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Fontos tudnivalók 

 
 

Kedves Vizsgázó! 
 
Az írásbeli feladatsor 3 különálló részből áll, amelyek a következő témakörökben szerzett 
ismereteit ellenőrzik: Vendéglátó és turizmus alapismeretek, Szállodai alapismeretek, vala-
mint Marketing alapismeretek. A feladatok egymástól függetlenek, így bármilyen sorrendben 
megoldhatja azokat! Javasoljuk, hogy először olvassa végig a példasort, a megoldást az Ön 
számára egyszerűbb feladatok megválaszolásával kezdje. 
 
 
A sikeres vizsga érdekében kérjük, hogy figyeljen az alábbiakra! 

 Bizonyos feladatoknál példákat, jellemzőket kérünk Öntől. Ennél a feladattípusnál 
különösen figyeljen, hogy hány darabot kér a feladat, ugyanis többletpontszám nem 
adható, még akkor sem, ha az elvárt darabszámnál többet sorolna fel! 

 
 Némelyik feladattípus elvárja, hogy megindokolja választását. Kérjük, hogy itt szo-

rítkozzon a lényegre, s mindig a kipontozott vonalra próbálja meg összefoglalni 
a legfontosabb szempontokat! 

 
 A legutolsó oldal (hátsó borító) az értékelésre van fenntartva, kérjük, erre ne írjon! 

 
 A feladatok megoldásához a számológépen és az íróeszközön kívül semmilyen más 

segédeszközt (pl. képletgyűjtemény, menedzser-kalkulátor, tankönyv, feladatgyűjte-
mény, képletek és függvények tárolására alkalmas számológép stb.) nem használhat!  

 
 Amennyiben a feladat megoldásában javít, a végleges választ a félreértések elkerü-

lése végett pontosan jelölje meg. Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 
 
 Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! 

 
 Meg nem engedett segédeszköz használata az érettségiből való kizárást vonhatja 

maga után! 
 
 

 
Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

 
Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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Vendéglátó-turizmus alapismeretek 

 
1. Írjon 2-2 példát a megadott vendéglátó tevékenységhez!  6 pont 
 

Vendéglátó tevékenység Példa az egyes tevékenységekhez tartozó munkaműveletekre 

konyhai előkészítés  
 

árubeszerzési feladatok  
 

ételkészítési műveletek  
 

raktározási feladatok  
 

szolgáltatási lehetőségek  
 

konyhai befejező műveletek  
 

 
2. Sorolja be a táblázat megfelelő korszakába az alábbi – a nemzetközi turizmus 
kialakulásában szerepet játszó – események betűjelét! 4 pont 
 
a) A kereskedők számára az utazásaik során a kolostorok biztosították a szállást és 

az étkezést. 
b) A postakocsi hálózat beindulása jelentős forgalmat jelentett a csomópontokba 

telepített fogadóknak. 
c) Mezopotámiában rájöttek a sörfőzés technikájára. 
d) A vízumköteles országok száma folyamatosan csökkent. 
e) A patríciusok gyakorta fényűző lakomákat rendeztek.  
f) Kiépült a turizmus szervezeti rendszere. 
g) A hűbérurak nem szívesen adtak engedélyt a fogadók létesítéséhez. 
h) A gőzgép feltalálása lendületet adott a vasút és a hajózás fejlődésének. 
 

Őskor, ókor Középkor Újkor Legújabb kor 
 
 

   

 
3. Egészítse ki a következő meghatározások hiányzó részeit az oda illő fogalmakkal!
 2 pont 
 
A/az ………………………………………. olyan változás, amely az élelmiszert fogyasztásra, 
felhasználásra alkalmatlanná teszi. Szín-, íz-, szag- és állományváltozással is járhat. 
 
A/az ………………………………………………… során a szennyezett élelmiszerek, ételek 
közvetítésével különböző kórokozó mikroorganizmusok kerülnek a fogyasztó szervezetébe és 
ott elszaporodva betegségeket, járványokat okozhatnak (pl. fertőző májgyulladás).  
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4. Melyik turizmusfajtával párosíthatók a következő meghatározások? A felsorolásból 
kiválasztottat írja a táblázat megfelelő üres cellájába! (Egy-egy motívumhoz, 
jellemzéshez több turizmusforma is tartozhat, de csak egyet jelöljön meg!) 3 pont 
 
Turizmusformák: belföldi turizmus, beutazó turizmus, szezonális turizmus, kiutazó turizmus, 
nemzetközi turizmus, szervezett turizmus 
 

Turizmusfajta Jellemzés  
 a fogadóhely az országhatáron kívül van 
 országon belüli helyváltoztatás 
 csak az év bizonyos időszakában ismétlődik 

rendszeresen 
 a küldő hely az országhatáron kívül van 
 hivatásos utazási vállalkozások által 

bonyolított utazások 
 beutazó + kiutazó részvétele 
 
5. Válaszoljon az alábbi kérdésekre!     (5+1+4+2) 12 pont 
 
a) Számítsa ki egy adag „Rudolf lacipecsenye” bruttó eladási árát! 
A „Rudolf lacipecsenye” 10 adagra ajánlott anyaghányada és az aktuális beszerzési árak a 
táblázatban szerepelnek. Az alkalmazott haszonkulcs 200%, a jelenleg érvényes ÁFA- kulcs  
27%. Minden mellékszámítást tüntessen fel!  

Kalkuláció 
 

Megnevezés Mennyiség (kg) Egységár (Ft/kg) Érték (Ft) 
Bőrös sertéskaraj 2,00 1300  

 
Zsír 0,15 500  

 
Só 0,04 75  

 
Liszt 0,10 120  

 
Fűszerpaprika 0,01 3000  

 
10 adag nyersanyagértéke:   

 
Árrés 10 adagra:   

 
10 adag nettó eladási ára:   

 
ÁFA 10 adagra:  

 
10 adag bruttó eladási ára:   

 
1 adag kerekítetlen bruttó eladási ára:   

 
1 adag kerekített bruttó eladási ára:  
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Mellékszámítások: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Milyen köretet kínálna ehhez az ételhez? Nevezzen meg kettőt!  
 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

c) Fogalmazza meg a vendéglátás pozitív nemzetgazdasági hatásait! Soroljon fel négy 
szempontot!   

• ………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………… 
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d) Említsen négy olyan problémát, hátráltató tényezőt, amely megfigyelhető a jelenlegi hazai 
vendéglátásban! 
 

• ………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………… 

 
6. Az alábbi meghatározások egy-egy turisztikai szervezet feladatait fogalmazzák meg. 
Írja a kipontozott vonalra, hogy melyikre illik a meghatározás! 3 pont 

• Legfontosabb feladatai közé tartozik a turisztikai vonatkozású törvények kezdemé-
nyezése, a turizmus állami irányításának felügyelete és ellenőrzése.  
 

…………………………………………………………………………………… 
 

• Önkéntes alapon szerveződő, a helyitől a térségi, a regionális és az országos szintig 
kiépített, az idegenforgalomban működő rendszer, amelynek szervezetei a sikeres 
pályázatokat követően már saját projektjeiken dolgoznak. 
 

…………………………………………………………………………………… 
 
• A Magyar Turizmus Zrt. szakmai irányításával működnek. Fő feladatuk az adott 

területre érkező belföldi és külföldi turistákat informálni. Versenysemleges módon 
közvetítik a szolgáltatók kínálatát, segítséget nyújtanak a nemzeti turisztikai kiad-
ványok terjesztésében. 
 

…………………………………………………………………………………… 
 
7. Párosítsa az alábbi két oszlop egymással logikai kapcsolatban lévő kifejezéseit!  
 2 pont 

1. valuta    a) Worldspan 
2. vagyoni biztosíték   b) bizományos 
3. helyfoglalás    c) kártérítés 
4. travel agency   d) UV lámpa 

 
1 2 3 4 
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8. Mi a céljuk az alábbi tevékenységeknek? Írja a kipontozott vonalra! 4 pont 
 
Bizonylatolás:…………………………………………………………………………….……... 

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

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

Elszámoltatás: ………………………………………………………………………………….. 

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

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

Külső ellenőrzés: ……………………………………………………………………………….. 

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

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

Vagyonfelvétel: ……………………………………………………………………………….... 

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

………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. Mi különbözteti meg a vendéglátást a hagyományos értelemben vett kiskereskedelmi 
tevékenységtől? Húzza alá a megjelölt szempontoknál az egyetlen helyes megoldást!  
 4 pont 
A vendéglátóipari tevékenységtől általában elválaszthatatlan a termelőtevékenység, azaz: 
 
a) az étterem elsősorban más vendéglátó és kereskedelmi egységek termékeit forgalmazza 

b) az éttermek döntő többsége saját előállítású termékeit forgalmazza 

c) a termelés mindig fontosabb és jövedelmezőbb tevékenység az értékesítésnél 
 
Az értékesítés rendszerint: 
 
a) és kizárólag elvitelre történik 

b) elvitelre történik, de előfordul a helyben történő fogyasztás is 

c) helyben fogyasztás céljából történik, de előfordul elvitel, vagy kiszállítás 
 
A vendéglátás keretén belül az üzlettípusnak megfelelően a vendéglátó egységek a vendégek 
igényeit figyelembe véve különféle szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek közül: 
 
a) a kiszolgálás körülményei, a felszolgálás színvonala, a dolgozók hozzáállása emelhető ki 

leginkább. 

b) a szórakoztatás nélkülözhetetlen. 

c) a tiszta és higiénikus mellékhelyiségek biztosításánál nincs fontosabb, a vendégek ezért 

veszik igénybe a vendéglátó üzletet. 
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A menürendszerek célja, hogy: 
 
a) a vendégek által előre összeállított kedvezményes árú, komplett ételsort fogyasszák. 

b) az üzlet által előre összeállított különleges minőségű, komplett ételsort fogyasszanak 

a vendégek. 

c) az üzlet által előre összeállított kedvezményes árú, komplett ételsort fogyasszanak 

a vendégek. 
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Szállodai alapismeretek 

 
1. Az alábbi csoportokban keresse meg a kakukktojást! Aláhúzással jelölje és röviden 
indokolja meg választását! 4 pont 

a) szálloda, panzió, motel, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely, falusi szálláshely 

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

……………………………………………………………………………………………….….. 
b) reggeli, félpanzió, részpanzió, teljes panzió, all inclusive 

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

……………………………………………………………………………………………….….. 
c) rack rate, group rate, flat rate, light rate, F.I.T rate, corporate rate 

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

…………………………………………………………………………………………………... 
d) lepedő, matracvédő, párnahuzat, ágytakaró, ágysál, drapéria 

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

…………………………………………………………………………………………………... 
 
2. Az idegen szolgáltatásokra vonatkoznak az alábbi kérdések. 4 pont 

a) Mit jelent az "idegen" szolgáltatás a szállodák esetében? 

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

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

…………………………………………………………………………………………………. 
 
b) Milyen kereskedelmi üzleteket találunk a szállodákban? Említsen kettőt! 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
c) Milyen szolgáltató jellegű üzleteket találunk a szállodákban? Említsen kettőt! 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
d) Milyen turisztikai jellegű, idegen szolgáltatásokat nyújtanak a szállodákban? 
Említsen kettőt! 

…………………………………………………………………………………………………. 
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3. Mit rövidítenek az alábbi betűk, (mozaikszavak)? Írja ki a kifejezések teljes 
elnevezését és – ahol szükséges – a magyar jelentését! 4 pont 

FOM: ………………………………………………………………………………………... 

OTA: ……………………………………………………………………………………….... 

VAT: ……………………………………………………………………………………….... 

IFA: ………………………………………………………………………………………….. 

 
4. Magyarázza el az alábbi idegen szavak - szállodák esetében érvényes - jelentését! 

3 pont 
 
Rekreáció: ……………………………………………………………………………………… 

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

Konfirmáció: …………………………………………………………………………………… 

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

Recepció: ………………………………………………………………………………………. 

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

 

5. Az alábbiakban felsoroltuk 1-1 bizonylat legfontosabb tartalmi elemeit. Írja a kipon-
tozott vonalra, hogy melyik bizonylatra illik a felsorolt tartalom! 3 pont 

a) A kár összege, a káresemény leírása, az érintett vendég(ek) neve, dátum, aláírások 

    …………………………………………..  

b) A felek megnevezése, az igénybevett szolgáltatások tételes mennyisége és ára, sorszám, 
az áfa és a fizetendő bruttó eladási érték 

    …………………………………………..  

c) A vendég neve, állampolgársága, a várható érkezés és elutazás dátuma, az igényelt 
szobatípus(ok) és annak ára, egyéb megjegyzések, dátum 

    ………………………………………….. 
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6. A nagy szállodák esetében a feladatok ellátására külön munkaköröket alakítanak ki. 
Rendelje hozzá az alábbi munkakörökhöz a hozzájuk tartozó feladatot!  3 pont 

a) Szobalány    1. a kivasalt ágynemű összehajtása 

b) Szobafőnök    2. a postakönyv vezetése 

c) Szobaasszony   3. a mosodai zacskó bekészítése 

d) Housekeeper   4. a szobastátuszban bekövetkezett változás lejelentése 

e) Concierge    5. a Rooming list egyeztetése az idegenvezetővel 

f) Kalanderes     6. a nagytakarítás megszervezése 

Megoldás: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

7. Az alábbi meghatározásokhoz írjon 2-2 szállodai példát! 3 pont 

Állandó költség: ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Szobai szekrényben elhelyezendő eszközök: …………………………………………………. 

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

Lakosztály típusa: ……………………………………………………………………..…......... 

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

8. A tulajdonvédelem nagyon fontos feladat a szállodák esetében. 3 pont 

a) Melyek a tulajdonvédelem területei? Nevezzen meg kettőt! 

• ……………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………….. 

b) Milyen eszközökkel oldható meg a vagyonvédelem a szállodákban? Említsen kettőt! 

• ……………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………….. 
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c) Miért fontos feladat a vagyonvédelem egy szállodában? Egészítse ki az alábbi mondat 
hiányzó részét! 

A vagyonvédelem azért fontos, mert: ………………………………………………………. 

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

 
9. Állítsa logikai sorrendbe az alábbi feladatokat! 3 pont 

a) A vendégszámla terhelése 

b) A vendégszámla megnyitása 

c) A számla egyeztetése a vendéggel 

d) A számla végösszegének kifizettetése 

e) A számla és a visszajáró átadása a vendégnek  

f) A szolgáltatások bizonylatolása  

Megoldás: 

  

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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Marketing alapismeretek 

 
1. A vásárlási folyamat különböző szakaszokból áll, amelyek logikai sorrendben követik 
egymást.  5 pont 
 
a) Az alábbi táblázatban a vásárlási folyamat szakaszainak egyes részei hiányoznak. Írja le 
a hiányzó részfolyamatokat!  
 
Sorszám A vásárlási folyamat szakaszai A jellemző ismérv betűjele 
1. A probléma felismerése  

 
2.   

 
3. Alternatívák értékelése  

 
4.   

 
5. Vásárlás utáni magatartás  

 
 
b) Írja a vásárlási szakaszok mellé annak (azoknak) a meghatározásnak (meghatározásoknak) 
a betűjelét, amelyik (amelyek) illik (illenek) az adott szakaszra!  
 

a) Összetett folyamat, amely nem követi automatikusan a vásárlási szándékot. Más 
személyek eltérő véleménye miatt meghiúsulhat. 

b) A vendégnek hiányérzete támad valamilyen vendéglátóipari termék, vagy szolgáltatás 
iránt. 

c) Gyakran a reklámok, tömegkommunikációs eszközök hatására kezdődik a hiányérzet, 
a szükséglet felmerülése. 

d) A vendég törzsvendéggé válik. 
e) Érdeklődés a megvásárolandó termék iránt. 
f) Értékelési szakasz, amelyben az adott szituációnak is nagy szerepe van. 

 
2. Mit jelentenek az alábbi meghatározások? Írja a kipontozott vonalra! 5 pont 
 
a) Olyan „reklám”, amelynél első kézből, ismerősöktől származó tapasztalatok, információk 
átadása folyik termékekről, szolgáltatásokról, a vendéglátó üzlet jellemzőiről. Az üzlet-
választást jelentősen befolyásoló tényező. 
 

………………………………….. 
 

b) A vezetés és a dolgozók, valamint a szervezet egységei közötti kommunikációs 
kapcsolatok szervezése, kapcsolat erősítése a munkatársakkal. 
 

………………………………….. 
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c) Jogi védelmet biztosító megkülönböztető jelzés. Bővebb meghatározása: árukat, szolgál-
tatásokat megjelölő, azokat más hasonló áruktól/szolgáltatásoktól megkülönböztető, vizuális, 
vagy auditív jelzés, amely a jogszabályokban előírt feltételek teljesítése esetén kizárólagos 
jogot biztosít bejelentőjének. 
 

………………………………….. 
 

d) A szervezetről szóló üzenetek, vagy azok következményeinek fogadása. Jelenség, amelyet 
a kommunikáció eszközeivel módosítani lehet / kell. A vállalkozás a Corporate Identity 
segítségével alakítja ki. 
 

………………………………….. 
 

e) Ugyanazt a terméket a különböző szegmenseknek / vendégeknek eltérő áron adjuk. 
 

………………………………….. 
 
3. A marketing szempontú árképzés eltérő súlypontok, orientációk alapján történik. 
Melyek ezek a súlypontok (orientációk)? Sorolja fel! 2 pont 
 
a) ………………………………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………………………………………….. 

d) ……………………………………………………………………………………….. 

 
4. Húzza alá a kakukktojást, vagyis azt az egyet, ami nem illik a sorba! 2 pont 
 

Érettség 

Döntés  

Növekedés 

Bevezetés 

Hanyatlás 

Elhúzódás 

Milyen fogalomhoz kapcsolódnak a kakukktojáson kívüli fogalmak? 
 

………………………………………………………. 
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5. Egészítse ki a következő meghatározásokat! 5 pont 
 

• A megkérdezés a leggyakrabban alkalmazott ......................................................... 
................ információszerzési eljárás, amely önmagában is alkalmas felmérésre, de 
szerepelhet ellenőrzési céllal is. 

 
• A/az ........................................................... megkérdezés napjainkban leggyakoribb 

formája az interneten történő megkérdezés, de találkozhatunk a postai úton történő 
megkérdezéssel is. Elhelyezhetjük kérdőívünket a szállodai szobában, ahol a vendé-
gek tetszés szerinti időpontban, a kérdőívet kézzel kitöltve válaszolhatnak kérdé-
seinkre. 

 
• A/az ........................................................ megkérdezés mélyebb, alaposabb, ponto-

sabb válaszokat biztosít. Általában interjú formájában történik. Időigényes, lassú és 
drága, de nélkülözhetetlen a kérdőív szerkesztésekor, vagy azoknál a kérdéseknél, 
amelyeket a kérdezőbiztosnak kell elmagyarázni a megértés érdekében. 

 
• A/az ................................................................ információk más célból már össze-

gyűjtött, elérhető adatok összessége. 

 
• A/az ........................................... a következő funkciókat látja el: az információk 

gyűjtése, kiválasztása, tárolása, elemzése, feldolgozása, áramoltatása, közlése. 

 
6. Húzza alá az igaz állításokat!  2 pont 
 
A kutatási jelentésben: 
 

a) rögzíteni kell a kutatási terv részleteit. 

b) megjelennek a marketingkutatás eredményei. 

c) meghatározzuk a kutatás mélységét. 

 
A szegmentáció alaptétele, hogy a szegmentumok közötti eltérés a lehető…………………….,  

a szegmentumokon belüli különbség a lehető …………………… legyen. 

 
a) legkisebb  legnagyobb 

b) legkisebb   legkisebb 

c) legnagyobb  legnagyobb 

d) legnagyobb  legkisebb 
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Az üzleti ………………. a reklámüzenetet és a vásárlási lehetőségeket egy időben és egy 
helyen mutatja meg. Az első élmény, amellyel a vendégek az üzletet értékelik. Anyaga lehet 
tégla, fa, üveg stb. 
 

a) étlap 

b) kerthelyiség 

c) portál 

d) prospektus 

 
Impulzusvásárlás:  
 

a) A fogyasztó a vásárlását előre nem tervezi el. 

b) A fogyasztó a vásárlását előre eltervezi.  

c) A fogyasztó átgondolt vásárlási szándékkal lép a vendéglátó üzletbe. 

 
7. Tegye igazzá az alábbi állításokat! 2 pont 
 
a) A reklám egyik sajátossága, hogy a kommunikáció kétirányú, a reklámmal megcélzott 
célcsoporttól mindig kap visszajelzést a reklámoztató cég és a reklám készítője is. 
 
Helyesen: ……………………………………………………………………………………… 

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

b) Az értékesítés klasszikus útja egy-lépcsős, a termelő közvetlenül a fogyasztónak adja el az 
árut. Ez az értékesítés legősibb formája, hiszen a lakossági piacokon történő eladás is ide 
tartozik. 
 
Helyesen: ……………………………………………………………………………………… 

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

8. A termékek csomagolása fontos szerepet játszik a vendégek, a vevők befolyásolá-
sában. Soroljon fel négy olyan funkciót, amelyet a csomagolás tölt be! 2 pont 
 
a) …………………………………………………………………………………..…….……. 

b) ……………………………………………………………………….…………………..…. 

c) ………………………………………………………………………….……………….….. 

d) ……………………………………………………………………….……………………... 
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9. Tegye ki a megfelelő relációs jelet (>, =, <) a fogalompárok közé a megadott szempont 
figyelembevételével! 2 pont 
 
A kínálati szereplők száma szerint:  Versenypiac  Monopolpiac 

A visszacsatolás lehetősége:   Kérdőív  Személyes megkérdezés 

A vásárlásra ösztönző hatás:   Reklám  PR 

Az információszerzés munkaigényessége: Primer kutatás  Szekunder kutatás 

 
10. Határozza meg a következő fogalmak jelentését! 3 pont 
 
Etikett: ………………………………………………………………………………..…..…. 

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

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

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

Protokoll: ……………………………………………………………………………………. 

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

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

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

Tárgyalás: ……………………………………………………………………….………...…. 

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

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

……………………………………………………………………………….………………. 
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témakör a feladat 
sorszáma 

maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

Vendéglátó-turizmus 
alapismeretek 

1. 6  
2. 4  
3. 2  
4. 3  
5. 12  
6. 3  
7. 2  
8. 4  
9. 4  

Szállodai alapismeretek 

1. 4  
2. 4  
3. 4  
4. 3  
5. 3  
6. 3  
7. 3  
8. 3  
9. 3  

Marketing alapismeretek 

1. 5  
2. 5  
3. 2  
4. 2  
5. 5  
6. 2  
7. 2  
8. 2  
9 2  

10. 3  
Teszt jellegű feladatok 

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  

  
  

javító tanár 
 Dátum: ................................. 
 
 _______________________________________________________________  
 

  

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám 

Teszt jellegű feladatok     
    
    

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