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Fontos tudnivalók 

 
 
 

1. A feladat megoldása előtt a teljes feladatsort olvassa végig! 
2. A feladatot a sorszámok sorrendjében hajtsa végre! 
3. Először a táblázatkezelési feladatot oldja meg, mert adatait a szövegszerkesztési 

feladatban fel kell használnia! 
4. A szövegszerkesztési feladat megoldásához a megfelelő dokumentumsablon az Ön 

rendelkezésére áll! Abban az esetben, ha nem használja, a formátumot a levelezés 
szabályai szerint saját magának kell kialakítania. 

5. A szövegszerkesztési feladat tartalmának egy részét önállóan kell megfogalmaznia. 
Ehhez a feladatban talál ismertetést, amelyeket a fogalmazásnál felhasználhat. A 
szöveg tartalmi szempontból nem lehet ellentétes értelmű a táblázatkezelési feladat 
megoldásának eredményeiből levonható tényekkel. A szöveget formai szempontból 
úgy kell kialakítania, hogy azt a levelet aláíró személy nevében kell megírnia. 

6. A szövegszerkesztési feladatban a javító tanár külön értékeli a szöveg bekezdésekre 
tagolását, valamint a szövegben alkalmazott kiemeléseket. Ne feledkezzen meg 
ezekről a formázásokról a levél megírásánál! 

7. Munkája közben ne feledkezzen el a feladat rendszeres mentéséről! 
8. A feladat befejezése után tekintse át (ellenőrizze) munkáját, az esetleges hibákat 

javítsa ki! Munkája kinyomtatását csak egy alkalommal végezheti el. 
9. Technikai hiba esetén a felügyelő tanárnak azonnal jelezze a hibát! Az ügyeletet ellátó 

rendszergazda értesítése a felügyelő tanár feladata. 
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Az operációsrendszer-kezelés feladatai 

1. Készítsen egy mappát (könyvtárat) a C meghajtón! A mappa megnevezése az Ön teljes 
kódja legyen! 

2. Másolja át ebbe a könyvtárba a C meghajtó „Vizsga” könyvtárában lévő,  
„Eladás-Ny.xls” fájlt, valamint a „Bútor.JPG” megnevezésű képet! 

3. Nevezze át az átmásolt „Eladás-Ny.xls” megnevezésű fájlt! A fájl megnevezése az Ön 
teljes kódja legyen! 

Táblázatkezelési feladatok 

4. Nyissa meg az átnevezett fájlt! A fájl Munka1 munkalapján megtalálja a Kisbútor Kft. 
2005-ös évben történt összes bútor eladásának adatait, a Munka2 munkalapon és a 
Munka3 munkalapon előkészített táblázatokat talál. A munkát ezeken a munkalapokon 
végezze! 

5. A Munka2 munkalap B2:F2 cellatartományban lévő adatainak (Nettó eladási ár) 
segítségével, egyéni képlet alkalmazásával számítsa ki az egyes termékekhez 
kapcsolódó ÁFA (25%) értékét a B3:F3 cellatartomány celláiban! 

6. A Munka2 munkalap B2:F3 cellatartományban lévő adatainak (Nettó eladási ár és az 
ehhez kapcsolódó ÁFA összege) segítségével, egyéni képlet alkalmazásával számítsa ki 
az egyes termékek bruttó árát a B4:F4 cellatartomány celláiban! A bruttó ár a nettó 
eladási ár és az ÁFA összege. 

7. A Munka1 munkalap D2:H80 cellatartományban lévő adatainak felhasználásával 
számítsa ki a Munka2 munkalap B5:F5 cellatartományának celláiban bútortípusonként 
az év folyamán összesen eladott bútorok mennyiségét! 

8. A Munka2 munkalap B2:F2, valamint B5:F5 cellatartományaiban lévő adatainak 
(Nettó eladási ár és az éves eladott darabszám) segítségével, egyéni képlet 
alkalmazásával számítsa ki az egyes termékek eladásából származó nettó árbevételt a 
B6:F6 cellatartomány celláiban! 

9. A Munka2 munkalap B4:F4, valamint B5:F5 cellatartományaiban lévő adatainak 
(Bruttó eladási ár és az éves eladott darabszám) segítségével, egyéni képlet 
alkalmazásával számítsa ki az egyes termékek eladásából származó bruttó árbevételt a 
B7:F7 cellatartomány celláiban! 

10. Összegezze a kft. éves nettó és bruttó árbevételét a Munka2 munkalap G6 és G7 
celláiban! 

11. Állítsa be a Munka2 munkalapon az A oszlop szélességét 26 egységre (187 képpont), a 
többi oszlop szélességét pedig 10 egységre (75 képpont)! 

12. Igazítsa a Munka2 munkalapon az A oszlopban lévő adatokat balra, egy egység 
behúzással! 

13. Igazítsa a Munka2 munkalapon a B1:G7 cellatartományban lévő adatokat középre! 
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14. Szegélyezze a Munka 2 munkalapon lévő táblázatot háromféle vonalvastagsággal! 

- A táblázat külső szegélyvonala a legvastagabb folyamatos vonal legyen! 

- A táblázat belsejében a cellákat elválasztó függőleges vonalak közepes 
vastagságú folyamatos vonalak legyenek! 

- A táblázat belsejében a cellákat elválasztó vízszintes vonalak vékony 
folyamatos vonalak legyenek! 

15. Rendezze a Munka1 munkalapon, a B1:H80 cellatartományban lévő táblázatot két 
szempont szerint! Először Vásárló szerint növekvő sorrendbe, majd Hónapok szerint 
növekvő sorrendbe történjen a rendezés! 

16. Számítsa ki a Munka3 munkalap B3:F9 cellatartományának celláiban termékenként és 
vásárlónként (a vásárlók az egyes bútoráruházak) az év során eladott bútorok összes 
mennyiségét a Munka1 munkalap D2:H80 cellatartományban lévő adatainak 
felhasználásával! 

17. Számítsa ki a Munka3 munkalap G oszlopában (G3:G9 cellatartományban) az egyes 
bútoráruházak által a kft. részére kifizetett összes nettó összeget! A számítást a B2:F2 
cellatartomány celláiban lévő nettó eladási árak, valamint az egyes bútoráruházakhoz 
tartozó sorok adataival (B3:F9) végezze! 

18. Szegélyezze a Munka3 munkalapon lévő táblázatot mind körül, mind belül a 
legvékonyabb folyamatos vonallal! 

19. Igazítsa a Munka3 munkalapon lévő táblázat összes adatát középre! 

20. Készítsen csoportosított oszlop-diagramot új munkalapra, a Munka3 munkalapon lévő 
táblázatban megtalálható darabszámok ábrázolására! (A nettó eladási árakat tartalmazó 
sort a diagram ne tartalmazza!) 

- A diagram címe Kisbútor Kft. 2005. legyen! 
- A diagram kategóriatengelyének neve Ügyfelek legyen! 
- A diagram értéktengelyének neve Eladott mennyiség (db) legyen! 
- A tengelyeken lévő léptékek, valamint a jelmagyarázat betűmérete 8 pont legyen! 
- A diagram kategóriatengelyének adatait fordítsa el +90 fokkal! 
- A diagram rajzterületének kitöltése fehér színű (Nincs) legyen! 

21. Mentse el a dokumentumot a 3-as pontban leírt fájlnévvel! 

Szövegszerkesztési feladatok 

22. Ön, mint Forgács Béla, a Kisbútor Kft. gazdasági osztályának osztályvezetője, azt a 
feladatot kapta, hogy az ügyvezető igazgató részére készítsen egy feljegyzést, amelyben 
a kft. 2005-ös évben eladott termékeinek mennyiségéről, valamint a kft. 2005. éves 
árbevételéről ad tájékoztatást. 

A feljegyzés elkészítéséhez szükséges adatok (elhelyezésükre előírás a 23-as pontban 
található!): 

A kft. megnevezése: Kisbútor Kft. 
A kft. címe: 1167 Budapest, Gabriella utca 24. 
Telefon, fax: 403-59-27. 
E-mail címe: kisbutor@t-online.hu 
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Iratkezelési adatok: 

Dátum: Budapest, 2006. <aktuális dátum> 
Az ügyvezető igazgató neve: Fa Bálint 
A feljegyzés alcíme: a Kisbútor Kft. 2005. évre vonatkozó termelési adatairól 
A levél aláírója: Forgács Béla, a kft. gazdasági osztályának osztályvezetője. 

23. Figyelem: a dokumentumban az első oldal élőfeje és élőlába különbözik a további 
oldalak élőfejének és élőlábának kialakításától! 

A levél első oldalának élőfejében helyezze el a Kisbútor Kft. adatait az alábbiakban 
leírt módon! 

 A kft. megnevezése, címe, telefonszáma, valamint e-mail címe az élőfejben, négy 
sorban, bal oldalon, egymás alatt legyen elhelyezve! 

 Az élőfej utolsó sora után 28 pont térközt illesszen be, valamint az élőfejet 0,5 pt 
vonalvastagságú, folyamatos vonallal húzza alá! 

 Az élőfejbe, a jobboldali margóhoz igazítva, illessze be a Bútor.JPG képet olyan 
méretben, mint az élőfejben lévő négysoros szöveg magassága! A kép az 
aláhúzást nem takarhatja! 

24. A levél második oldalától kezdve a levél élőfejében bal oldalra a Ügyviteli 
alapismeretek szavak, középre a Írásbeli feladat, jobb oldalra a 2005/2006. adat 
kerüljön! Az élőfej utolsó sora után 28 pont térközt illesszen be, valamint az élőfejet  
0,5 pt vonalvastagságú, folyamatos vonallal húzza alá! 

25. A levél élőlábába, minden oldalon balra igazítva jelenjen meg a saját teljes kódja! 

A második oldaltól kezdve a kódon kívül: 

 Középre illessze be az oldalszámot! 
 Jobb oldalra illessze be az aktuális dátumot! 
 Az élőláb felett, vékony vonalat helyezzen el minden oldalon! 

26. A dokumentum oldalbeállítása: bal oldali margó 3,5 cm, felső margó 2,5 cm, jobb 
oldali margó 1,5 cm, alsó margó 3 cm. Az élőláb távolsága a papír vágási élétől 2 cm. 

27. A dokumentumban a belső levél formáját a levelezés szabályai szerint Önnek kell 
kialakítania. A dokumentum tartalmi részét az alábbiakat leírtak alapján fogalmazza 
meg: 

Tájékoztatást ad az ügyvezető igazgatónak a kft. termékeiből legnagyobb mennyiséget 
vásároló hét cég előző évi vásárlásainak alakulásáról. 

Közölje, hogy a hét bútoráruház a cég teljes termelésének 85 százalékát vásárolta meg. 
A fennmaradó 15 százalék felét saját mintaboltjuk árusította, a többit kisebb 
bútoráruházak vették meg. 

Említse meg, hogy a mintabolt forgalma kis mértékű volt az elmúlt év során, annak 
ellenére, hogy a termékeket a hivatalos árhoz viszonyítva 5-10 százalékkal olcsóbban 
adták, a forgalom a várnál sokkal kisebb volt. 

Ennek egyik okaként a mintabolt helyét nevezze meg. Javasolja, hogy vizsgálják felül, 
van-e lehetőség a mintabolt más helyre történő átköltöztetésére. A jelenlegi hely 
ugyanis tömegközlekedéssel nehezen közelíthető meg, mellékutcában van, szinte 
észrevehetetlen. Ebbe az üzletbe csak az a vásárló megy be, aki kimondottan önöknél 
akar vásárolni, tehát tud termékeikről. 
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Javasolja, hogy jobban hirdessék termékeiket, és hogy nem a rádióban, televízióban, 
újságban kell drága reklámokat készíttetni. Úgy véli, nagyon sok terméket kínálnak 
szórólapokon, sikeresen. Véleménye szerint a szórólapok elhelyezhetők postaládákban 
is, de nagyobb eredményt adhatnak a tömegközlekedés fontos pontjain, 
átszállóhelyeken, metróállomásokon osztogatott szórólapok. A szórólap elkészítésének 
költsége sokkal kisebb, szétosztásukat akár diákmunkában foglalkoztatott fiatalokkal is 
végeztethetik. 

Javasolja a cég termékszerkezetének bővítését. A piacon lévő olcsó, egyszerű, azonban 
csúnya, gyenge minőségű termékeknél (falra szerelhető polc vagy sarokban elhelyezhető 
álló vagy falra szerelhető polc) szebbet, olcsóbban is elő tudnának állítani. Azt is 
megfontolandónak tartja, hogy cégük számítógépasztalokat is forgalmazzon. 

A továbbiakban a tavalyi év értékeléséről írjon! Az öt fő termékből az év során eladott 
darabszámokat, a nettó és bruttó árbevétel adatait, valamint az egész évre vonatkozó 
nettó és bruttó árbevétel adatait adja meg táblázatos formában. (A Munka2 
munkalapon készített táblázatra hivatkozzon, majd illessze be a táblázatot!) 

Javasolja a dohányzóasztal árának csökkentését, ugyanis a viszonylag magas ár miatt 
kis mértékű volt az eladás. 

Hivatkozzon a Munka3 táblázatra, amely a korábban már említett hét bútoráruház 
vásárlási adatait tartalmazza, majd illessze be a táblázatot! 

Jelezze, hogy ebben a táblázatban csak az összesített nettó árbevétel látható, mert a 
részletes táblázatban a rengeteg adat miatt nehezebben ismernék ki magukat. Említse 
meg, hogy a piacról kivonult Michelfeit áruházláncot a nemrég Magyarországon is 
bútoráruházakat nyitó Kika jól helyettesíti. Árbevételük ettől a cégtől több mint 
egymillió forinttal nagyobb, mint a második legnagyobb vásárlást végrehajtó Domus 
áruházlánctól kapott összeg. Emelje ki, hogy a Möbel Kft. az elmúlt évben nagyon kevés 
árut vásárolt. 

A második táblázatnál sokkal szemléletesebben mutatja a hét cég vásárlásainak adatait 
a diagram, ezért illessze be a diagramot! A diagramból az is látható, hogy 
legkeresettebb termékük a könyvszekrény volt az elmúlt évben, második helyen pedig 
szinte mindegyik vásárlónál a cipősszekrény volt a legkelendőbb. 

Jelezze, hogy egyéb eladási adatokról – az igazgató úr konkrét jelzésére – részletesebb 
információt is adhat. 

28. Formázási beállítások: 

 Karakter- és bekezdésformázás: betűtípus Times New Roman, betűstílus normál, 
betűméret 12 pont. 

 Bekezdésformázási előírások: igazítás sorkizárt, sorköz szimpla, bal és jobb oldali 
behúzás nincs. Térköz a levelezés szabályai szerinti értékű legyen! 

 Alkalmazza a dokumentumban az automatikus elválasztást! 

29. A levélben alkalmazzon kiemeléseket! A mondatokban legalább öt helyen a 
legfontosabb szavakat félkövér, dőlt stílusúra, vörös színűre formázza! 

30. A levélbe illessze be a megfelelő, szövegtől függő helyre a táblázatkezelő programban a 
Munka2 munkalapon kialakított táblázatot. 

Figyelem: A beillesztett objektumnak el kell férnie a bal és jobb oldali margó között! 
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31. A levélbe illessze be a megfelelő helyre a táblázatkezelő programban a Munka3 
munkalapon kialakított táblázatot! 

Figyelem: A beillesztett objektumnak el kell férnie a bal és jobb oldali margó között! 

32. A levélbe illessze be a megfelelő helyre a táblázatkezelő programban elkészített 
diagramot! 

Figyelem: A beillesztett objektumnak el kell férnie a bal és jobb oldali margó között! 

33. Végezzen helyesírás-ellenőrzést, majd mentse el a dokumentumot az 1-es pontban 
létrehozott könyvtárba! A fájl megnevezése saját teljes kódja legyen! 
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A vizsgafeladatban felhasználható műveletek Ssz Adható 
pont  Pont 

1) Informatikai eszközök és szoftverek kezelése, hálózati 
szolgáltatások  3  

1.1) Operációs rendszer kezelése (könyvtár) készítése  1 1  
1.1) Operációs rendszer kezelése fájlok másolása 2 1  
1.1) Operációs rendszer kezelése fájl átnevezése 3; 21 1  

2) Adatbevitel  6  
2.1) Szöveg begépelése*  6  

0 hiba esetén járó pontszám  6  
1 hiba esetén járó pontszám  2  
2 hiba esetén járó pontszám  1  
3 vagy több hiba esetén járó pontszám  0  

3) Szöveges dokumentum szerkesztése  32  
3.1) Dokumentum megnyitása, bezárása 33 1  
3.3) Automatikus elválasztás használata 28 1  
3.4) Karakterek formázása    

3.4.1) Betűtípus kiválasztása 28 1  
3.4.2) Betűstílus kiválasztása/1 28 1  
3.4.2) Betűstílus kiválasztása/2 29 1  
3.4.2) Betűstílus kiválasztása/3 29 1  
3.4.3) Betűméret kiválasztása 28 1  
3.4.4) Betűszín kiválasztása 29 1  

3.5) Bekezdések formázása    
3.5.1) Igazítás beállítása 28 1  
3.5.3) Térköz beállítása a levelezés szabályai 

szerint  6.1-ben  

3.5.5) Sorköz beállítása 28 1  
3.10) Oldalbeállítás    

3.10.2) Margók beállítása 26 1  
3.10.3) Élőfej, élőláb helyének beállítása 26 1  

3.12) Élőfej, élőláb kialakítása    
3.12.1) Beállítás: első oldal eltérő, vagy páros és 

páratlan oldal eltérő 24 1  

3.12.2) Adatbevitel élőfejbe az első oldalon  23 6.2-ben  
3.12.3) Adatbevitel élőfejbe a második oldaltól 

kezdve 24 1  

3.12.4) Élőfej utolsó sorának aláhúzása 23, 24 1  
3.12.5) Élőfejben térköz beállítása 23, 24 1  
3.12.7) Élőlábba adatbevitel a második oldaltól 

kezdve 25 1  

3.12.8) Élőláb első sora felett vonal elhelyezése 25 1  
3.13) Mezőutasítások    

3.13.1) Dátum és/vagy idő beszúrása 25 1  
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3.13.2) Oldalszám beszúrása 25 1  
3.14) Beillesztés a dokumentumba (pont/darab)    

3.14.2) Táblázat beillesztése/1 30 2  
3.14.2) Táblázat beillesztése/2 31 2  
3.14.3) Diagram beillesztése 32 2  
3.14.4) Kép beillesztése 23 2  
3.14.10) Beillesztett egység (objektum) 

elhelyezése, méretének beállítása 23 1  

3.14.10) Beillesztett egység (objektum) 
elhelyezése, méretének beállítása 30 1  

3.14.10) Beillesztett egység (objektum) 
elhelyezése, méretének beállítása 31 1  

3.14.10) Beillesztett egység (objektum) 
elhelyezése, méretének beállítása 32 1  

4) Táblázatok, diagramok szerkesztése  40  
4.1) Dokumentum megnyitása, bezárása 4 1  
4.2) Dokumentum mentése, mentés más néven 21 1  
4.9) Beállítások    

4.9.2) Oszlop (oszlopok) szélességének beállítása 11 1  
4.12) Táblázat formázása    

4.12.1) Egyforma (azonos jellegű) igazítás 
cellákban, cellatartományokban/1  12 1  

4.12.1) Egyforma (azonos jellegű) igazítás 
cellákban, cellatartományokban/2  19 1  

4.12.2) Más előírás(ok) szerinti igazítás(ok) a 
táblázat további celláiban, 
cellatartományaiban  

13 1 
 

4.12.5) A táblázat szegélyezése egyetlen 
vonaltípussal 14 1  

4.12.5) A táblázat szegélyezése egyetlen 
vonaltípussal 18 1  

4.12.6) A táblázaton belül szegélyezés második 
vonaltípus felhasználásával 14 1  

4.12.7) A táblázaton belül szegélyezés harmadik 
vonaltípus felhasználásával 14 1  

4.15) Képletek, függvények használata (pont/darab)    
4.15.1) Egyéni képlet bevitele/1 5 1  
4.15.1) Egyéni képlet bevitele/2 6 1  
4.15.1) Egyéni képlet bevitele/3 8 1  
4.15.1) Egyéni képlet bevitele/4 9 1  
4.15.1) Egyéni képlet bevitele/5 17 1  
4.15.2) Vegyes vagy abszolút cellahivatkozás 

használata egyéni képletben 17 2  

4.15.3) Összeg (Autoszum) függvény használata/1 7 1  
4.15.3) Összeg (Autoszum) függvény használata/2 10 1  
4.15.3) Összeg (Autoszum) függvény használata/3 

(7x) 16 7  
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4.15.13) Egymásba ágyazott függvények 
használata 17 5  

4.16) Rendezés, szűrés (pont/darab)    
4.16.2) Rendezés két feltétel szerint 15 2  

4.17) Diagram készítése (pont/darab)    
4.17.1) A diagram elkészítéséhez szükséges 

adatok kiválasztása 20 1  

4.17.2) Adott diagramtípus felhasználása 20 1  
4.17.4) A diagram címének és a feliratainak 

elkészítése 20 1  

4.17.6) Diagram megfelelő elhelyezése (új 
munkalapon vagy objektumként) 20 1  

4.17.7) Kész diagram formázása (igazítás) 20 1  
4.17.8) Kész diagram formázása 

(karakterformázás) 20 1  

4.17.11) Kész diagram formázása (rajzterület) 20 1  
5) Tartalmi sajátosságok érvényesítése  13  

5.1) A hivatalos irat szövegének önálló megfogalmazása 
a tartalmi útmutató alapján** 27 6  

5.2) A hivatalos irat szövegében tartalomhoz illeszkedő 
bekezdések kialakítása 27 1  

5.3) A hivatalos irat szövegében tartalomhoz illeszkedő 
kiemelések elkészítése 27 1  

5.4) A helyesírási követelmények betartása***  5  
0 hiba esetén járó pontszám  5  
1 hiba esetén járó pontszám  4  
2 hiba esetén járó pontszám  3  
3 hiba esetén járó pontszám  2  
4 hiba esetén járó pontszám  1  
5 és annál több hiba esetén járó pontszám  0  

6) Formai sajátosságok érvényesítése  6  
6.1) Irat elkészítése a levelezés szabályai szerint  5  

Címzett megnevezése (cég, személy) és cím 
kialakítása 22 1  

Dátum behelyezése, hivatkozások jelölése, 
kézbesítésre utalás  22 1  

Tárgy vagy (belső iratnál) irattípus megnevezése, 
megszólítás 22 1  

Elköszönő, üdvözlő szavak szerepeltetése, aláírás 22 1  
Megfelelő térközök kialakítása a levélszöveg előtt 
és után, bekezdések között 22 1  

6.2) Cégjelzéses kialakítás 22 1  
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