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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Fontos tudnivalók 

 
 
 

A feleletválasztós kérdésnél (a kérdés feltevésének módjától függetlenül) a kérdéstől függően 
1, 2, 3 vagy 4 választ kell bejelölni. Néhány esetben a feladat egy jó válasz megjelölését kéri, 
ekkor értelemszerűen csak egy jelölés lehet a jó. 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

Egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok  40 pont 

A) Informatikai alkalmazások használata  10 pont 

1. Az alábbi, asztalon látható ikonok közül válassza ki a parancsikont és 
karikázza be a betűjelét! 

      

a) b) c) d) e) 

2. Írja a megfelelő mutatóvonalakra azoknak az elemeknek a betűjelét, amelyeket  
a képen látható szövegkép kialakításához a vonalzó jelölt helyére kell  
elhelyezni!  

a)  b)  c)  d)  e)  

 
3. A táblázatkezelő programban az =C2*$E$2 képletet az A8 cellából az A10  

cellába mozgatjuk. Mi lesz az A10 cellában így elhelyezett képlet? A helyes  
válasz betűjelét karikázza be!  

a. =C2*$E$2 

b. =C4*$E$2 

c. =C4*$E$4 

d. =C2*$E$4 

4. Az alábbi függvények eredményének típusa alapján melyik függvény nem illik  
a többi közé? A helyes válasz betűjelét karikázza be és válaszát indokolja! 

a. ÁTLAG 

b. DARAB 

c. HA 

d. SZUMHA 

Indoklás:  ........................................... ………………………..…………………….

  ............................................ …………………………………..…………. 
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5. Karikázza be az elektronikus levélre igaz állítások betűjelét!  
(Ha rossz választ is jelöl, akkor a megoldásra 0 pont jár, egyébként minden jelölt helyes 
válasz 1 pont.) 

 

a. A titkos másolat címzettje a beérkezett levélen látja a feladó címét. 

b. Egy levél címzésében több címzett is lehet, de több másolati címzett csak akkor, ha 
nincs titkos másolati címzett. 

c. Egy levélnek csak egy címzettje lehet, de lehet több másolati címzettje. 

d. Egy internetes e-mail címben a @ jelnek kötelező szerepelnie. 
 

B) Szókincs (szómagyarázat) 10 pont 

1. Húzza alá a helyes választ! 
 
bodobács 

Bács megyei lakos 
bogár 
hajítóeszköz 
szerb néptánc 

 
articsóka 

énekesmadár 
festményhamisító 
zöldség 
egyházi személy 

 
lajbi 

vízszállító 
ajtókitámasztó 
mellény 
füles tárolóedény 

 
pöszméte 
 gyümölcs  
 labdajáték 
 ízületi betegség 
 régi hosszmérték 
 
rizalit 

földtörténeti kor 
rézpénz 
építészeti elem 
rizsből készült étel 

 
andragógia 

fejlesztőpedagógia 
gyermeknevelés 
művelődésszervezés 
felnőttnevelés 

 

 

 

 

 

 

 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / 12 2014. május 20. 
1311 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

kubizmus 
realista festésmód 
geometriai formákra egyszerűsített ábrázolás 
pillanatnyi benyomás alapján történő ábrázolás 
pontokra bontott festésmód 

 
szociokulturális animáció 

dokumentumfilm 
csoportdinamika 
kulturális szervezőtevékenység 
egyéni és csoportfejlesztő tevékenység 
  

sztereotípia 
beleélés 
előítéletek együttese 
azonosulás 
együttműködés 
 

szcenika 
közönyösség 
színpadi tér kialakítása 
véleményformálás 
rendezői tevékenység 
 

 
C) Pszichológiai, szociálpedagógiai, művelődési alapfogalmak 10 pont 

1. Írja be a megfelelő fogalmat a kipontozott helyre! 

 

a. A társadalmi együttélési formákra jellemző tevékenységek és elgondolások köznapi  

megjelenési módját  ………………………………………..…..……..-nak nevezzük. 

 
 

b. Az elődök örökségéből származó dolgokat, cselekvéseket, melyeket nemzedékről – 

 nemzedékre változatlan formában tesznek …………………………..-nak nevezzük. 

 
 

c. Egy adott társadalom által, régebbi tapasztalatok alapján elfogadott, helyesnek ítélt 
viselkedési szabályokat …..……………………………………………..-nek nevezzük. 
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2. Határozza meg az alábbi fogalmakat! 

Illem  

……………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………… 

 

 
Jog 

……………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

3.  Soroljon fel a hazánkban élő nemzeti és etnikai kisebbségekből összesen legalább hatot! 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 
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D) Néprajzi, népművészeti, művelődési ismeretek 10 pont 
 
1. Egészítse ki az alábbi mondatokat az itt felsorolt fogalmakkal! 

 
esti iskola 
konfliktusfeloldás 
drámapedagógia 
művelődésszociológia 
motiváció 

 
a. A(z) …………………………………………… vizsgálja a társadalom szellemi tevé-

kenységének legáltalánosabb kérdéseit, fejlettségét, struktúráját, szerkezetét. 
 
 

b. A(z) ……………………………..……….., azoknak a késztetéseknek a gyűjtő-
fogalma, amelyek cselekvésre indítanak. 

 
c. A(z) ………………………………. olyan csoportos játéktevékenység, amelynek során 

a résztvevők képzeletbeli (fiktív) világot építenek fel, majd ebbe a képzeletbeli világba 
szereplőként vonódnak be. A fiktív világon belül ugyanakkor valós problémákkal 
találkoznak, és ezekből a találkozásokból valós tudásra és tapasztalatra tesznek szert. 

 
d. A(z) …………………..………………-hoz meg kell tanulni a tárgyszerű vitát, a nyílt 

kommunikációt és a folytonos párbeszédet. 
 

e. A(z) …………………………….…….. munkaidőn kívül működő intézmény a fel-
nőttek oktatására. 

 
 
2.  Fejezze be az alábbi közmondásokat!  

 
 

a. Jobb ma egy veréb, ……………………………………………………. 
 

b. Jó bornak ……………………………………………………………… 
 

c. Addig nyújtózkodj, ……………………………………………………….. 
 

d. Olcsó húsnak ………………………………………………….………. 
 

e. Kutya ugat, ………………………………….…………..…………….. 
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Szöveges, kifejtendő feladatok 20 pont 
 
1. Soroljon fel a népi táplálkozás hagyományos élelmiszertároló vagy tartósító eljárásaiból 

legalább öt jellemző példát! 
 

…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
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2. Ön egy színjátszó csoport vezetője. A csoportban tagfelvételt hirdetnek. Készítsen 

tagtoborzó körlevelet, amelyben arról ír, hogy miért érdemes jelentkezni, milyen 
eredményeik vannak, mit várhatnak a jelentkezők a csoportban való részvételtől!  

 (A felhívás 15 – 20 mondatból álljon!) 
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Jegyzetlap 1. 
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Jegyzetlap 2. 
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témakör a feladat 
sorszáma

maximális 
pontszám

elért 
pontszám

a témakör 
maximális  
pontszáma 

a témakör 
elért  

pontszáma 

I. rész – egyszerű, rövid 
választ igénylő teszt 
jellegű feladatok 

A 10  

40   B 10  
C 10  
D 10  

I. rész – szöveges, 
kifejtendő feladatok 

1. 5  
20   

2. 15  
AZ I. RÉSZ PONTSZÁMA 60  

      
      
        
   javító tanár 

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

    

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba 
beírt egész 
pontszám 

I. rész – egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok     
I. rész – szöveges, kifejtendő feladatok     
      
      
           

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! 



 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek  középszint — írásbeli vizsga 1311 
  II. összetevő 
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ALAPISMERETEK 

 
KÖZÉPSZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2014. május 20.  8:00 
 

II. 
 

Időtartam: 10 perc 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
Beadott fájlok nevei 
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Fontos tudnivalók 

 
 
 

A II. vizsgarész megkezdése előtt hozzon létre a számítógép merevlemezén a rendszergazda 
által megjelölt helyen egy mappát, amelynek neve a saját neve legyen! 
 
A II. és III. vizsgarészben létrehozott összes állományt ebbe a mappába kell mentenie, 
a feladatleírásban megadott néven! 
 
A 10 perces másoláshoz az alábbi beállításokat kell alkalmazni: 
 

Oldalbeállítás: A4, margók körben 2,5 cm 
Fejléc:              balra igazítva < saját_név> 
Lábléc:             <Fájlnév és útvonal> (mentés lemezre, fájlnév: <saját_név_másolás>) 
Betűtípus:        Times New Roman 12 pont 
Bekezdés:         balra igazított 
Sorköz:  szimpla 
Térköz:  előtte 6 pont 
 
A másolás során ügyeljen arra, hogy feleslegesen ne használja a szóközt, az Enter-t, illetve 
„lágy” Enter-t (vagy Shift-Enter-t), minden ilyen tiltott karakter 1-1 pont levonást jelent! 
 
Beadandó fájl: 

 
<saját_név_másolás> 
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középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
10 perces másolás szövegszerkesztéssel  20 pont 
Másoljon le az alábbi szövegből minél többet, lehetőleg hibátlanul, szövegszerkesztő 
használatával! A rendelkezésére álló idő 10 perc. 

A maximális pontszám eléréséhez nem kell a teljes szöveget lemásolnia! 

Elegendő például az első 750 leütésnyi szöveget legfeljebb 1, vagy az első 1000 leütésnyi 
szöveget legfeljebb 2 hibával begépelnie. 

A sorok mellett lévő számok mutatják, hogy hány leütésnél tart. 

 

A magyar néptánc története 26

Európa és ezen belül Magyarország legkorábbi néptáncai a  83
középkorban kialakult körtáncok voltak. A magyar néptánc  140
szabályozott egyéni és páros formái a 17. és 19. század között 203
keletkeztek. A tánctípusok közül a botoló, a legényes és a  262
karikázó a régebbi, míg például a csárdás és a verbunkos az  322
újabb táncstílust képviseli. A magyar néptánc legkorábbi  379
időszakára a szent helyeken való táncolás volt a jellemző,  438
melynek bizonyítékául olyan zsinati határozatok szolgálnak,  498
melyek a templom és temetőkerti táncolást, illetve a különböző 561
szertartások alatti vigadozást tiltották. Ezek szinte  615
pogányrítusoknak számítottak, melyek során a gyakran maszkot  676
viselőket még a "démonok is megszállták". 717

A középkorból ránk maradt forrásanyagok már a körtáncok és  776
füzértáncok fontosságát hangsúlyozzák, melyet sövény-, illetve 839
baráttáncként is emlegetnek. A 17. század folyamán a körtáncok 902
a fejedelmi udvarokban, a nemesi társadalomban, a polgárság  962
és a parasztság körében egyaránt elterjedtek voltak. A ma már  1024
csak karikázóként ismert tánctípus őrzi leginkább a körtáncok  1086
emlékét. 1094

A 16. és 17. századtól beszélhetünk a hajdútánc létezéséről,  1155
amelyről néhány beszámoló, mint juhásztáncról tesz említést.  1216
Amellett, hogy katonai funkciókkal is bírt (győzelmi tánc,  1275
csata hevében kihívásként járták), párbajszerű küzdelemként,  1336
illetve bemutatóként jellemzik a korabeli források. Ide  1392
sorolhatóak még a huszár-, illetve fegyvertáncok. 1441

 
 
 
 
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_néptánc 
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témakör maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. – másolás szövegszerkesztéssel  20  
A II. RÉSZ PONTSZÁMA 20  

    
    
      
  javító tanár 

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

    

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba 
beírt egész 
pontszám 

I. rész – egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok     
I. rész – szöveges, kifejtendő feladatok     
II. rész – másolás szövegszerkesztéssel     
      
      
           

javító tanár   jegyző 
 
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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ALAPISMERETEK 
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ÍRÁSBELI VIZSGA 
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III. 
 

Időtartam: 80 perc 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
Beadott fájlok nevei 
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Fontos tudnivalók 

 
 

 
A feladat megoldásánál csak a leírt formátumokat kell beállítani! A nem megadott 
jellemzőkhöz a program alapértelmezés szerinti beállításai használandók! 
 
 
 
 
Beadandó fájlok: 

− <saját_név_prezentáció> 
− <saját_név_levél> 
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Összetett feladat megoldása számítógépen 20 pont 

A) Bemutató-készítés 15 pont 

 
Készítse el az alábbi leírásnak megfelelő 4 diából álló bemutatót, amely rövid 
tájékoztatást ad a Kislépés Tánciskola által indított hagyományőrző tánctanfolyamról! 
 

1. A bemutatóban minden szöveg félkövér betűstílussal és Arial, vagy hozzá hasonló 
talp nélküli betűtípussal készüljön! A szövegek karakterszíneként a leírásnak 
megfelelő helyeken RGB(228,108,10) színkódú narancssárga, illetve RGB(0,0,0) 
színkódú fekete színeket állítson be! 

2. Állítsa be a diák hátterét egységesen az alábbiak szerint: 

a. A fehér színű alapra az oldalak mentén helyezzen a rajzelemek közül 
kiválasztható szimmetrikus trapézokat úgy, hogy a hosszabbik alapjuk a diák 
szélével essen egybe, a magasságuk 3-3 cm legyen! 

b. A rövidebb alapjuk mérete 6 cm-rel legyen rövidebb (egyik és másik oldalon is 
3-3 cm-rel rövidebb) azért, hogy az oldalakra helyezett trapézok szárainak 
illeszkedése pontos legyen! 

c. A trapézokat kétszínű színátmenetes kitöltéssel lássa el úgy, hogy a trapézok 
dia szélén lévő alapjától a trapézok belső (rövidebb) alapjáig a szín 
RGB(255,0,0) piros színről RGB(255,255,0) színkódú sárga színre változzon! 

d. A két oldalon lévő trapézra helyezze el a mintán látható, rajzelemek közül 
kiválasztható alakzatokat! Az alakzatok 3 cm szélesek és 4,5 cm magasak 
legyenek, ne érjenek ki a trapézok területéről, és függőlegesen középen 
helyezkedjenek el! 

e. A trapézokra helyezett alakzatok kitöltése a minta szerint a dia szélétől befelé 
haladva sárga színről pirosra változzon! 

f. A trapézok és a rájuk helyezett két alakzat szegélyvonala 2 pont széles fekete 
folytonos vonal legyen! 

g. A diák áttűnésekor a háttér elemei a diákkal együtt, animáció nélkül jelenjenek 
meg! 

h. A diákat csak kattintással lehessen léptetni eloszlás típusú áttűnéssel! 

3. Az első címdiára címként gépelje be a „Táncház” szöveget! A szöveg pontosan a dia 
közepére igazított, 88 pont méretű, narancssárga színű legyen! 
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4. A cím a diával együtt, animáció nélkül jelenjen meg! 

5. A második diára gépelje be a minta szerinti szövegeket 4 bekezdésre tagolva! 
A bekezdéseken belül szimpla sortávolságot állítson be! A bekezdések között 
beállított térköz 18 pont legyen! 

 

 
 

6. A dia szövege egységesen 28 pontos betűmérettel készüljön! A „KISLÉPÉS 
TÁNCISKOLA” és a „Helye:” szöveg színe fekete, a többi szöveg pedig narancssárga 
színű legyen! A tánciskola nevére állítsa be a mintán látható formátumot! 

7. A dia szövege bekezdésenként kattintásra jelenjen meg pepita típusú animációval! 

8. A harmadik diára készítse el a mintán látható két oszlopos felsorolást! A két oszlopot 
egy vízszintesen pontosan középre helyezett 2 pont vastag fekete vonal válassza el 
egymástól! A vonal pontosan a felső és az alsó trapéz szegélyvonaláig ér. A vonal 
a diával és háttérrel együtt, külön animáció nélkül jelenjen meg! 
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9. A teljes szöveg betűmérete 22 pont legyen! A felsorolásban a tánccsoportok nevét 
fekete színűre formázza, előttük ne legyen felsoroló szimbólum és behúzásuk 0 
legyen! 

10. Az egyes tánccsoportokba tartozó 3-3 tánc nevének színe narancssárga legyen! 
A nevek előtt a  szimbólum 0,5 cm-es behúzással készüljön! A felsorolást úgy 
formázza, hogy a kétsoros táncnevek második sora is pontosan az első sor 
szövegének kezdete alatt kezdődjön! 

11. A dián a tánccsoportok neve kattintásra jelenjen meg úgy, hogy minden 
tánccsoporton belül az első táncnév a csoportnév megjelenése után automatikusan 
1 másodperccel következzen, majd utána automatikusan 1 másodperccel a második 
név, és újabb 1 másodperc után a harmadik név is jelenjen meg! (Egy tánccsoport és 
a hozzá tartozó három táncnév megjelenése után jelenjen csak meg a következő 
tánccsoport neve kattintás hatására.) 

12. A negyedik diára készítse el a minta szerinti szöveget 3 bekezdésre tagolva! 
A bekezdéseken belül szimpla sortávolságot állítson be! A bekezdések között 
beállított térköz 48 pont legyen! 
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13. A dia szövege egységesen 32 pontos betűmérettel készüljön! A „További 
információk:” szöveg és a  szimbólum színe fekete, a többi szöveg pedig 
narancssárga színű legyen! 

14. A dia szövege bekezdésenként kattintásra jelenjen meg pepita típusú animációval! 

Mentse el a prezentációt <saját_név_prezentáció> néven! 

 

B) Szövegszerkesztés, hivatalos levél írása     5 pont  

Írjon hivatalos levelet a Rákóczi Ferenc Gimnázium (Eger, József Attila út 23.) 
igazgatójának (Bartha Péternek), melyben bemutatóval egybekötött előadás megtartását 
ajánlja az iskola diákjai számára! Az előadás témája a magyar néptánc története. 

− A levél tartalmazza a hivatalos levelek minden szükséges formai elemét (címzett, 
tárgy, megszólítás, dátum, aláírás)! 

− A lapméret A/4-es legyen! Állítsa be az alsó és felső margót 3-3 cm-esre, a bal és 
jobb margó mérete 2,5-2,5 cm legyen! 

− A levél szövegét 12-es méretű betűvel írja, betűtípusa különbözzön a program 
alapértelmezett betűtípusától! 

− A megszólításban alkalmazzon félkövér stílust és igazítsa balra! A megszólítás 
után állítson be 20 pontos térközt! A szövegtörzs sorkizárt legyen, és alkalmazzon 
1 cm-es behúzást a bekezdések első soraiban! 

− A levélbe a szövegtörzs után középre igazítva szúrja be a harmadik elkészített diát 
9 cm szélesre átméretezve úgy, hogy az oldalarányok ne változzanak! 

− Az aláírás helyén készítsen 5 cm-es vízszintes szaggatott vonalat, formázott 
tabulátorok segítségével! A vonal alá, ahhoz képest középre igazítva írja oda az 
aláírás szót! 

Mentse el a levelet <saját_név_levél> néven! 
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 Dátum: ................................. 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 
 

    

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba 
beírt egész 
pontszám 

I. rész – egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok     
I. rész – szöveges, kifejtendő feladatok     
II. rész – másolás szövegszerkesztéssel     
III. rész – összetett feladatok megoldása számítógépen     
      
      
           

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

témakör a feladat 
betűjele 

maximális 
pontszám

elért 
pontszám

a témakör 
maximális  
pontszáma 

a témakör 
elért  

pontszáma

I. rész – egyszerű, rövid választ igénylő 
teszt jellegű feladatok 40  40   

I. rész – szöveges, kifejtendő feladatok 20  20  
II. rész – másolás szövegszerkesztéssel 20  20   

III. rész – összetett feladatok 
megoldása számítógépen 

A) 15  
20   

B) 5  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100   

      
      
        
   javító tanár 
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