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Fontos tudnivalók 

 
 

 
Informatikai alkalmazások használata 

 

A feleletválasztós kérdésnél (a kérdés feltevésének módjától függetlenül) 
kérdéstől függően 1, 2, 3 vagy 4 választ kell jelölni, de az is előfordulhat, hogy 
egyet sem. Néhány esetben a feladat egy jó válasz megjelölését kéri, ekkor 
értelemszerűen csak egy jelölés lehet a jó. 
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A) Informatikai alkalmazások használata 10 pont 
 
1. Mi igaz a proxyra? 

a) A böngészőben a proxy beállítás egy proxy szerverhez való kapcsolódást jelenti. 
b) A proxy szerver használata gyorsabbá teheti az internet használatát. 
c) A proxy szervert tűzfalak üzemeltetésére szokták használni. 
d) A proxy csak a web használatához kapcsolódik. 

 
 
2. Mi igaz az internetes hírcsoportokra? 

a) A hírcsoportok különböző témában szervezett hierarchikus üzenetlisták. 
b) A hírcsoport-szerverek speciális internet protokollon keresztül tartják egymással a 

kapcsolatot. 
c) Ha egy hírcsoportba üzenetet írok, akkor az azonnal megjelenik valamennyi hírcsoport-

szolgáltatónál. 
d) Böngészővel nem lehet a hírcsoportokat olvasni és a hírcsoportokba üzenetet írni. 

 
 

 
3. Megoldható-e, hogy az iskola home page-éről elérhető bizonyos oldalak csak azonosítás 
után legyenek megnyithatók? 

a) Igen. 
b) Nem, mivel a weben csak nyilvános oldalak létezhetnek. 
c) Nem, mivel a webszerkesztők ilyen funkciót nem támogatnak. 
d) Nem, mivel ehhez az iskolának saját webszerverre lenne szüksége. 

 
4. Mi a „spamming”? 

a) Amikor egy e-mail listára küldött üzenetre válaszul ingerült, szitkokat tartalmazó 
válaszfolyam alakul ki. 

b) Amikor egy üzenet azért jön vissza a feladóhoz, mert a levél címzettje visszautasította. 
c) Kérés nélkül egyszerre több száz helyre elküldött üzenet. 
d) Olyan SMTP szerveren keresztül küldött üzenet, amely a hibás beállítása miatt bárkitől 

elfogad továbbküldésre e-mailt. 
 

 
5. Milyen érvek szólnak amellett, hogy egy már működő irodát számítógépesítsen? 

a) Egészségesebb munkakörülményeket teremt az alkalmazottak számára. 
b) Gyorsítja, egyszerűsíti az adminisztrációs, nyilvántartási feladatokat. 
c) Segítséget ad egy termék vagy szolgáltatás látványos, áttekinthető bemutatásához. 
d) Emeli az iroda levelezésének színvonalát, hatékonyságát. 

 
 

6. Melyik programmal lehet megnyitni HTML dokumentumokat? 
a) World Wide Web 
b) Windows 95 
c) Netscape Navigator 
d) Java 
 

A pluszként megjelölt helytelen válaszonként 1 pont levonás jár! 
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B) Pszichológiai, szociálpszichológiai, társadalomismeret, életmód alapfogalmak 20 pont 
 

1. Többszörös választásos feladatok. A helyes válasz betűjelét írja a kipontozott vonalra! 
A az 1.,2., és 3. válasz igaz 
B az 1. és 3. válasz igaz 
C a 2. és 4. válasz igaz 
D csak a 4. válasz igaz 
E mind a négy válasz igaz 

 
a. A belső kontrollos személyiség:  

1. ritkán kezdeményez 
2. kreatív 
3. környezetét nem képes átalakítani   ………….. 
4. kitartó, erőfeszítésekre is képes 

 
b. Az érzelmek fokozódásával:  

1. a pupilla összeszűkül  
2. a nem verbális jelzések száma csökken 
3. a paraszimpatikus működés fokozódik   ………….. 
4. a pupilla kitágul 

 
c. A belső elválasztású mirigyek:  

1. anyagukat a vérrendszernek adják 
2. csöves szerkezetűek 
3. hormonokat termelnek      ………….. 
4. működésük független az idegrendszertől 

 
d. A nehezen nevelhető gyermek:  

1. ép értelmű 
2. teljesítménye eltér az adott életkor szintjétől  ………….. 
3. differenciált bánásmódot igényel 
4. magatartása kifogásolható 

 
e. az „intimitás–egyensúly” elmélet szerint:  

1. a szemkontaktus és a személyközi távolság ellentétesen változik 
2. az intimitást csak a társas tér szabályozza 
3. az intimitás akkor van egyensúlyban, ha a szemkontaktus 

megszűnik       ………….. 
4. a szemkontaktus és a személyközi távolság között nem mutatható ki 

összefüggés 
 

10  
 

2. Egészítse ki az alábbi mondatokat!  
A A szerepnek a társadalom által elfogadott értékét ………………………… 

nevezzük. 
B Azt a csoportot, amelynek értékrendjéhez, normáihoz igazodunk, akikhez 

viszonyítva ítéljük meg önmagunkat ………………………. nevezzük. 
 

2  
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3.  Asszociációs feladatokat kell megoldania. A megfelelő válasz betűjelét írja a 

kipontozott vonalra! 
A: Érzékelés 
B: Észlelés 
C: Mindkettő 
D: Egyik sem 

 
……. Mindig valósághű 
……. Körébe sorolható a konstancia 
……. A környezetből való ismeretszerzés eszközei 
……. Ingerküszöb 
……. Befolyásolja a tapasztalat 
……. Nincs veleszületett komponense 
 

6  
 

4. A következő feladatot relációanalízissel kell megoldania. A megfelelő betűjelt írja a 
kipontozott vonalra! 

           ∩ 
A ++;  Az állítás és indoklás igaz, közöttük kapcsolat van. 
B ++;  Az állítás és indoklás igaz, közöttük kapcsolat nincs. 
C +-;  Az állítás igaz, indoklás hamis. 
D -+;  Az állítás hamis, indoklás igaz. 
E --;  Az állítás, indoklás hamis. 
 

a. Azok a csoportok, melyek különösen bizonytalanok saját státuszukat illetően, 
gyakran vesznek fel zsargonszavakat, MERT a zsargonszavak saját 
státuszukat erősítik.      …………………… 

b. A divergens gondolkodás a problémamegoldás kezdeti szakaszában hatékony, 
MERT a divergens gondolkodásmódot mérik az intelligenciatesztek. 
      …………………… 

 
2  

C) Szöveges feladatok 
 
1. Mutassa be példákon keresztül, hogy mit értünk a személyészlelés pontosságán, és mi 

befolyásolja ezt! 
15 pont 

2. Mutassa be példákon keresztül, hogy mit nevezünk agressziónak, milyen kiváltó okai 
lehetnek az agresszív viselkedésnek gyermek és serdülőkorban! 

15 pont 
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témakör  maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

témakör 
maximális 
pontszáma 

informatikai 
alkalmazások 10   Egyszerű, rövid válaszokat 

igénylő feladatok alapfogalmak 20   
30 

alapismeretek 15   Gyakorlati feladatok 
komplex, tematikus 
szempontú feldolgozása 

társadalomismeret, 
életmód 15   

30 

ÖSSZESEN 60   60 
     
     
     
       
 javító tanár   

 
 
  Dátum: .................................   
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba  
beírt 

pontszám  
 I. rész – egyszerű, rövid válaszokat igénylő 
feladatok: informatikai alkalmazások      
I. rész: alapfogalmak    
I. rész – gyakorlati feladatok komplex, 
tematikus szempontú feldolgozása: 
alapismeretek    
I. rész: társadalomismeret, életmód    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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Fontos tudnivalók 

 
 

 
A 10 perces másoláshoz az alábbi beállításokat kell alkalmazni! 
Oldalbeállítás: A4, margók körben 2,5 cm 
Fejléc:  balra igazítva < azonosító_jel> 
Lábléc: <Fájlnév és útvonal> (mentés lemezre, fájlnév: <azonosító_jel_másolás>) 
Betűtípus: Times New Roman 12 
Bekezdés: balra igazított 
Sorköz: szimpla 
Térköz: előtte 6 pont 
 
 
 
Valamennyi munkát lemezen kell beadni! 
 
Lemezen beadandó fájlok: 

− <azonosító_jel_másolás> 
− <azonosító_jel_statisztika> (Excel!) 
− <azonosító_jel_ jelentés> 
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10 perces másolás 20 pont 
 
A tervezés az előzetes vezetői döntésekkel kiválasztott 
végrehajtási változat részleteinek kimunkálása. Célja az egész 
szervezet, valamint a rendelkezésre álló anyagi-tárgyi 
eszközök tevékenységének, illetve mozgásának összehangolása a 
szervezeti cél érdekében. A művelet eredménye a terv, amely 
tulajdonképpen prognózis. Egyrészt a szervezet és környezet 
állapotváltozásainak előrelátása egészen a kitűzött cél 
eléréséig, másrészt a szervezeti tevékenység meghatározott 
programja. 487 
A tervezés és a terv minőségének értékét nem a részfeladatok 
egyikének-másikának teljesítésén mérhetjük le. Sokkal inkább 
azon, hogy általa milyen mértékben közelíti meg a szervezet 
saját célját, s bekövetkeznek-e a valószínűnek tartott 
állapotok. A megvalósulás lehetősége függ többek között a 
rendelkezésre álló időtől. 814 
Minél összetettebb a környezet hatása a szervezetre, minél 
bonyolultabb feladatot kell megoldani, annál kevésbé képes a 
vezetés pontosan meghatározni a bekövetkező eseményeket. Minél 
távolibb a tervezett esemény, annál kisebb a valószínűsége, 
hogy az eredetileg elképzelt módon következik be. Ezért tervez 
a vezető rövidebb időszakra részletesebben, mint a 
távlatiakra. 1189 
A tervezés során számolni kell a zavaró tényezőkkel, az előre 
nem látható problémákkal. Ezekre az esetekre meg kell 
teremteni a kiküszöbölés feltételeit. A tervezés, a tervek 
készítése az előretekintő munkának csak egyik eszköze. A terv 
annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. Ha öncélúvá válik, 
akkor az ember felesleges tehernek érzi, kellemetlen 
adminisztrációs kötelezettségnek tekinti. 1589 
A tervszerűség lényege a tudatosság. A tudatosság viszont a 
gondolkodás sajátossága. Helyes gondolkodás nélkül 
elképzelhetetlen a helyes tervezés. Nem a leírt tervet, hanem 
– egy nevelési intézményt példaként állítva – a pedagógiai 
logika következményeinek megfelelő gondolkodást tartjuk a 
tervezés eredményének. A tartalom és forma egységében történő 
tervezés az egyik alapvető norma. A feladat kiválasztása 
viszonylag egyszerű dolog. 2033 
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Összetett feladat megoldása  20 pont 
 
A)  Szabálysértéssel kapcsolatos éves jelentés készítése 
 
 

  A B C D E F G H I 
1 Megszüntetések száma 

2

Szabálysértési ügyfajták 
Szabály-

sértés 
hiánya 
miatt 

Bizonyí-
ték 

hiánya 
miatt 

egyéb ok 
miatt 

összesen 
megszün-

tetett 

Figyelmez-
tetések 
száma 

Pénz-
bírságot 
kiszabó 
hatá-

rozatok 
száma 

összes 
ügy-
szám 

3 1 Becsületsértés Sztv. 138.§ 483 46 140 283 119
4 2 Magánlaksértés Sztv. 139.§ 438 69 72 285 148

5 3 Természet-, és környezetvédelmi 
szabálysértés Sztv. 147, 148.§ 149 35 54 38 165

6 4 Tulajdon elleni szabálysértések Sztv. 157.§ 19 419 1 052 9 434 7 869 9 919
7 5 Csendháborítás R.6.§ 905 302 223 147 844
8 6 Köztisztasági szabálysértés R.7.§ 1 409 178 476 408 1 555
9 7 Tűzvédelmi szabálysértés R.20.§ 326 102 74 108 419

10 8 Honvédelmi és polgári védelmi szabálysértés 
R.32-40.§ 565 98 156 204 675

11 9 Közlekedésügyi szabálysértések R.60-66.§ 375 76 42 147 759

12 10 Árdrágítás R.72.§ és árak hamis megjelölése 
R.71.§ 59 14 15 28 13

13 11 Fogyasztóvédelmi szabálysértések 
R.71.72.76.78.84.§ kivételével 418 200 41 66 505

14 12 Jogosulatlan kereskedés R.77.§ 295 83 83 67 352
15 13 Vásárlók megkárosítása R.78.§ 8 1 4 3 9
16 14 Élelmiszer minőségének megrontása R.84.§ 5 0 2 2 7

17 15 Élelmiszer jogosulatlan előállítása, 
élelmezésügyi szabs. R.85.86.§ 10 0 4 5 38

18 16 Munkaügyi szabálysértések R.93-100.§ 11 5 3 3 15

19 17 Egészségügyi és szociális szabálysértések 
R.99-103.§ 11 5 1 2 41

20 18 Mező-, erdő-, vízgazdálkodás R.106-127.§ 726 276 242 155 829
21 19 Ipari szabálysértések R.128-134.§ 53 20 12 14 59
22 20 Építésügyi R.136-140.§ 43 6 1 23 31
23 21 Tankötelezettség megsértése R.141.§ 2 346 966 245 469 5 229

24 22 Önkormányzati rendeletekben megállapított 
szabálysértések 4 300 898 1 070 1 893 5 353

25 23 Egyéb fel nem sorolt 2 993 544 663 1 233 4 032
26 Összesen 35 347 4 976 13 057 53 380 13 452 31 116 97 948
27 legtöbb 19 419 1 052 9 434 29 905 7 869 9 919 47 693
28 legkevesebb 5 0 1 7 2 7 16
29         
30A legtöbb ügyszámú szabálysértési ügyfajta: Tulajdon elleni szabálysértések Sztv. 157.§   

31
A legkevesebb ügyszámú szabálysértési 
ügyfajta: Élelmiszer minőségének megrontása R.84.§   

a)  Hozza létre a táblázatot a megadott helyre! 
b)  Formázások: 

− Ezres tagolás beállítása. 
− A függvénnyel számíttatott értékek megvastagítása 
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− Nyomtatási kép beállítása: elrendezés fekvő, a fejlécbe középre igazítva az 
alábbi szöveget kell beírni: 

ÁTTÉTEL MÁS SZERVHEZ, MEGSZÜNTETÉSEK SZÁMA A MEGSZÜNTETÉS OKA 
SZERINT, FIGYELMEZTETÉSEK ÉS PÉNZBÍRSÁGOT KISZABÓ HATÁROZATOK 
SZÁMA 2004. ÉVBEN 

 
c)  Függvényhasználat 
− Az F, I oszlopok celláinak értéke 
− A 26. sorban számítsa ki az egyes oszlopok összesenjét! 
− A 27. sorban függvénnyel határozza meg, hogy a szabálysértések közül melyik a 

legnagyobb érték! 
− A 28. sorban függvénnyel határozza meg, hogy a szabálysértések közül melyik a 

legkisebb érték! 
− A C30 cellába függvény segítségével válassza és írassa ki a B oszlopban annak a 

szabálysértésnek a nevét, amelyiknek az országos ügyszámösszege a legnagyobb!  
− A C31 cellába függvény segítségével válassza és írassa ki a B oszlopban annak a 

szabálysértésnek a nevét, amelyiknek az országos ügyszámösszege a legkisebb!  
d)  Diagramkészítés 
− Ábrázolja helyben létrehozott kör-kör diagramon a szabálysértések ügyiratszámának 

alakulását az alábbiak szerint: 

 
e)  Mentse el a dokumentumot < azonosító_jel_ statisztika > néven a lemezre! 

 
 
B) Készítsen szervezeten belüli feljegyzést, amelyben a statisztikát értelmezi elöljárójának 

<dr. Kovács János őrnagy a Vas megyei Kerekhétszázi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztály vezetője>. A feljegyzésbe illessze be az elkészített diagramot! 

Mentse el a dokumentumot <azonosító_jel_ jelentés> néven a lemezre! 

pénzbírságot 
kiszabó határozatok 

száma

figyelmeztetések 
száma

Összesen 
megszüntetett szabálysértés

hiánya miatt

bizonyíték hiánya
miatt

egyéb ok miatt
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 Dátum: .................................   
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 

   
pontszáma

programba  
beírt 

pontszám  
I. rész - egyszerű, rövid válaszokat igénylő 
feladatok: informatikai alkalmazások      
I. rész: alapfogalmak    
I. rész - gyakorlati feladatok komplex, 
tematikus szempontú feldolgozása: 
alapismeretek    
I. rész: társadalomismeret, életmód    
II. rész: összetett feladatok megoldása 
számítógéppel: iratszöveg másolása    
II. rész: összetett feladat    
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 
 


