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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
(az értékelő tanárok részére) 

 
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok ad-
hatóak, melyek további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így kialakult 
pontszámok csak egész pontok lehetnek. 

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

A javítási útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. A táblázatkezelési felada-
tokban a megoldási javaslattól eltérő, de helyes egyéni képlet vagy függvény használatát 
is el kell fogadni – kivéve, ha a feladat egyértelműen előírja valamelyik megoldás alkal-
mazását. 

A tesztfeladatban a vizsgázó javíthatja a rossz jelölést, de helyes megoldásnak csak az egyér-
telmű javítás fogadható el. 

Az adatbevitellel járó feladatok megoldására a vizsgázó csak akkor kaphatja meg a pont-
számot, ha a gépelés és a helyesírás is hibátlan. Ez vonatkozik a mappa- és fájlnév pontos 
megadására is. 

A szöveg begépelése másolás alapján: 
Egy hibának számít: a kihagyott szó (névelővel együtt), a felesleges, a megváltoztatott szó, a 
szórendcsere, az összefüggő hiba (vonzatok, alany-állítmány egyeztetése), valamint a gépelési 
hiba (elütés, betűcsere, betűkihagyás, felesleges vagy hiányzó szóköz, váltó helytelen haszná-
latából, hibás kéztartásból, sortévesztésből, sorkihagyásból és helytelen elválasztásból eredő 
hiba, írásjelhiba, helyesírási hiba). Egy szóban – ha több hiba van is benne – csak egy hibát kell 
számítani. 
Ha a vizsgázó által használt program nem tartalmazza a feladatsorban szereplő beállítás, szer-
kesztési művelet stb. valamelyikét, alkalmazhatja a hozzá legközelebb álló hasonló megoldást. 
Helyes választás esetén a javító tanárnak ezt az eljárást is el kell fogadnia. 
 
 
A képek forrása: 
bio.jpg: https://pixabay.com/hu/illustrations/kert-log%C3%B3-kert-log%C3%B3-ikon-
eg%C3%A9sz-2822581/ (2021. 05. 03.) 
oko.png: https://pixabay.com/hu/vectors/organikus-b%C5%91r%C3%A1pol%C3%A1s-
log%C3%B3-b%C5%91r-6074992/ (2021. 05. 03.) 
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TESZT 

1. feladat 1 pont 

Keresse meg az alábbi fogalomhoz illő jelentést! Tegyen X jelet a helyes meghatározás elé! 

karrier 

X 
Szakmai előmenetelen alapuló, társadalmi és anyagi siker; az 
embernek a munkában eltöltött ideje, fejlődése, képességeinek 
kiteljesítése. 

 
Olyan tevékenység, amelynek során meghatározzuk, hogyan 
kommunikáljunk tudatosan környezetünkkel, partnereinkkel. 

 
Főleg a társadalmi helyzetnek, munkakörnek, állásnak, tudo-
mányos vagy szakmai eredményeknek kijáró tisztelet, megbe-
csülés, erkölcsi elismerés. 

 

2. feladat 1 pont 

Párosítsa az alábbi konfliktuskezelési stratégiákat a jellemzőikkel! Írja az ábécé betűjelét a meg-
nevezés alá a megfelelő cellába! 

versengő probléma-
megoldó 

kompromisszum-
kereső 

elkerülő alkalmazkodó 

b) e) d) a) c) 

a) alacsony önérvényesítés – alacsony együttműködés 
b) magas önérvényesítés – alacsony együttműködés 
c) alacsony önérvényesítés – magas együttműködés 
d) közepes önérvényesítés – közepes együttműködés 
e) magas önérvényesítés – magas együttműködés 

3. feladat 1 pont 

Javítsa ki az alábbi udvariassági szabály hibáit! Húzza alá a helytelen megállapítást, és írja a 
helyes választ a pontozott vonalra! Ügyeljen a sorrend megtartására! 

Előre köszön a férfi a nőnek, a fiatalabb az idősebbnek, a beosztott a főnöknek, a bent lévő a 
belépőnek. Ezt a sorrendet azonban nem kell kivárni, hiszen a köszönés kommunikációs auto-
matizmus, és gyakran az adott helyzet határozza meg: a napszak például gyakran felülírja a 
fenti szabályokat. A köszönéssel hatalmi helyzetünket fejezzük ki a másik ember iránt. 

1. a belépő a bent lévőnek 

2. a (jelentős) korkülönbség 

3. tiszteletünket 

(Más helyes válasz is elfogadható.) 
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4. feladat 1 pont 

Javítsa ki az alábbi levélrészletek (mondatok) nyelvhasználati hibáit! Húzza alá a helytelennek 
tartott szövegrészt, és a helyes mondatot írja a kipontozott helyre! 

Felek megállapodtak a szállítás határidejében is. 

A felek megállapodtak a szállítás határidejében is. 

A hibát jeleztük a cégvezető felé is. 

A hibát jeleztük a cégvezetőnek is. 

A vevő kihangsúlyozta a határidő fontosságát. 

A vevő hangsúlyozta a határidő fontosságát. 

5. feladat 1 pont 

Az alábbi meghatározás alapján döntse el, melyik megállapítás a helyes! Tegyen X jelzést a 
megfelelő állítás elé! 

A névjegykártya az emberek közötti hivatalos érintkezés segédeszköze, ezért rendeltetése sze-
rint méretével is igazodik a tulajdonosa által betöltött, társadalmilag elvárt pozíciójához. 

 Az állítás és az indoklás is igaz. 

 Az állítás és az indoklás is hamis. 

X Az állítás igaz, az indoklás hamis. 

 Az állítás hamis, az indoklás igaz. 
 
6. feladat 3 pont 

Válaszoljon az alábbi kérdésekre! Írja a helyes válasz betűjelét a kérdés sorszáma alá a megfe-
lelő cellába! 

1. 2. 3. 

c) b) a) 

1. Mit nevezünk tendernek? (1) 

a) az ügyfél tájékoztatását 
b) a termék megrendelését 
c) ajánlatok bekérését és ajánlat megtételét 
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2. Mi az alábbi rövidítés jelentése: K. m. f.? (1) 

a) A kárrendezés mennyiségi feltétele 
b) Kelt, mint fent 
c) Kérjük mielőbbi feltételeiket 

3. Milyen a kurzív betűtípus? (1) 

a) kézírásos formát utánzó, dőlt stílusú betűforma 
b) régies írásmód (pl. hurkolt betűkötés) 
c) nyomtatott nagybetűs írásmód 

7. feladat 1 pont 

Az alábbi leírás alapján határozza meg, mely iratról van szó! Válaszát írja a pontozott vonalra! 

a) A felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata (megállapodása), amelyből 
kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás 
követelésére.   

szerződés 
b) Szigorú számadású bizonylat, amelyet az áru értékesítésekor, a szolgáltatás el-

végzésekor állítanak ki, és az ügylet teljesítését igazolja a hatályos áfatörvény 
előírásainak megfelelően.   

számla 

8. feladat 1 pont 

Döntse el, igaz (I) vagy hamis (H) az iratkezelésre vonatkozó alábbi megállapítás! A helyes 
betűjelet írja a megfelelő négyzetbe! 

Az iratok fizikai épségének hosszú távú megőrzése a cég ügyrendje szerint tör-
ténik. H 

Másodlatnak nevezzük az eredeti iratról készített – tartalmában az eredetivel 
mindenben megegyező – dokumentumot, amelyet a kiállítás időpontjában hite-
lesítenek. 

I 

Az iratkezelési szabályok szerint szignáláson az ügyintéző és a felettes vezető 
által történt aláírást, valamint az ügy elintézéséhez szükséges határidő kitűzését 
értjük. 

H 
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HIVATALOS LEVÉL, IRAT, ILLETVE EGYÉB DOKUMENTUM KÉSZÍTÉSE 

Tájékoztatás a feladatról 

Ön egy biotermékeket forgalmazó nagykereskedésben lát el adminisztratív feladatokat. Levél-
ben válaszolnak egyik érdeklődőjüknek, aki üzletében bővíteni szeretné a termékválasztékot. 
Feladata a dokumentumok (levél, melléklet, táblázat, diagram) elkészítése az alábbi utasítások 
szerint.∗ 

A dokumentumok feleljenek meg a levelezés/iratkészítés formai követelményeinek! A 
feladat megoldása alatt folyamatosan mentsen, valamint ügyeljen a gépelési és a 
helyesírási hibák elkerülésére!  

A gépírást, adatbevitelt is tartalmazó feladatra a pontot csak akkor kaphatja meg a vizsgázó 
az adott helyen, ha az adatbevitel hibátlan (ld. mappa- vagy fájlnév, munkalap elnevezése, 
élőfej és élőláb adatai, lábjegyzet stb.). 

Fájlműveletek 

1. feladat 3 pont 

Mappa készítése, fájlok másolása, dokumentumok mentése, nyomtatása 

Készítsen egy mappát (könyvtárat) a kijelölt helyen! A mappa megnevezése az Ön kódja 
legyen! Másolja át ebbe a mappába a vizsgaszervező által megadott helyről a bio.jpg, oko.png, 
szoveg1.docx, szoveg2.docx és a tablazat.xlsx fájlokat! (1) 

A feladatsor megoldásakor az utasításoknak megfelelően mentse a fájlokat! (1) 

A vizsgázó kódja_táblázat.xlsx 
A vizsgázó kódja_levél.docx 
A vizsgázó kódja_melléklet.docx  
A vizsgázó kódja_melléklet.pdf 

A feladatsor utasításai szerint – az adott dokumentum elkészítése után – nyomtassa ki a 
munkáját! (1) 

A vizsgázó kódja_levél.docx 
A vizsgázó kódja_melléklet.pdf 

  

                                                 
∗ A feladatban található bármely név, adat fiktív, a valósággal való esetleges egyezése véletlen 
egybeesés. 
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Táblázatkezelési műveletek 

Nyissa meg a tablazat.xlsx fájlt, és mentse el a mappájába saját kódja_táblázat néven a 
program alapértelmezett formátumában! 

2. feladat 1 pont 

Munkalapok átnevezése 

Nevezze át a Munka1 munkalapot Biotermékek névre!  

Szúrjon be egy új munkalapot, melyet nevezzen át Nagy bevétel névre! 

A továbbiakban a Biotermékek munkalapon dolgozzon! 

3. feladat 3 pont 

Beállítások a Biotermékek munkalapon 

- Alkalmazzon Arial betűtípust, 11 pt-os betűméretet; a cellákban az adatokat igazítsa függő-
legesen középre! (1) 

- A lap tájolása legyen fekvő; a bal és jobb oldali margó 1,5 cm, a felső és alsó margó 2 cm; 
a táblázatot igazítsa az oldalon vízszintesen és függőlegesen középre! (1) 

- Az élőfejbe balra írja be a saját kódját, jobbra szúrja be az aktuális dátumot, az élőlábba 
pedig középre írja be – az alábbi tagolást megtartva – a következő szöveget: (1) 

Írásbeli érettségi vizsgafeladat - emelt szint 
Irodai ügyviteli ismeretek 

4. feladat 1 pont 

Oszlopszélesség és sormagasság beállítása 

- oszlopszélesség: A = 28, B:I = 11 egység; 
- sormagasság: 1. sor = 35, 22. sor = 20 egység 

5. feladat 3 pont 

A táblázat címének és oszlopmegnevezéseinek formázása 

- Szúrjon be egy új sort a táblázat fölé, majd egyesítse az A1:I1 tartomány celláit! Növelje a 
sor magasságát 50 egységre! (1) 

- Az A1:I1 egyesített cellába tetszőleges WordArt formátummal írja be a táblázat címét, a 
BIOTERMÉKEK ÁRBEVÉTELE szöveget, melyet formázzon Arial típusú, 24 pt méretű, 
félkövér stílusú, sötétzöld színű, nagybetűs karakterekkel! Igazítsa a szöveget vízszintesen 
és függőlegesen középre, majd az objektumot az egyesített cella méretéhez! (1) 
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- Az oszlopcímeket (A2:I2) igazítsa vízszintesen (is) középre és sortöréssel több sorba! Ügyel-
jen a tartalom értelemszerű tagolására! (1) 

6. feladat 5 pont 

Számítások végzése 

- Az F3:F22 tartomány celláiban – függvény használatával – mutassa ki, hogy a biotermékek 
értékesítésében milyen változás volt 2021-ben a 2020. év adataihoz viszonyítva! A cellákban 
– értelemszerűen – jelenjen meg a növekvő vagy a csökkenő kifejezés! (1) 
=HA(E3>D3;"növekvő";"csökkenő") … 

- A G3:G22 cellában adja meg a változás mértékét százalékos formában is! Az eredményt 
tizedesjegy nélkül tüntesse fel! =E3/D3 … (1) 

- A cég a 2022. évre ugyanolyan mértékű változást tervez, mint 2021-ben (a 2020. évhez ké-
pest). A H oszlop megfelelő celláiban számolja ki, várhatóan mennyi lesz az egyes bioter-
mékek értékesítéséből származó bevétele a cégnek 2022-ben (az E és G oszlop adataival 
számoljon – a tizedesjegyek száma nulla legyen)! =E3*G3 (1) 

- A B23:E23 tartomány celláiban és a H23 cellában összesítse függvénnyel az adatokat!  
=SZUM(B2:B22) … (1) 

- Az I oszlop megfelelő celláiban adja meg az egyes termékek bevételének várható arányát a 
2022. évre tervezett összes értékesítésen belül (ld. H23 cella)! Alkalmazzon abszolút vagy 
vegyes cellahivatkozást!  =H3/H$23 …   
Az I23 cellában végezzen ellenőrzést (összesítse az I oszlop értékeit)! =SZUM(I3:I22) 
Az I oszlop celláiban kapott eredményt százalékos formában jelenítse meg egy tizedesjegy-
gyel! (1) 

7. feladat 4 pont 

Kimutatás készítése a megfelelő függvény használatával  

- B25:E25 tartomány celláiban számolja ki a termékek bevételének, illetőleg a H25 cellában 
a tervezett bevételének átlagát évenként! =ÁTLAG(B3:B22) … (1) 

- B26:E26 és H26 cellában mutassa ki évenként a termékek legmagasabb =MAX(B3:B22); 
a B27:E27 és H27 cellában a legalacsonyabb bevételét!  =MIN(B3:B22) (1) 

- A B28:E28 egyesített cellában adja meg a cég által árusított termékféleségek számát – az 
A oszlop adatai alapján! =DARAB2(A3:A22) (1) 

- A B29:E29 egyesített cellában jelenítse meg a „növekvő” tendenciát mutató termékek szá-
mát – az F oszlop adatai alapján! =DARABTELI(F3:F22;"növekvő") (1) 
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8. feladat 6 pont 

A táblázat formázása 

- A 2022. évi várható értékesítési adatokra (H oszlop) állítson be feltételes formázást! A leg-
alacsonyabb értéket mutató cellán helyezzen el világoszöld színű kitöltést, a legmagasabb 
értéket mutató cellán piros/világos narancssárga színű kitöltést!  (1) 

- A B28:E28 és a B29:E29 egyesített cellában állítson be egyéni számformátumot! A számok 
mellett jelenjen meg a féle termék szöveg! Ügyeljen a szóköz helyes használatára is! (1) 

- A B:E és H oszlopok számadatokat tartalmazó celláira állítson be ezres csoportosítást, tize-
desjegy nélkül! (1) 

- Az A2:I2, A23:I23, valamint a B28:E28 és a B29:E29 tartományok celláiban az adatokat 
formázza félkövér stílusú karakterekkel, a cellákon pedig helyezzen el világoszöld színű ki-
töltést! (1) 

- Egyesítse az F25:G29 tartomány celláit, és ide szúrja be a bio.jpg képet! A méretét igazítsa 
az egyesített cellához! (1) 

- Keretezze a táblázat A2:I2, A3:I22, A23:I23 és A25:I29 tartományát sötétzöld színű, körül 
vastag, belül vékony folyamatos szimpla vonallal! (1) 

9. feladat 2 pont 

Szűrés egy feltétellel 

- Szűrje ki a táblázatból a 2022. évre tervezett nagy bevételű – 3000 E Ft felett értékesített – 
termékeket!  A pont akkor adható meg, ha a vizsgázó a Biotermékek munkalapon vissza-
állította a táblázat adatait, de a választót bekapcsolva hagyta (lásd alább). (1) 

- Az így kapott eredményt – a táblázat címe, az összesítő sor, valamint az F:G és I oszlopok 
kivételével – másolja a Nagy bevétel munkalapra az A2 cellától kezdődően, megtartva az 
oszlopszélességeket és a formátumot is! (1) 

A Biotermékek munkalapon állítsa vissza a táblázat adatait, de a választót hagyja bekap-
csolva! 

A továbbiakban a Nagy bevétel munkalapon dolgozzon! 

10. feladat 1 pont 

A táblázat formázása a Nagy bevétel munkalapon 

- Állítsa be az 1. és 2. sor magasságát 30 egységre, majd egyesítse az A1:F1 tartomány celláit! 

- Adjon címet a táblázatnak, amelyet írjon be az egyesített A1:F1 cellába, és formázza meg 
tetszőlegesen (betűtípus, -méret, -stílus, -szín, igazítás stb.)! Ügyeljen arra, hogy a szöveg 
tartalma és formázási stílusa összhangban legyen a táblázat adataival! 
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11. feladat 4 pont 

Diagram készítése, formázása  

Készítsen halmozott oszlopdiagramot a Nagy bevétel munkalap táblázatának adataiból! A 
kategóriatengelyen jelenjenek meg a terméknevek, lent pedig jelmagyarázatként az oszlopmeg-
nevezések!  (1) 

A diagramot helyezze el a táblázat alatt – két sor kihagyása után – az A:F oszlop szélességében! 
A magasság beállításakor ügyeljen arra, hogy a táblázattal együtt kiférjen egy oldalra, és min-
den adat jól látható legyen!  (1) 

Adjon címet a diagramnak! Adatfeliratként tüntesse fel az értékeket! Törölje az értéktengelyt 
és a rácsvonalakat, majd formázza a feliratokat (cím, jelmagyarázat, kategóriatengely, adatfel-
iratok) Arial betűtípussal és fekete színnel!  (1) 

A diagramot keretezze szimpla folyamatos stílusú, sötétzöld színű, 1 pt vastagságú szegéllyel! 
 (1) 

Mentse a fájlt, majd zárja be a dokumentumot! 
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Tízujjas vakírás (adatbevitel) 

12. feladat 5 pont 

Szöveg begépelése 

Nyissa meg a szoveg1.docx fájlt, és mentse a dokumentumot saját kódja_levél néven a 
mappájába a program alapértelmezett formátumában! 

A saját kódja_levél elnevezésű fájlba – a szöveg elé – gépelje be folyamatosan, enterhasználat 
nélkül az alábbi szöveget! 

Az utóbbi időben különösen sok szó esik a táplálkozás és az 
egészség összefüggéseiről. Vannak, akik a vegetarianizmus meg-
rögzött követői, mások viszont a vegyes, de változatos étrend 
mellett érvelnek. A nézetek eltérőek, egy dolog azonban biztos: 
a különböző vegyszerek – melyek fellelhetők a növényekben és az 
állati eredetű termékekben is – ártanak egészségünknek. Ma már 
egyre többen keresik a megbízható minőségű, jó ízű és egészséges 
élelmiszereket. Ezt mutatják a levélhez csatolt kimutatásunk ér-

tékesítési adatai is. A bio címkével ellátott termékek termesz-

tése során mellőzik a szintetikus műtrágyákat és növényvédő sze-
reket. Ezen jelölések biztosítékot adnak arra, hogy egészsége-

sebb, természetközelibb gazdaságból származó ételeket, terméke-

ket fogyasztunk. Mit nevezünk bioterméknek? A valódi bioterméket 

ellenőrzött körülmények között termelik, semmilyen műtrágyát és 
szintetikus vagy toxikus anyagot nem tartalmaz. A tápanyag-után-

pótlás csak szerves eredetű lehet, és a növényi károsítókat is 
mechanikus úton irtják. A kórokozókkal szemben olyan természetes 

eredetű, az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett szerekkel vé-
dekeznek, amelyek nem szívódnak fel a növényekben, és vízzel 

könnyen lemoshatók. Az ilyen módon előállított termékek – az 
alacsonyabb hozam miatt – mennyiségben némileg elmaradnak a 

vegyszerekkel kezelt társaiktól, és még az előállítás költségei 
is magasabbak. A hiteles biotermék mindig drágább, de magasabb 

minőséget is képvisel. A biotermékek úgynevezett ökogazdaságok-
ból kerülnek ki. Az ökogazdálkodás legfőbb jellemzője. Az ökoló-
giai gazdálkodás olyan gazdálkodási, élelmiszer-előállító rend-
szer, amely tiltja vagy korlátozza bizonyos növényvédő szerek, 
műtrágyák, talajjavító szerek, valamint a mesterséges állat-
gyógyászati készítmények, illetve hozamfokozók használatát. 

A teljes szöveg hibátlan legépeléséért 5 pont jár. Minden gépelési hibáért és hiányzó szóért (a 
szöveg befejezetlensége esetén is) 1 pontot kell levonni. Maximum 5 pont vonható le.  
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Dokumentumszerkesztés, levelezés, nyelvi sajátosságok 

Készítse el a levelet a saját kódja_levél fájlban az alábbi utasítások szerint! A dokumentum 
feleljen meg a levelezés formai követelményeinek!  

13. feladat 3 pont 

A teljes dokumentumra vonatkozó beállítás  

- Arial betűtípus, 11 pt-os betűméret (az élőfejekben, az élőlábakban, a végjegyzetekben is); 
 (1) 

- a felső és az alsó, valamint a bal oldali margó 2,5 cm, a jobb oldali 2 cm, az első oldal élőfeje 
és élőlába eltérő; (1) 

- a sorköz szimpla, a levélszöveg bekezdései között a térköz 12 pt értékű; a levél szövegének 
igazítása sorkizárt, automatikus – szükség szerint kézi – elválasztás alkalmazása (1) 

Az ettől eltérő beállításokat a megfelelő helyen jelezni fogjuk.  

14. feladat  6 pont 

Élőfej és élőláb kialakítása az első oldalon 

- Az élőfejbe gépelje be a küldő adatait – a minta szerinti tagolással – sötétzöld betűszínnel:  
 (1) 

ÖKOPONT Nagykereskedelmi Kft. 
2160 Vác, Ökotanya 2-6. 
Telefon: +36/30/778 3777 
Honlap: www.okopont.hu 
E-mail: oko@pont.hu 

- Helyezze az adatokat középre igazított tabulátorral 3 cm-hez! (1) 

- Az elektronikus címekről – ha megjelenik – távolítsa el a hivatkozást, a feladó teljes nevét 
pedig formázza félkövér stílusú karakterekkel! A pont nem adható meg, ha a vizsgázó a 
többi adatot is így formázta. (1) 

- Az élőfej alatt helyezzen el folyamatos dupla stílusú, sötétzöld színű, 0,75 pt vastagságú 
szegélyvonalat és 24 pt értékű térközt! (1) 

- Az élőfejbe az adatok mellé – pontosan a jobb oldali margóhoz igazítva – szúrja be az 
oko.png képet, magasságát állítsa 2,2 cm-re – a rögzített méretarány megtartásával! Figyel-
jen arra, hogy a kép ne takarja a szegélyt, és az élőfejen belül maradjon! (1) 

- Az élőlábba középre igazítva írja be a következő adatokat – a minta szerinti tagolással, de 
egy bekezdésbe – sötétzöld betűszínnel! A bekezdésen helyezzen el világoszöld színű min-
tázatot/árnyékolást! (1) 
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Érettségi írásbeli vizsgafeladat – emelt szint 
Irodai ügyviteli ismeretek 

<Saját kód> 
15. feladat 8 pont 

Az irat adatainak elhelyezése  

Rendezze az adatokat a tanult üzleti levél formájának megfelelő helyre, ahol szükséges, 
egészítse ki, igazítsa szabályosan, és alkalmazza a helyes térközbeállításokat! 

Keltezés: Vác, 20... <aktuális dátum> – A pont csak akkor adható meg, ha a 
hónap nevét betűkkel tüntette fel a vizsgázó. (1) 

Iktatószám: A/123/20… (1) 
Hivatkozási szám: 88/20… (1) 
A címzett neve:  LILLA BIOUDVARA 

Sebestyén Lilla udvarvezető (1) 
A címzett címe:  Göd, Dunai út 76/A  2131 – A pont csak akkor adható meg, ha a 

helységnevet aláhúzta és ritkította, a vesszőt pedig nem írta ki a 
vizsgázó. (1) 

Tárgy:  Tájékoztatás biotermékekről – A pont csak akkor adható meg, ha 
az adatmegnevezőt (a kettősponttal együtt) aláhúzta a vizsgázó. (1) 

Aláírók:  Harsányi-Kis Attila cégvezető  
 Lenkey Dóra kereskedelmi menedzser (1) 
Melléklet: 2 db – A pont csak akkor adható meg, ha az adatmegnevezőt (a 

kettősponttal együtt) aláhúzta a vizsgázó. (1) 

16. feladat 5 pont 

A levélszöveg kiegészítése  

Fogalmazza meg a levél bevezető és befejező részét az alábbiak szerint, majd írja a megfelelő 
helyre! Ügyeljen a tartalomhoz igazodó nyelvi formára, a hivatalos stílus használatára, valamint 
a gépelési és a helyesírási hibák elkerülésére! 

A bevezetőben  
- hivatkozzon a címzett megkeresésére, aki az Önök által forgalmazott biotermékek iránt 

érdeklődik (a bioüzletében szeretné bővíteni a termékválasztékot); (1) 
- jelezze együttműködési szándékukat! (1) 

Befejezésként  
- utaljon a hosszú távú együttműködésre;  (1) 
- zárja udvariasan a levelet! (1) 

Írjon a dokumentum megfelelő helyére – a tartalomhoz és a levél stílusához illő – megszólítást 
és elköszönő szót! (1) 



Irodai ügyviteli ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2121 írásbeli vizsga 14 / 16 2021. október 22. 

17. feladat 2 pont 

Bekezdés kialakítása  

- Helyezze külön, új bekezdésbe „A bio címkével ellátott … termékeket fogyasztunk.” szö-
vegrészt, majd igazítsa középre! Formázza a „bio” szót félkövér stílusú, sötétzöld színű, 
nagybetűs karakterekkel!  (1) 

- A bekezdést húzza be balról és jobbról 0,5 cm-rel, és keretezze árnyék típusú, folyamatos 
szimpla stílusú, 1 pt vastagságú, sötétzöld színű szegélyvonallal! Helyezzen el rajta világos-
zöld színű mintázatot/árnyékolást! (1) 

18. feladat 2 pont 

Alcímek kialakítása 

- Helyezze önálló bekezdésbe az alábbi mondatokat, törölje a mondatvégi írásjelet – kivéve a 
kérdőjelet! (1) 

Mit nevezünk bioterméknek? 
Az ökogazdálkodás legfőbb jellemzője. 
A biotermelés és a biotermékek előnyei. 

- Formázza az alcímeket félkövér stílusú, sötétzöld színű, kiskapitális karakterekkel, és iga-
zítsa vízszintesen középre! (1) 

19. feladat 3 pont 

Felsorolás és hasáb kialakítása 

- „A biotermelés és a biotermékek előnyei” alcímhez tartozó kilenc bekezdést formázza fel-
sorolásként! Jelként használja a bio.jpg képet!  (1) 

- Helyezze a felsorolás jelét 0 cm-hez, a szöveget 0,6 cm-hez! A bekezdések között 6 pt értékű 
legyen a térköz! (1) 

- A felsorolás bekezdéseire állítson be két hasábot – azonos hasábszélességgel –, közöttük 
1,5 cm legyen a távolság! A két hasáb között helyezzen el választóvonalat is! (1) 

20. feladat 3 pont 

Lábjegyzet elhelyezése 

- Helyezzen el végjegyzet típusú lábjegyzetet a szövegben két helyen! A végjegyzet mindkét 
esetben sorszámozott legyen, és a dokumentum végén jelenjen meg! (1) 

- Az első végjegyzet helye: Az ökogazdálkodás legfőbb jellemzője alcím után, szövege:  
A TANÁCS 834/2007/EK rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről 

- A második végjegyzet helye: A biotermelés és a biotermékek előnyei alcím után, szövege: 
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34/2013. (V. 14.) VM rendelet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gaz-
dálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről 
és ellenőrzésének eljárásrendjéről (1) 

- Formázza mindkét végjegyzet szövegét 10 pt méretű, dőlt stílusú karakterekkel! Közöttük 
6 pt legyen a térköz! Ügyeljen a 2. végjegyzet függő behúzására is! (1) 

21. feladat 2 pont 

Tagolás és lényegkiemelés 

- Tagolja a levél szövegét értelemszerűen további bekezdésekre (kerülje a túlzott tagolást)! 
Ha szükséges, alkalmazzon kézi oldaltörést!  (1) 

- Emelje ki félkövér betűstílussal a lényeges mondanivalót! (1) 

Túlzott, összefüggéstelen, nem a tartalomhoz igazodó, továbbá a formailag nem megfelelő 
kiemelés esetén a pont nem adható meg (pl. ha a szóhoz kapcsolódó toldalék vagy a szót 
követő írásjel kiemelése lemaradt). 

22. feladat 3 pont 

Élőfej és élőláb készítése a második oldaltól kezdődően  

- Az élőfejbe – pontosan a jobb oldali margóhoz – szúrja be az oko.png képet! A magasságát 
állítsa be 1 cm-re – megtartva a rögzített méretarányt!  (1) 

- Az élőfej alatt helyezzen el az első oldaléval azonos szegélyvonalat (típus, vastagság, szín) 
és térközt! (1) 

- Az élőlábba bal oldalra írja be a saját kódját, vele egy sorba, pontosan a jobb oldali mar-
góhoz szúrjon be oldalszámot! – A pont csak akkor adható meg, ha a tabulátor pozíciója 
is megfelelő. (1) 

23. feladat 2 pont 

Új oldal kialakítása 

A melléklet feltüntetése után szúrjon be új oldalt, és ide illessze be képként az előzőleg elké-
szített táblázat Nagy bevétel munkalapjáról a táblázatot (címmel együtt) és a diagramot! (1) 

A kép magasságát állítsa 17 cm-re, a szélességét 16 cm-re, majd igazítsa vízszintesen középre! (1) 

Mentse a dokumentumot, nyomtassa ki, és zárja be a fájlt! 

Nyissa meg a szoveg2.docx fájlt, és mentse saját kódja_melléklet néven a mappájába a prog-
ram alapértelmezett formátumában, majd készítse el az iratot!  
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A levél mellékletének szerkesztése 
- A dokumentumban alkalmazzon Arial betűtípust és 10 pt-os betűméretet (az élőfejben és az 

élőlábban is); a sorköz legyen szimpla, a szöveg igazítása sorkizárt, a bekezdések között a 
térköz 12 pt értékű; alkalmazzon automatikus – szükség szerint kézi – elválasztást! (1) 

- Az élőfejbe balra írja be a saját kódját, vele egy sorba, pontosan a jobb oldali margóhoz 
igazítva szúrja be az aktuális dátumot (automatikusan frissülő mezőként)! Az élőfej után 
állítson be 24 pt értékű térközt! Az élőlábba pontosan a jobb oldali margóhoz írja be az 
Érettségi írásbeli vizsgafeladat – emelt szint – Irodai ügyviteli ismeretek szöveget! (1) 
A pont csak akkor adható meg, ha az élőfejben a tabulátor pozíciója is megfelelő. 

- A dokumentum szövege elé – új bekezdésbe – szúrja be tetszőleges WordArt formátummal 
a Kedvelt termékeink szöveget! Formázza a választott típusú, 20 pt méretű, félkövér stí-
lusú, sötétzöld színű és nagybetűs karakterekkel; igazítsa a szöveget középre! Az objektumot 
helyezze a szöveggel egy sorba, vízszintesen középre, és méretét igazítsa a szöveghez!  (1) 

- Formázza az Ökotermék: és a Biotermék: kifejezéseket félkövér betűstílussal! A kezdő ka-
rakterekre állítson be iniciálét kétsoros süllyesztéssel! (1) 

- Szúrjon be egy három oszlopból és kilenc sorból álló táblázatot az „Élelmiszerek … a cso-
magolóanyaga újrahasznosítható” szöveg felhasználásával! A táblázatot igazítsa vízszin-
tesen középre, a cellák tartalmát pedig függőlegesen középre! (1) 

- Szerkessze meg a táblázatot a következőképpen: 
 A táblázat szélessége 16,5 cm legyen! Ezen belül állítsa be az oszlopok szélességét úgy, 

hogy a dokumentum kiférjen egy oldalra, és a táblázat tartalma is jól olvasható legyen!  (1) 
 Egyesítse az első oszlopban az 1-5. és a 6-7. cellákat! Az első oszlop celláiban a biotermé-

kek típusait formázza sötétzöld színű, félkövér stílusú és kiskapitális karakterekkel!  (1) 
 A második oszlopban a biotermékek megnevezését igazítsa vízszintesen (is) középre, 

és formázza félkövér-dőlt stílusú karakterekkel! Ügyeljen a terméknevek értelemszerű 
tagolására! (1) 

 A harmadik oszlop celláiban állítson be a bekezdések után 3 pt értékű térközt! (1) 
 Keretezze a táblázatot rács típusú, folyamatos dupla stílusú, 0,75 pt vastagságú, sötét-

zöld színű szegélyvonallal! (1) 
 A táblázat alá szúrjon be vízszintes tekercs formátumú alakzatot, melynek magassága 

legyen 2 cm, szélessége 15 cm, körvonala 1 pt vastagságú sötétzöld színű, kitöltése pe-
dig világoszöld színű! Igazítsa az objektumot vízszintesen középre! (1) 

 Írja be az alakzatba – középre igazítva – a következő szöveget: Mindenki úgy él, aho-
gyan eszik. (Scott Jurek), és formázza félkövér stílusú, nagybetűs karakterekkel! (1) 

- Helyezzen el a dokumentumban vízjelet a bio.jpg kép felhasználásával, 80%-os méretben, 
fakítással! (1) 

Mentse a dokumentumot, majd mentse el pdf-formátumban is ugyanazon a néven! Nyomtassa 
ki a pdf-fájlt, utána zárja be a dokumentumot! 

24. feladat 13 pont 


