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Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I
 V

I
Z

S
G

A
 ●

 2
0

1
6

. 
m

á
ju

s
 1

8
. 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 12 2016. május 18. 
1411 

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 megje-
lölését 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. Jelölje I betűvel az igaz, H betűvel a hamis állítást!  

  ......  Egy bekezdés igazításának beállításához nem kell kijelölni  
a teljes bekezdést. 

  ......  Egy bekezdésen belül többfajta sorköz alkalmazható. 

  ......  Egy bekezdés terjedelme nem lehet nagyobb egy oldalnál. 

  ......  Egy dokumentum első oldalának oldalszáma lehet 0. 

 

2. Mi lesz az =ÖSSZEG(2;3;2)/2 kifejezés megjelenő értéke? A helyes  
válasz betűjelét karikázza be!  

a. 2 

b. 3 

c. 3,5 

d. #NÉV? 

 

3. Ha az A1 cella értéke 2, akkor mi lesz az =HA(A1=1;2;3) kifejezés  
megjelenő értéke? A helyes válasz betűjelét karikázza be! 
 

a. 1 b. 2 c. 3 d. IGAZ e. HAMIS 

 
4. A megadott fogalmakhoz rendelje hozzá a fogalmakhoz leginkább köthető 

alkalmazásokkal készített állományok jellemző kiterjesztéseit jelölő betűt!  
 

tartomány  ........  a. RAR, ZIP 

szakasz  ........  b. DOC, DOCX, ODT 

áttűnés  ........  c. XLS, XLSX, ODS 

tömörítés  ........  d. PPT, PPTX, ODP 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

B) Szókincs, szó- és fogalom magyarázat 10 pont 

1. Válassza ki, húzza alá a felsorolt szavak valódi jelentését! 

 
dilettáns 
 avatatlan, nem hozzáértő  
 lassan, piszmogva haladó 
 kéttükrös navigátor   
 fényűző, jólöltözött 

 
 
marginális 
 tartósított 
 elszigetelődött, kiszorult 
 nagyszabású, látványos 
 veszekedős, zsémbelő 
 
 
pesztra 
 tűzpiszkáló eszköz 

vásári kínálat 
kovásztalan kenyér 
fiatal szolgálólány 

 
 
autentikus 
 immunhiányos állapot 
 kapcsolatteremtésre képtelen 

 hamisítatlan 
 magától értetődő 

 
 
porkoláb 

görbelábú 
börtönőr 
ortopédiai fogalom 
középkori járvány 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / 12 2016. május 18. 
1411 

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

2. Válassza ki és húzza alá az alábbi fogalmak tényleges tartalmát! 
 
 
intolerancia 

együttműködés 
véleményformálás 
béketűrés hiánya 

 
 
 
idea 

megvalósított terv, eredmény 
eszme, gondolat, ötlet  
megközelítési mód 

 
 
 
alternatíva 

két választási lehetőséget felkínáló helyzet 
kiválasztást segítő körülmény 
elvi egyetértés valamivel 

 
 
 
narratíva 

értelmezés, magyarázat, elbeszélés 
írásbeli közlés, leirat 
indoklás, érvelés 

 
 
 
publikáció 

terv készítése 
információ elérése 
közzététel 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

C) Szociológiai, pszichológiai, szociálpszichológiai alapfogalmak  10 pont 

 
1. Definiálja a következő fogalmakat! 
 
a) nemzetiség  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
b) többségi demokrácia  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
2. Határozza meg a kommunikáció fogalmát, funkcióit és fajtáit! 
 
 
Fogalma: ………………………………………………………………………...……...…….. 
 
…………………………………………………………………………………….…………… 
 
Funkciói: .……………………………………………………………………………………… 
 
Fajtái: ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
3. Sorolja fel a lelki jelenségek elemeit! 

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

4. Egészítse ki az alábbi állításokat! 

……………………….. családnak nevezzük azokat a családokat, amelyekben a szülők és  

gyermekeik élnek. 

Azokat a családokat, amelyben több nemzedék, pl. nagyszülők, felnőtt gyermekeik, azok 

gyermekei élnek együtt, ………………………… nevezzük. 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

D) Néprajzi, népművészeti, művelődési ismeretek  10 pont 

1. Illessze be az egyes meghatározásokba az alábbi kifejezéseket! 

- amatőr művészeti csoport 
- egyenlő esélyű hozzáférés 
- egész életen át tartó tanulás 
- kulturális menedzser 
- etnográfus  

 
a) A(z) ………………………………………… elve alapján a társadalom tagjai azonos 

eséllyel vehetnek részt a tudás, az információ megszerzésében.  
Alapelemei a részvétel - bevonás, az esélyegyenlőség stb. 

 
b) A(z)………….………………..…………………… a népi életmódot, kultúrákat 

tanulmányozza, felkutatja a néphagyományokat és biztosítja azok megőrzését. Adatgyűjtést 
végez, rekonstruálja a letűnt kultúrák maradványait, emlékeit, keresi a különböző társadal-
mak vagy népcsoportok közötti kapcsolódási pontokat, vizsgálja a nyelvek és a nyelvi cso-
portok fejlődését. 

 
c) A(z) ……………………………………………, olyan közösség, amelynek tagjai alkotó 

tevékenységet végeznek. Tevékenységük nem elsősorban jövedelemszerzés céljából 
művelik. Tagjai önképző, ismeret- és kreativitásfejlesztő kulturális célt valósítanak meg.  

 
d) A(z) ………………………………….……. nemcsak közgazdasági háttérismeretekkel 

rendelkező humán értelmiségi, hanem a kultúra egészét ismerő és tanulmányozó szakember 
is, aki képes érték és haszon, kultúra és piac érdekeinek közvetítésére, a szellem, a tudás,  
a műveltség, az alkotás megismerésére. (ÁFSZ, szakismertető információs mappa meghatá-
rozása) 

 
e) A(z) ……………………………………………………………. fogalma magában foglal 

minden képzést, művelődést, ismeret- és tapasztalatszerzést, amely az óvodás kortól a felső-
oktatáson át egészen életünk során történik. 

 
 
2. Párosítsa össze a két oszlopban található információkat! Jelölje középen a sorszámhoz 
tartozó betűjelet! (pl.: 6/f.) 

 
1. Kolumbusz Kristóf 1./ a. Ecce homo 
2. Munkácsy Mihály 2./ b. ”Minden nemzet a maga 

nyelvén lett tudós, de 
idegenen sohasem.” 

3. Szent-Györgyi Albert 3./ c. Nagy földrajzi felfedező 
4. Berzsenyi Dániel 4./ d. Az első magyar nyelvű 

Bibliafordítás 
5. Károli Gáspár 5./ e. C vitamin 

 

  

 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / 12 2016. május 18. 
1411 
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középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

Szöveges, kifejtő feladatok 20 pont 

 
1. Készítse el egy ifjúsági klubban szervezendő, egész napos szabadidős rendezvény forgató-

könyvét! (A feladat megoldása során térjen ki a tervezés, az előkészítés, a szervezés, lebo-
nyolítás és a rendezvény utáni tevékenységek szakaszaira!) 
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középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
2.  Ön egy néptánc csoport fellépését készíti elő. Azt a feladatot kapja, hogy mutassa be a cso-
port munkáját, amelynek során emelje ki a hagyományápolás legfontosabb feladatait! 
 
(Készítsen esszét a hagyományápolás legfontosabb feladatairól! Emelje ki a hagyományápolás 
tánccsoportot érintő területeit, legfontosabb megnyilvánulási formáit maximum 1 oldal terjede-
lemben!) 
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középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 
 

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 1411 
  II. összetevő 

 Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 
 
  

MŰVELŐDÉSI ÉS 
KOMMUNIKÁCIÓS 
ALAPISMERETEK 

 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2016. május 18.  8:00 
 

II. 
 

Időtartam: 10 perc 
  
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
Beadott fájlok nevei 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

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

10 perces másolás szövegszerkesztéssel  20 pont 

Másoljon le az alábbi szövegből minél többet, lehetőleg hibátlanul, szövegszerkesztő haszná-
latával! 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 csikósok 10 

A csikósok egykor igen megbecsült tagjai voltak a magyar 66 

társadalomnak. Jellegzetes lószerszámot használnak ma is,  124 

ez az úgynevezett patrac, a heveder nélküli nyeregféleség.  183 

Terelőeszközük a saját maguk készítette, díszes karikás  239 

ostor, mellyel a ménest terelik. A csikósok legfontosabb  296 

társa a hátaslovuk, melyet sok mindenre megtanítanak.  350 

Régen hasznos módszer volt a lófektetés, így az éles szél  408 

és a támadók elől is megmenekülhetett ló és lovasa. Ma a  465 

csikós bemutató ügyességi gyakorlatai között lófektetés,  522 

lóültetés és kendőlopás is szerepel. Egy történet szerint  580 

réges-régen egy német úr fogadást kötött egy alföldi  633 

csikóssal, hogy az ő kutyája okosabb a lónál. A német úr  690 

állította, hogy a kutya azért okosabb, mert az urasításra  748 

leül, lefekszik. Erre a csikós bebizonyította neki, hogy  805 

az ő lova is képes ugyanerre. Azóta ez a mutatvány a  858 

csikósok körében hagyománnyá vált. 892 

A csikósoknak nem volt más eszközük, amivel megvédjék a  948 

méneseiket a rablóktól és a vadállatoktól, ezért  997 

megtanultak mesterien bánni az ostorral, ami nem csak  1051 

fegyver lett, hanem játékaikban is szívesen használták. 1106 

Külön attrakciónak számít a puszta-ötös. A produkció során  1165 

a csikóslegény a két hátulsó ló hátán állva hajtja a  1218 

magyaros stílusban összefogott lovakat. Koch-ötösnek is  1274 

nevezik, mert sokáig úgy tartották, hogy a bravúros  1326 
mutatványt Ludwig Koch osztrák festő álmodta vászonra  1380 

1923-ban. Lénárd Béla kiváló magyar lovas keltette életre  1438 

a képet. 1446 
 
 
Forrás: http://www.lovasok.hu 
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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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MŰVELŐDÉSI ÉS 
KOMMUNIKÁCIÓS 
ALAPISMERETEK 

 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2016. május 18.  8:00 
 

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 jel-
lemzőkhöz 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 röviden bemu-
tatja a Hortobágy élővilágát! 

1. A bemutatóban a címek minden dián RGB(255,255,10) színkódú citromsárga színű 
Times New Roman betűtípussal, a további szövegek RGB(20,5,70) színkódú 
sötétkék Arial, vagy hozzá hasonló talpatlan betűtípussal készüljenek! 

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

a. Készítsen színátmenetes hátteret, melyben a szín az RGB(0,65,10) színkódú 
sötétzöld és az RGB(115,200,100) színkódú világoszöld között változik!  
A színátmenetben a dia felső része legyen sötétzöld, az alsó része világoszöld! 

b. A címek betűméretét 50 pontosra állítsa be! 

c. A diák bal felső sarkába helyezzen el egy, a mintán látható negyed ellipszis 
ívdarabot 3 pont vastag folytonos vonallal! A megjelenő ívszakasz szélessége 
1 cm, magassága 2 cm legyen! (A teljes ellipszis mérete 2x4 cm lenne.) 

d. Az ellipszisív színe a címek színével egyezzen meg! 

e. A diák jobb felső sarkába a bal felső sarokban elkészített ív minta szerinti 
tükörképét helyezze el! 

f. A diák sorszáma minden dia jobb alsó sarkában jelenjen meg RGB(20,5,70) 
színkódú sötétkék számokkal! 

g. Készítsen a diák sorszáma köré egy ívet a mintán látható módon! Az ív a diák 
bal felső és jobb felső sarkába helyezett két ívdarab összeillesztésével készült 
fél ellipszis ív, melynek színe RGB(20,5,70) színkódú sötétkék, mérete 
2 cm x 2 cm. 

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

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

3. A cím minden dián a diával együtt animálás nélkül jelenjen meg! 

4. Az első címdiára címként gépelje be az „Élet a Hortobágyon” szöveget! A szöveg 
pontosan a dia közepére igazított, 60 pont méretű félkövér betűstílusú legyen! 
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5. A dia alcímének az „Ismeretterjesztő előadás” szöveget gépelje be! Az alcím dőlt 
betűstílusú 36 pont méretű RGB(20,5,70) színkódú sötétkék színű! 

6. A dia felső részére vízszintesen középre igazítva készítse el a Kilenclyukú híd 
sematikus ábráját! Az ábra kilenc, a diák sorszámát körülvevő fél ellipszis ív minta 
szerinti összeillesztésével készüljön RGB(255,255,10) színkódú citromsárga színnel! 
Az ívsorozat fölé a minta szerint középre helyezzen egy 18 cm hosszú 3 pont vastag 
citromsárga vízszintes vonalat! Foglalja egy csoportba a kilenc ívből álló ívsorozatot 
és a vízszintes vonalat! 

7. A főcím és a Kilenclyukú híd sematikus ábrája a dia megjelenésével egyidejűleg 
animáció nélkül jelenjen meg! 

8. Az alcím kattintásra redőny típusú animációval jelenjen meg! 

9. A második diára gépelje be a címet és két oszlopos felsorolással a minta szerinti 
szöveget! A felsorolt elemek betűmérete 34 pontos legyen! 

 

10. A kétoszlopos felsorolásban először az első oszlop első eleme jelenjen meg kattin-
tásra redőny típusú animációval, majd az első oszlop további elemei másodpercen-
ként, egymás után automatikusan szintén redőny típusú animációval kövessék! 

11. A felsorolás második oszlopának animálása egyezzen meg az első oszlop animációs 
beállításaival! (Először az első elem kattintásra, majd a továbbiak automatikusan 
másodpercenként egymás után redőny típusú animációval jelenjenek meg!) 
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12. A harmadik diára gépelje be a mintán látható címet, majd készítse el a hat soros, két 
oszlopos táblázatot! 

 

13. A táblázat sorainak magassága 1,5 cm, az első oszlop szélessége 12 cm, a második 
oszlop szélessége 10 cm legyen! 

14. A táblázat celláiba gépelje be a mintán látható szövegeket 24 pontos félkövér és dőlt 
stílusú betűkkel! A cellák tartalmát az első oszlopban vízszintesen balra, a második-
ban vízszintesen középre igazítsa! A függőleges igazítást minden cellában középre 
állítsa! 

15. A táblázat szegélyvonalai 1 pont vastag, RGB(255,255,10) színkódú citromsárga 
színű folytonos vonalak legyenek! A táblázat szegélyezésében minden vízszintes 
vonal jelenjen meg, de függőleges vonal egy se! 

16. A táblázat egyszerre, redőny típusú animációval jelenjen meg! 

17. A negyedik diára készítse el a minta szerinti címet és a kétszintű felsorolást! A betű-
méret a felsorolás első szintjén 34 pontos, a második szintjén 30 pontos legyen! 

 

18. A felsorolás szövege soronként kattintásra jelenjen meg redőny típusú animációval! 

 

Mentse el a prezentációt <saját_név_prezentáció> néven! 
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B) Szövegszerkesztés, hivatalos levél írása 5 pont 

Írjon hivatalos levelet az Ady Endre Általános Iskola (Piliscsaba, Kossuth utca 12.) igaz-
gatójának (Rácz Károly), melyben bemutatóval egybekötött előadás megtartását ajánlja 
az iskola diákjai számára! Az előadás témája a hortobágyi élővilág. 

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

− A lapméret A4-es legyen! Állítsa be az alsó és felső margót 3-3 cm-esre, a bal és 
jobb margó mérete pedig 2,5-2,5 cm legyen! 

− A levél szövegét 12 pontos betűmérettel 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 az elkészített bemutató  
2. diáját 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 gépelje be  
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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