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Fontos tudnivalók 
1. A feladatlap két feladatsort tartalmaz. A feladatok megoldására a rendelkezésére álló időt 

tetszés szerint oszthatja meg. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. 

2. Az I. feladatsor megoldása papíralapon folyik.  

3. A tesztfeladatban a pontszám csak akkor adható meg, ha a megoldás – több lehetséges válasz 
esetén is – teljesen hibátlan. 

4. A II. feladatsor megoldása számítógépen történik.  

5. Javasoljuk, a tétel megoldása előtt a teljes feladatsort olvassa végig! 

6. A feladat megoldása közben folyamatosan mentsen! A hibás mentésből, illetőleg a mentés 
hiányából adódó pontveszteség a vizsgázó felelőssége. 

7. Az adatbevitellel járó feladat megoldására a vizsgázó csak akkor kaphatja meg a pontszámot, 
ha a gépelés is hibátlan. 

8. Elháríthatatlan technikai hiba esetén a felügyelő tanárnak jeleznie kell a hibát, aki értesíti az 
ügyeletet ellátó rendszergazdát. 

9. A dolgozatokat egyszer szabad nyomtatni. Nyomtatás után a vizsgadolgozatban javítani, 
módosítani — a megoldási időn belül — sem lehet. 

 
Képek forrása: 
 
bazsalikom: 
https://pixabay.com/hu/photos/n%C3%B6v%C3%A9ny-pillant%C3%A1s-%C3%B3n-
sz%C3%ADnes-lap-807397/ – (2019. augusztus 14.) 
 
kakukkfű: 
https://pixabay.com/hu/photos/kakukkf%C5%B1-gy%C3%B3gyn%C3%B6v%C3%A9nyek-
2417294/ – (2019. augusztus 14.) 
 
petrezselyem: 
https://pixabay.com/hu/photos/petrezselyem-levelek-f%C5%91z%C3%A9s-3622868/ – 
(2019. augusztus 14.) 
 
oregano:  
https://pixabay.com/hu/photos/oreg%C3%A1n%C3%B3-f%C5%B1szer-
f%C5%B1szern%C3%B6v%C3%A9nyek-2662890/ – (2019. augusztus 14.) 
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I. feladatsor 

Tesztfeladat 

1. feladat Összesen: 1 pont/_____ pont 
Csoportosítsa az alábbi kommunikációs helyzeteket! Válaszának betűjelét írja a pont-
vonalra! 

Közvetett:  ..................................................  

Közvetlen:  .................................................  

a) Tanfolyami képzésen vesz részt, ahol az előadó egy speciális eszköz működéséről be-
szél, melyet a szakmájában tud majd használni. 

b) Iskolája diákönkormányzatának tagjai megbeszélést tartanak az éves programokról. 
c) A másnapi dolgozatra készülve elolvassa a témához tartozó fejezetet a tankönyvből. 
d) Telefonon időpontot egyeztet fogorvosával. 

2. feladat  Összesen 1 pont/ ______ pont 
Írjon legalább öt példát arra, hogy milyen feltételek szükségesek egy értekezlet/megbe-
szélés megtartásához!  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

3. feladat  Összesen 1 pont/ ______ pont 
Egészítse ki a mondatokat az alábbi kifejezésekkel! 

verbális, többszintű, üzenet, nem verbális 

Az ember minden megnyilvánulása kommunikáció, vagyis ............................................... 

A kommunikáció többcsatornás és ...................................................................................... 

A két fő csatorna a(z) ....................................................................................... és a(z) 

................................................................................................... kódok használatát jelenti. 
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4. feladat  Összesen 1 pont/ ______ pont 
Válassza ki és írja be a táblázat megfelelő cellájába az alább felsorolt ruhadarabok 
közül azoknak a betűjelét, amelyek elfogadhatók az állásinterjún az általános viselke-
dési szabályok szerint! 

a) miniszoknya  

b) blézer 

c) magas talpú cipő 

d) zakó 

e) sötét színű zokni és cipő 
f) tűsarkú cipő 
g) kigombolt ing 

 

 Hölgyek Urak 

Igen   

5. feladat  Összesen 1 pont/ ______ pont 
Válassza ki a felsoroltak közül azokat a szempontokat, amelyek a számítógépes mun-
kához szükséges, ergonómiailag megfelelő széket jellemzik! Válaszát jelölje X-szel a 
táblázat megfelelő helyén! 

állítható ülésmagasság  szürke vagy sötétkék színű kárpit  

a székhez csatlakoztatható 
lábtámasz  a háttámla fordíthatósága  

megfelelő párnázat  deréktámasz  

6. feladat  Összesen 1 pont/ ______ pont 
Melyik dokumentumra utalnak az alábbi meghatározások? Válaszát írja a pontvo-
nalra! 

• Szabályozza az irat biztonságos őrzésének módját. 

• Előírja a küldemények átvételének, felbontásának, továbbításának szabályait. 

• Előírja az iratok tárolásának rendjét, selejtezését, levéltárba adását. 

• Meghatározza az iratok nyilvántartását. 

• Szabályozza az irat pontosan követhető, ellenőrizhető útját. 

…………………………………………………….. 
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7. feladat  Összesen 1 pont/ ______ pont 
Döntse el, hogy a felsorolt tevékenységek jellemzően melyik munkakörhöz tartoznak! 
Válaszát jelölje X-szel a táblázat megfelelő helyén! 

Tevékenység Ügyiratkezelő Ügyintéző 

postázás   

szövegszerkesztés   

az irat előkészítése az aláíráshoz   

iktatás   

kapcsolattartás az ügyféllel   

8. feladat  Összesen 1 pont/ ______ pont 
Válassza ki és jelölje aláhúzással a felsoroltak közül, melyek egy elektronikus iratke-
zelő szoftver kiválasztásának fő szempontjai!  

A) Funkcionalitás 
B) Ár 
C) Csak iktatni tudjon 
D) Felhasználóbarát felület 
E) Bevezetési és felhasználási tapasztalat 
F) Technikai háttértámogatás 

• Az A), B) és C) szempont helyes 

• Egyik szempont sem helyes 

• A D) szempont helyes 

• Az A) és C) szempont helyes 

• Az A), B), D), E) és F) szempont helyes  

• Mindegyik szempont helyes 

9. feladat  Összesen 1 pont/ ______ pont 
Írjon legalább öt példát az e-kommunikáció lehetséges felületeire! 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  
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10. feladat  Összesen 1 pont/ ______ pont 
Javítsa ki az alábbi, telefonos párbeszédrészlet hibáit! A helyes megoldást írja a pont-
vonalra! Ahol nem kell javítani, ne írjon semmit! 

- Jó napot kívánok, Nagy Károlyt keresem!  .......................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

- Jó napot, én vagyok. ........................................................................................................ . 

  ..........................................................................................................................................  

- Kiss Melinda vagyok a Teletext Kft.-től. A múlt héten megküldött ajánlatkéréssel kap-
csolatban keresem.  ..........................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

- Melyik cég? .......................................................................................................................   

  ..........................................................................................................................................  
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II. feladatsor 

Tájékoztatás a feladatról 

Ön egy kertészet ügyintézője. Tájékoztató levelet írnak az egyik iskola munkaközösségének a 
kert nélkül is termeszthető növényekről (zöldség, gyümölcs, fűszer). Feladata a dokumentumok 
(levél, számítások, melléklet) elkészítése.  

A dokumentumok feleljenek meg a levelezés formai követelményeinek! A feladat megol-
dása alatt folyamatosan mentsen, valamint ügyeljen a gépelési és a helyesírási hibák elke-
rülésére!  

Fájlműveletek 

1. Készítsen egy mappát (könyvtárat) a vizsgaszervező által kijelölt meghajtón! A mappa 
megnevezése Saját azonosító_irodai_ügyvitel legyen. 

2. Másolja át ebbe a mappába a megadott helyről a Vizsga könyvtárban lévő fájlokat: 
- tablazat.xlsx,  
- szoveg1.docx, szoveg2.docx,  
- logo.jpg, kakukkfu.jpg, oregano.jpg, petrezselyem.png, bazsalikom.jpg 

Táblázatkezelési műveletek  

3. Nyissa meg a tablazat.xlsx fájlt a táblázatkezelő programmal, és mentse el Saját azono-
sítóján a korábban létrehozott mappájába! 

4. A Munka1 munkalapon a kertészet árlistáját, a Munka2 és a Munka3 munkalapon az 
érdeklődőnek szánt ajánlatot kell elkészítenie! Nevezze át a munkalapokat: 
- Munka1  Árlista 
- Munka2  Ajánlat 
- Munka3  Drága termékek 

5. Mindhárom munkalapon alkalmazza a következő beállításokat: 
- Times New Roman betűtípus, 11 pt-os betűméret, 
- a bal és a jobb oldali margó 0,5 cm, az alsó és a felső margó 3 cm, 
- a táblázat igazítása az oldalon vízszintesen középre! 
A továbbiakban az Árlista munkalapon dolgozzon! 

6. Az Árlista munkalapon  
- állítsa be fent ismétlődő sorként a 2. sort, 
- a 39. sorhoz szúrjon be oldaltörést, 
- az eredeti beállításokon (oszlopszélesség, sormagasság, szegélyezés stb.) ne változtas-

son! 
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7. Alakítsa ki a táblázat címét: 
- Egyesítse az A1:F1 cellatartományt, ide írja be az Árlista szót!  
- Formázza a szöveget 34 pt méretű karakterekkel, félkövér stílussal, sötétzöld betűszín-

nel! 
- Igazítsa a szöveget vízszintesen és függőlegesen középre az egyesített cellában! 

8. Az oszlopmegnevezések (A2:F2) és az A3, A11, A19, A28, A35, A39, A44 cellák tartal-
mát formázza sötétzöld betűszínnel és félkövér stílussal! 

9. Szúrjon be megjegyzést (látható módon és ne takarja az adatokat)  
- az E2 cellához Az adatok nem valósak. szöveggel, 
- formázza Times New Roman betűtípussal, 10 pt méretű betűkkel, félkövér és dőlt stí-

lussal, 
- a szöveg férjen ki az objektumban egy sorban! 

10. Végezzen számítást – a termékeket tartalmazó sorokban – egyéni képlettel és abszolút vagy 
vegyes cellahivatkozás alkalmazásával az alábbiak szerint: 
- A D oszlop megfelelő celláiban tüntesse fel a termékek kedvezményes nettó egységárát! 

A kedvezmény mértékét a B54 cellában találja.  
- Az E oszlopban számolja ki a termékek kedvezményes bruttó egységárát! Az áfa mér-

tékét a B55 cellában találja.  

11. Az F oszlopban függvény használatával tüntesse fel a termékek kedvezményes bruttó árát 
tízes értékre kerekítve! 

12. Állítson be 
- pénznem- vagy könyvelési számformátumot (Ft) a pénzösszegeket tartalmazó cellákra 

ezres csoportosítással, tizedesjegy nélkül, 
- százalékformátumot a B54:B55 tartományra tizedesjegy nélkül! 
A továbbiakban az Ajánlat munkalapon dolgozzon! 

13. Az Ajánlat munkalapon az élőfejbe  
- balra szúrja be a logo.jpg képet, magasságát állítsa 2 cm-re a rögzített méretarány meg-

tartásával, 
- középre írja be a saját azonosítóját,  
- jobbra pedig szúrja be az aktuális dátumot!  
- Az élőlábba középre írja be az Irodai ügyviteli ismeretek érettségi feladat – emelt 

szint szöveget! 

14. Módosítsa 
- az oszlopszélességeket: A = 30, B és D = 15, C = 12 egységre, 
- a sormagasságokat: 1. = 60, 2. = 50, 22. = 21 egységre! 
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15. Alakítsa ki a táblázat címét: 
- Egyesítse az A1:D1 cellatartományt, amelybe  
- írja be tetszőleges WordArt objektumként az Ajánlott termékcsomag szöveget!  
- Formázza a szöveget Times New Roman betűtípussal, 25 pt méretű, nagybetűs karakte-

rekkel, félkövér stílussal, sötétzöld betűszínnel! 
- Rendezze a szöveget az objektumban vízszintesen és függőlegesen középre! 
- Az objektum méretet igazítsa az egyesített cellához! 

16. Az oszlopmegnevezések (A2:D2) celláinak tartalmát igazítsa sortöréssel több sorba, víz-
szintesen középre! Ügyeljen a tartalmilag megfelelő tagolásra (ezt később is ellenőrizze)!  

17. A B3:B21 tartományban tüntesse fel az adott termékek kerekített kedvezményes bruttó 
egységárát – hivatkozva az Árlista munkalap F oszlopának megfelelő cellájára – (ahol 
lehetséges, alkalmazzon cellamásolást)! Ha az Árlista munkalap F oszlopa üres, mert a 
kerekítést nem végezte el, hivatkozzon az E oszlop megfelelő adatára! 

18. A D3:D21 cellákban számolja ki az ajánlott termékek kedvezményes bruttó árát összesen 
a javasolt mennyiség figyelembevételével! 

19. A D22 cellában függvénnyel összesítse az ajánlott termékek kedvezményes bruttó árát! 

20. Az oszlopmegnevezéseket (A2:D2) és az A22:D22 tartományt formázza félkövér stílus-
sal, sötétzöld betűszínnel, igazítsa függőlegesen középre! A cellákra állítson be világos-
zöld színű kitöltést! 

21. Készítsen kimutatást a megfelelő függvény alkalmazásával a megadott cellákban: 
- D24: A legdrágább termék bruttó egységára (a B oszlop alapján) 
- D25: Az átlagos bruttó egységár 
- D26: A javasolt termékek száma (az A oszlop alapján) 
- D27: A drága – 1000 Ft-nál magasabb egységárú – termékek száma (a B oszlop alapján) 
- D28: Az összeállított csomag minősítése: ha az ajánlott termékcsomag összesített 

kedvezményes bruttó ára (D22) 100 000 Ft-nál kevesebb, akkor a kedvező, ha több, 
akkor a drága szó jelenjen meg a cellában! 

22. Állítson be 
- pénznem- vagy könyvelési számformátumot (Ft) a B3:B21, D3:D22, D24:D25 tarto-

mányokra ezres csoportosítással, tizedesjegy nélkül, 
- egyéni számformátumot tizedesjegy nélkül a szóköz helyes használatával: 

• db  C3:C13, C16, C19:C21 cellákra 

• féle  D26:D27 tartományra, 

• kg  C14 cellára, 

• liter  C15, C17:C18 cellákra! 
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23. Alkalmazzon 
- vékony, szimpla folyamatos stílusú szegélyt az A2:D22 tartományra körül és belül,  
- az A24:D28 tartományra pedig körül, 
- az A24:D28 tartományra világoszöld színű kitöltést! 

24. Szűrje ki az 1000 Ft-nál magasabb kedvezményes bruttó egységárú termékeket (B osz-
lop)! Az így kapott táblázatot másolja át – a táblázat címe és az oszlopmegnevezések nél-
kül – a Drága termékek munkalapra az A2 cellától kezdve az Értéket és számformátumot 
funkció használatával!  
Az Ajánlat munkalapon tegye láthatóvá a táblázat minden adatát, de a választót hagyja 
bekapcsolva! 

A továbbiakban a Drága termékek munkalapon dolgozzon! 

25. A Drága termékek munkalapon rendezze az adatokat a kedvezményes bruttó egységár 
(B oszlop) alapján csökkenő sorrendbe! Ügyeljen arra, hogy az összetartozó adatok együtt 
maradjanak! 

26. Készítsen csoportosított oszlopdiagramot a D oszlop adatai alapján! 
- A diagramot helyezze el a táblázat alatt az A11 cellától kezdve úgy, hogy a táblázattal 

együtt férjen ki egy oldalra! 
- A kategóriatengely tartalmazza a termékek megnevezését! 
- Az oszlopok színét módosítsa sötétzöldre! 
- Adatfeliratként tüntesse fel az értéket az oszlopon kívül! 
- Adjon címet a diagramnak! 
- A feliratokat (cím, adat- és tengelyfeliratok) formázza félkövér stílussal, sötétzöld betű-

színnel!  
- A diagramterületet keretezze sötétzöld színű, 1,5 pt vonalvastagságú, folyamatos stílusú 

szegéllyel! 

27. Mentse, majd zárja be a fájlt!  

Tízujjas vakírás (adatbevitel) 

28. Nyissa meg a szoveg1.docx fájlt és mentse Saját azonosítóján a mappájába! „Az alábbi 
növényeket javasoljuk:” mondat után gépelje be folyamatosan, enterhasználat nélkül az 
alábbi szöveget:  

Paradicsom. A legkönnyebben termő balkonzöldség. Érdemes a 
megvásárolt palántát átültetni egy nagyobb cserépbe, mivel 
több földben több a tápanyag is, és jobban tudja a nedves-
séget megtartani. Lehetőleg mindennap öntözni kell, hogy 
bőséges termést hozzon. Alma. Az oszlopos alma nem foglal 
el nagy teret, hiszen csak két méter magas, 80 cm széles 
növény. Humuszban gazdag, agyagot is tartalmazó földkeve-
rékbe kell ültetni és 80 cm nagyságú cserép az ideális mé-
ret számára. Metszést nem igényel, varasodásrezisztens, 
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alkalmas biotermesztésre. Levélszínével, gazdag virágzásá-
val a környezet dísze, termése ízletes. Ha van a környéken 
almafa, jó eséllyel termőre fordul. Ribizli. Választható 
mind a fa, mind a bokor alakú ribizli. Neveléséhez 
50 cm--es cserép javasolt, de szereti a humuszban gazdag 
talajt. Kivi. A mini kivit ajánljuk. Kúszónövény, növeke-
dése nem olyan erőteljes, mint a nagy növésű társaié, ön-
magában is képes termést hozni, ebben is eltér a normál 
kivitől. Hamar termőre fordul, az ültetés utáni második 
évben már terem. Szamóca. Sok napsütés, sok öntözés, más 
nem is kell az epernek. Az edényt fel lehet akasztani, így 
nem foglal helyet az udvaron. Javasoljuk a folyamatosan 
termő fajtát. Cukkini. A cukkini ugyanolyan könnyen tart-
ható, mint a paradicsom- vagy a padlizsánfajták. Korai 
érésűek, a türelmetlen zöldségszeretőknek is ajánljuk. Re-
zisztens tulajdonságúak, ellenállnak a megbetegedéseknek. 
A cukkini a nagy tápanyagigényű növények közé tartozik, 
ennek megfelelően kell tápoldatozni, és előkészíteni az 
ágyását. Rendszeres locsolást igényel, könnyen termeszt-
hető dézsában. Kezdők is bátran kipróbálhatják. Fűszernö-
vények. Bazsalikom, oregano, petrezselyem, kakukkfű, roz-
maring, citromfű, zsálya, menta, ezek a legfontosabb fű-
szerek, amelyeket az iskola konyháján is használhatnak. 
Levelünk mellékletében olvashatnak ezekről a növényekről. 
A tájékoztató segítséget nyújthat a választásban. 

Dokumentumszerkesztés, levelezés, nyelvi sajátosságok 

29. Készítse el a tájékoztató levelet! Az egész dokumentumban alkalmazza a következő beál-
lításokat:  
- a margó minden oldalon 2,5 cm, 
- az élőfej és élőláb az első oldalon eltérő, 
- Times New Roman betűtípus, 12 pt-os betűméret (az élőfejben, élőlábban és a lábjegy-

zetben is), 
- szimpla sorköz, a levélszöveg bekezdései között 12 pt értékű térköz, 
- sorkizárt igazítás, automatikus – szükség esetén kézi – elválasztás! 

Az ettől eltérő beállításokat a megfelelő helyen jelezzük. 

30. Az első oldal élőfejébe a bal margóhoz írja be a küldő nevét és adatait egymás alá öt sorba 
az alábbi tagolással, formázza sötétzöld betűszínnel! 

Pitypang Kertészet 
2045 Törökbálint, Zöldmező u. 128. 
Telefon: +36 (23) 465-852 
E-mail: pitypang@kerteszet.hu 
Honlap: www.pitypang.hu 

- Ha megjelenik, távolítsa el a hivatkozást az elektronikus címekről! 
- A cég nevét formázza 16 pt méretű betűkkel, félkövér stílussal!  



Irodai ügyviteli ismeretek 
emelt szint 

2011 írásbeli vizsga 12 / 16 2020. május 14. 

Azonosító 
jel: 

               

- Az élőfej utolsó sora után helyezzen el szimpla folyamatos stílusú, 1 pt vonalvastag-
ságú alsó szegélyt, 6 pt távolságra a szövegtől és 36 pt értékű térközt! 

- A küldő adatai mellé – pontosan a jobb oldali margóhoz igazítva – szúrja be a logo.jpg 
képet, magasságát állítsa 2,5 cm-re a rögzített méretarány megtartásával! Figyeljen 
arra, hogy a kép ne takarja a szegélyt! 

31. Az első oldalon az élőlábba középre igazítva írja be a saját azonosítóját! Formázza fél-
kövér stílussal, a bekezdésre állítson be világoszöld színű mintázatot/árnyékolást! 

32. Készítse el a tájékoztatót az alábbi adatokkal, amelyeket rendezzen a levelezés 
szabályainak megfelelő helyre, ahol szükséges, egészítse ki és alkalmazzon 
térközbeállításokat!  
Keltezés: Törökbálint, 20... <aktuális dátum> 
Iktatószám: Ki-859/20… 
Ügyintézőnk: Vörös Rózsa 
Hivatkozási szám:  94/20… 
Ügyintézőjük: Pataki Mira 
A címzett neve:  Gyermekközpont Általános Iskola 
 Kincses Magdolna munkaközösség-vezető 
A címzett címe:  Érd, Mosolygó sétány 9.  2030 
Postai kézbesítés: Ajánlott! 
A levél tárgya:  Tájékoztató 
A levél aláírói: Kertész Géza Boldizsár ügyvezető és 
 Kertészné Budai Napsugár főkertész 
Melléklet: 2 db 

33. Írjon a dokumentum tartalmához illeszkedő megszólítást és elköszönő szót! 

34. A tárgy feltüntetése után helyezzen el oldal alján megjelenő lábjegyzetet  
- szimbóluma  (Wingdings, 123),  
- szövege Irodai ügyviteli ismeretek érettségi feladat – emelt szint legyen!  
- A szöveget a szimbólummal együtt formázza sötétzöld betűszínnel! 

35. Az „Ami mindenképpen szükséges hozzá:” szövegrész után következő három mondatra 
alakítson ki felsorolást: 
- szimbóluma  (Wingdings, 123), formázza sötétzöld betűszínnel, félkövér stílussal, 

helye 0,6 cm,  
- a szöveg helyzete 1,2 cm legyen!  
- A felsorolás bevezető mondata és a felsorolás bekezdései között 6 pt értékű térközt 

állítson be! 
- A felsorolásban a „Napsütés:”, „Ládák:” és az „Öntözés:” szövegrészeket formázza 

sötétzöld betűszínnel, félkövér stílussal! 
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36. A felsorolás bekezdései mellé – pontosan a jobb oldali margóhoz igazítva – szúrjon be egy 
Nap alakzatot kitöltés nélkül! Körvonala sárga színű és 1 pt vastagságú legyen, magasságát 
és szélességét állítsa 2,8 cm-re! 

37. Alakítson ki alcímeket az alábbiak szerint: 
- Helyezze önálló bekezdésekbe a következő mondatokat: „Paradicsom.”, „Alma.”, 

„Ribizli.”, „Kivi.”, „Szamóca.”, „Cukkini.”, „Fűszernövények.”! Törölje a mondat-
végi írásjelet! 

- Az így kialakított bekezdések formázásához hozzon létre új stílust Zöld1 néven az 
alábbi beállításokkal: 

• betűtípus Times New Roman, betűméret 14 pt; 

• félkövér stílus, sötétzöld betűszín; 

• kiskapitális karakterek, 1 pt értékű ritkítás; 

• térköz utána 6 pt! 
- Formázza az alcímeket a Zöld1 stílussal! 

38. Az alcímek után következő bekezdéseket (a növények jellemzőit) húzza be balról és jobb-
ról 0,5 cm-rel! 

39. Fogalmazza meg a levél szövegének bevezető gondolatait az alábbiak szerint: 
- Hivatkozzon a címzett levelére, amely az alábbiakat tartalmazta: 

• a természettudományi munkaközösség javaslatot kért a kertészet munkatársaitól, 

• szeretnék a diákokkal életszerűen megismertetni a növénytermesztést (zöldség, 
gyümölcs, fűszerek), 

• az iskolában nincs kert. 
- Jelezze, hogy 

• jó ötletnek tartják az elképzelést, 

• támogatják azt tanácsokkal, ötletekkel személyesen is! 
- Ajánlja fel, hogy elmennek az iskolába, és ismertesse a zöldségek, gyümölcsök, fűsze-

rek házi termesztésének előnyeit: 

• költséghatékony, 

• friss és egészséges étel kerül az asztalra, 

• fontos a szemléletet már gyermekkorban megismertetni és kialakítani. 
Ügyeljen a tartalomhoz igazodó nyelvi formára, a gépelési és helyesírási hibák elkerülé-
sére! 

40. Emelje ki a szöveg lényeges részeit félkövér stílussal! A levél szövegét tagolja 
értelemszerűen további bekezdésekre! Ha szükséges, szúrjon be oldaltörést! 

41. Az aláírók adatait középre igazított tabulátor beállításával helyezze el egymás mellett! 
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42. Új oldal kialakítása: 
- A melléklet feltüntetése után helyezzen el oldaltörést! 
- Az új oldalra  

• illessze be a korábban elkészített táblázat A1:D22 tartományát képként az Ajánlat 
munkalapról,  

• magassága 16 cm, szélessége 14,5 cm legyen, 

• igazítsa vízszintesen középre! 

43. A második oldaltól kezdve az élőfejbe  
- balra írja fel a saját azonosítóját, vele egy sorba 
- pontosan a jobb oldali margóhoz igazítva pedig az Irodai ügyviteli ismeretek érett-

ségi feladat – emelt szint szöveget, 
- az adatok alatt helyezzen el 36 pt értékű térközt és szimpla folyamatos stílusú, 1 pt 

vonalvastagságú alsó szegélyt 6 pt távolságra a szövegtől! 

44. A második oldaltól kezdve az élőlábba középre igazítva szúrja be az aktuális dátumot 
automatikusan frissülő mezőként! Formázza félkövér stílussal, a bekezdésre állítson be 
világoszöld színű mintázatot! 

45. Mentse és nyomtassa ki a levelet, majd zárja be a fájlt! 

46. Nyissa meg a szoveg2.docx fájlt és mentse el Saját azonosító_melléklet néven a korábban 
létrehozott mappájába!  

47. Az egész dokumentumban alkalmazzon  
- fekvő tájolást, 
- az alsó és a felső margó 2 cm, a bal és a jobb margó 2,5 cm legyen, 
- a lap függőleges igazítása középre, 
- Times New Roman betűtípust, 12 pt-os betűméretet (élőlábban is), 
- szimpla sorközt, 
- automatikus – szükség esetén kézi – elválasztást!  
Az ettől eltérő beállításokat a megfelelő helyen jelezzük! 

48. Az élőfejbe tetszőleges WordArt objektumként szúrja be a Fűszernövények szót! 
A szöveget  
- formázza Times New Roman betűtípussal, 36 pt értékű betűkkel, sötétzöld betűszín-

nel, félkövér stílussal, nagybetűs karakterekkel, 3 pt-os ritkítással,  
- rendezze a szövegdobozban vízszintesen középre!  

Úgy formázza az objektumot, hogy a cím az élőfejben középen legyen, utána 24 pt értékű 
térközt állítson be!  
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49. Az élőlábba  
- a bal margóhoz írja be a saját azonosítóját, vele egy sorba  
- középre igazítva írja az Irodai ügyviteli ismeretek érettségi feladat – emelt szint 

szöveget, vele egy sorba 
- pontosan a jobb oldali margóhoz igazítva szúrja be az aktuális dátumot automatiku-

san frissülő mezőként!  

50. A dokumentum szövegének első három bekezdését helyezze el hat oszlopból és három 
sorból álló táblázatba! A táblázatot formázza az alábbiak szerint: 
- a táblázatban a térköz értéke 0 pt, 
- az oszlopok szélessége 3,5 cm, 
- az 1. sor magassága pontosan 1 cm, a 2-3. sor magassága 3,2 cm, 
- a táblázat celláira függőleges középre igazítás, 
- az oszlopmegnevezések (1. sor) celláira világoszöld színű mintázat/árnyékolás, 
- a táblázat igazítása vízszintesen középre, keretezése szimpla folyamatos stílusú, sötét-

zöld színű, 1,5 pt vonalvastagságú, rács típusú szegéllyel! 

51. A táblázatban a szöveg formázása és igazítása: 
- az oszlopmegnevezéseket (1. sor) rendezze vízszintesen is középre, 
- az oszlopcímeket (1. sor) és a növények megnevezését (2. és 5. oszlop megfelelő cel-

lái) formázza félkövér stílussal és sötétzöld betűszínnel, 
- a növények jellemzőit (3. és 6. oszlop megfelelő cellái) pedig dőlt stílussal! 

52. A táblázat 1. és 4. oszlopába – a megnevezéseknek megfelelő cellákba – szúrja be a növé-
nyeket ábrázoló képeket: 
- szélességük 3 cm legyen a rögzített méretarány megtartásával, 
- állítson be a képekre szöveggel egy sorba rendezést, 
- igazítsa a cellákban vízszintesen is középre! 

53. A táblázat alatti négy bekezdést húzza be balról 5,5 cm-hez!  
A jellemzőket helyezze el 9 cm-hez balra igazított tabulátor alkalmazásával!  
Az első bekezdés előtt, valamint a négy bekezdés között 12 pt értékű térközt állítson be! 
A növények megnevezését (a kettősponttal együtt) formázza sötétzöld betűszínnel és fél-
kövér stílussal, a jellemzőket pedig dőlt stílussal! 

54. A dokumentumban helyezzen el vízjelet PITYPANG KERTÉSZET szöveggel 
(nagybetűkkel) átlósan, formázza Times New Roman betűtípussal, 48 pt értékű betűkkel, 
szürke, áttetsző betűszínnel! 

55. Mentse a dokumentumot, majd mentse pdf formátumban is ugyanazon a néven, és nyom-
tassa ki, majd zárjon be minden fájlt! 

Ellenőrizze, hogy minden fájl megtalálható-e a mappájában, és hogy helyes-e az elneve-
zésük! 
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