kipihenje magát, akár 

azért, hogy a felettesei rendelkezésére 

állhasson, ha túlórázni vagy egyéb 

határidős munkát kell végeznie. 
 

2. kérdés: Válassza ki a fiziológiai (élettani) szükségleteket! 

A 
 Alvás 

 Étkezés 

 Tisztálkodás - egészségügy 
C 

 Alvás 

 Munka 

 Tisztálkodás - egészségügy 

B 
 Alvás 

 Étkezés 

 Szórakozás 
D 

 Munka 

 Szórakozás 

 Alvás 
 

3. kérdés: Mi nyújthat a szubjektív fáradtságunkra megoldást? 

A alvás, pihenés C házi munka, irodai túlóra 

B irodai munka, fűnyírás D rekreáció, szórakozás, kikapcsolódás 
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4. kérdés: Mit nevezünk rekreációnak? 

A 

az a cselekvés, amely során az ember jó 

fizikai-szellemi-szociális életének meg-

teremtését szolgálja. A kikapcsolódás a 

munka monotonitásából való kitörést, a 

felgyülemlett energiák levezetését, és a 

stresszhelyzet feloldását szolgálja. 

C 

az a cselekvés, amely során az ember a 

felgyülemlett energiák levezetését, és a 

stresszhelyzet feloldását szolgálja, oly 

módon, hogy elvégzi elmaradt házi-

munkáját és befejezi az irodából haza-

hozott munkát is.  

B 

az a cselekvés, amely során az ember a 

felgyülemlett energiák levezetését, és a 

stresszhelyzet feloldását szolgálja, oly 

módon, hogy valamilyen sport tevé-

kenységet végez, mely során felfrissül és 

a pihenés is kellemesebb lesz számára.  

D 

az a cselekvés, amely során az ember jó 

fizikai-szellemi-szociális életének meg-

teremtését szolgálja. A szabadidejében 

a még több munka, a házimunka is a 

felgyülemlett energiák levezetését, és a 

stresszhelyzet feloldását szolgálja. 
 

5. kérdés: Mit nevezünk falusi turizmusnak? 

A 

A vidéki turizmus része a falusi turiz-

mus, mely során falusi háznál történő 

elszállásolást követően a környék épí-

tett örökségeinek felfedezésére indul-

hatunk. 

 

C 

A vidéki turizmus része a falusi turiz-

mus, mely minden vidéki településen 

(mezőváros, község, falu, tanya) történő 

vendégfogadás, mely magában foglalja 

a szállást, étkezést és programszerve-

zést. 

B 

A falusi turizmus része a vidéki 

turizmus, mely minden vidéki telepü-

lésen (mezőváros, község, falu, tanya) 

történő vendégfogadás, mely magában 

foglalja a szállást, étkezést és program-

szervezést. 

D 

A falusi turizmus része a vidéki 

turizmus, mely során egy vidéki por-

tánál történő elszállásolást követően a 

környék szakrális emlékeit fedezhetjük 

fel és mindenkor részt vehetünk egy 

helyi folklór rendezvényen is. 
 

6. kérdés: Melyek a falusi turizmus elemei? 

A 

 Elszállásolás 

 Ellátás 

 Szolgáltatások 

 Szabadidő-eltöltési lehetőségek 

C 

 Elszállásolás 

 Ellátás 

 Sportolási lehetőségek 

 Állatsimogatás 

B 

 Elszállásolás 

 Borkóstolás 

 Népviseleti bemutató 

 Egyéb szabadidős lehetőségek 

D 

 Kirándulás 

 Étkezés 

 Szabadtéri tevékenységek 

 Folklór bemutató 
 

7. kérdés: Mit nevezünk hobbynak? 

A 

A hobby a szabadidőben végzett pihe-

nés és a házkörüli munkák (pl. fűnyírás) 

elvégzésére irányuló cselekvés gyűjtő-

neve. 

C 

A hobby a munkaidőben végzett pihe-

nést, kikapcsolódást szolgáló tevékeny-

ségek gyűjtőneve. 

B 

A hobby a munkaidőben végzett tevé-

kenység, mely során a munkánkkal kap-

csolatos egyéb tevékenységeket vég-

zünk. 

D 

A hobby a szabadidőben végzett pihe-

nést, kikapcsolódást szolgáló tevékeny-

ségek gyűjtőneve. 

 

8. kérdés: Válassza ki a vendégfogadás előkészületeinek helyes sorrendjét! 

A 

 Étel-italkínálat beszerzése 

 Vendégek meghívása 

 Vendégek fogadása 

 Sütés – főzés 

C 

 Vendégek meghívása 

 Étel-italkínálat beszerzése 

 Sütés – főzés 

 Vendégek fogadása 

B 

 Sütés – főzés 

 Vendégek meghívása 

 Étel-italkínálat beszerzése 

 Vendégek fogadása 

D 

 Vendégek meghívása 

 Étel-italkínálat beszerzése 

 Vendégek fogadása 

 Sütés – főzés 
 

 

 

 



9. kérdés: A szabadban történő sütős-főzés során számos eszközt használunk, kérem válassza ki azt az eszközt 

melyben halászlevet főzne! 

A 

 

C 

 

B 

 

D 

 
 

10. kérdés: A szabadban történő sütős-főzés során számos eszközt használunk, kérem válassza ki azt az 

eszközt melyre az alábbi jellemzés leginkább igaz: „Készülhet fából is, azonban a tartósabbak fémből 

készülnek. Az egyszemélyes kis, díszítő darabtól kezdve, az ökörsütésre is alkalmas darabig találkozhatunk.” 

A Bogrács C Diszkosz 

B Nyárs D Grillsütő 

 

11. kérdés: Mit nevezünk szocializációnak? 

A 
Társas tevékenység, mely bizonyos 

szabályok betartása mellett a társada-

lom javát szolgálja. 
C 

Az egyének kizárása a társadalomból, a 

társadalomi normák és szabályok be 

nem tartása következtében. 

B 

Az egyén beilleszkedése a társada-

lomba. A társadalom életében való haté-

kony részvételhez szükséges szabályok, 

normák elsajátítása. 

D 

Szabadidős tevékenység, mely során az 

egyén a társadalom tagjaként részt vesz 

különböző kulturális foglalkozásokon. 

 

12. kérdés: Mit nevezünk animációnak? 

A 

Az animáció szó latin eredetű. Valakik 

egy közösséget valamilyen tevékeny-

ségre aktivizálják, lelkesítik, bátorítják.  C 

Az animáció szó német eredetű. Vala-

kik egy közösséget valamilyen tevé-

kenységre aktivizálják, lelkesítik, báto-

rítják. 

B 
Az animáció szó német eredetű. Egy 

közösség valakit valamilyen tevékeny-

ségre aktivizál, lelkesít, bátorít. 
D 

Az animáció szó latin eredetű. Egy 

közösség valakit valamilyen tevékeny-

ségre aktivizál, lelkesít, bátorít. 
 

13. kérdés: Mit nevezünk kultúrának? 

A 
A kultúra egyénekre jellemző fogalom, 

mely emberek által létrehozott anyagi 

javak összessége. 
C 

A kultúra társadalmi jellegű fogalom, az 

emberiség által létrehozott szellemi és 

anyagi javak összessége. 

B 
A kultúra egyénekre jellemző fogalom, 

mely emberek által létrehozott szellemi 

javak összessége. 
D 

A kultúra szó latin eredetű, az embe-

riség által létrehozott épített örökségi 

helyszínek összességét jelenti. 
 

14. kérdés: Mi jellemzi a szabadság idejét? 

A 
 Nyugalom 

 Lustálkodás 

 Erőfeszítések 
C 

 Nyugalom 

 Lustálkodás 

 Kényszerek, normák 

B 
 Hajsza, sietség 

 Kötelezettség 

 Stressz 
D 

 Nyugalom 

 Lustálkodás 

 Jókedv 
 

 

 

 

 

 

 

 



15. kérdés: Válassza ki, hogy milyen tényezők befolyásolják a turista viselkedését az utazási döntés meg-

hozatalakor a motiváción kívül! 

A 
Külső (személyiség, attitűd, szokások) 

és belső tényezők (jövedelem, 

foglalkozás, környezet) 
C Kizárólag külső tényezők 

B Kizárólag belső tényezők D 
Külső (jövedelem, foglalkozás, 

környezet) és belső tényezők 

(személyiség, attitűd, szokások) 
 

16. kérdés: Válassza ki, hogy a vendégekről – üdülési stílusuk alapján – készített tipizálás alapján melyik 

vendégtípusra illik az alábbi leírás: „közép- és időskorúak, családosok, magas jövedelemmel rendelkező vezető 

beosztású alkalmazottak, vállalkozók.” 

A Igényes kultur üdülők C Pihenni vágyók 

B Élvezet üdülők D Klasszikus kultur üdülők 
 

17. kérdés: Válassza ki az animáció központi elemeit! 

A 
játék, az élmény (szerzés), 

társas együttlét igénye  C 
sport, az élmény (szerzés), 

társas együttlét igénye 

B 
játék, sport, 

rekreáció biztosítása D 
játék, rekreáció, 

szabadidő, sport 
 

18. kérdés: Válassza ki a nappal alkalmazott animációs formákat! 

A 
strand és sportanimáció, folklór 

bemutatók, játékanimáció, koncertek C 
show műsorok, disco,  

színházi előadások, 

folklór bemutatók, koncertek 

B 
folklór bemutatók, játékanimáció,  

disco, sportanimáció D 
strand és sportanimáció, rekreációs 

programok, játékanimáció 
 

19. kérdés: Válassza ki az animáció feltételeit! 

A 
tájékoztatás, tárgyi (helyzet-, környezet, 

berendezés-) feltételek, személyi 

feltételek  
C 

helyszín (üdülő, medence, tengerpart, 

egyéb), animátor személye, honlap 

B 
prospektusok, animációs  

szolgáltatások, üdülő D 
animációs eszközök,  

animátor, üdülővendég 
 

20. kérdés: Milyen az ideális vendég? 

A 

Nyitott és túlságosan is érdeklődő, nincs 

számára tabu téma. Mindent akar tudni, 

és megpróbál minden háttér információt 

megszerezni. 

C 

Csodálja az animátor munkáját, több 

mint barátságos, érdeklik a háttér infor-

mációk, büszkén hordja az animációs 

egyenruha színével megegyező pólót. 

B 

Mindig jó hangulatban van, vidám és 

közvetlen. Örül, hogy végre szabadsá-

gon van egy szép üdülőklubban, érde-

kes emberek társaságában. 

D 

Rendszerint a magasan képzettek köré-

ből kerülnek ki. Nagy tudású és jól érte-

sült. A társaság középpontjában szoktak 

lenni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


