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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
(az értékelőtanárok részére) 

 
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok 
adhatók. Ha a feleletválasztásos tesztfeladatnál a vizsgázó az összes lehetséges választ 
megjelöli, akkor nem kap pontot. 

A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így 
kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 

A felsorolt válaszoktól eltérő helyes megoldások is elfogadhatóak. 
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Rövid választ igénylő feladatok 

 

1. feladat 4 pont 

Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Az állítás melletti oszlopba írjon I vagy H betűt! 
 

Állítás I/H 
PostScript fájlt csak PostScript elven működő levilágítón és nyomtatón tudjuk 
levilágítani vagy kinyomtatni. I 

Napilap nyomtatására olcsó, vékony papírt használnak. I 

Kiemelésként betűritkítást szabad alkalmazni. H 

A kódtáblák a betűk alakjának leírását tárolják. H 

A kémiai elemek kezdőbetűi mindig verzál, ha társul hozzájuk még egy 
karakter, akkor az mindig kurrens. I 

A direkt szín színminta vagy Pantone-szám alapján meghatározható szín. I 

A 9/10 pont megadásnál a 9 pont a betűkép méretét jelenti. I 

A 3:4:7 arány megfelel az aranymetszés szabályának. H 

A verseket az oldal mértani közepére, tengelybe kell állítani. I 

A kifutó kép mérete a lap széléig terjed. I 
 
Pontozás: 0-2 jó válasz esetén 0 pont, 3-4 jó válasz esetén 1 pont, 5-6 jó válasz esetén 2 pont, 
7-8 jó válasz esetén 3 pont, 9-10 jó válasz esetén 4 pont. 
 
2. feladat 3 pont 
Párosítsa össze a papírfajtákat a négyzetmétertömegükkel! Írja a kipontozott helyekre a 
megfelelő nagybetűket! 
 
a) biblianyomó   A) 55 – 120 g/m2 
b) ofszetpapír  B) 420 g/m2 
c) műnyomó papír  C) 40 – 50 g/m² 

 D) 90 – 150 g/m2 
 E) 80 g/m2 
  

a)      C   b)      E  c)      D  

Pontozás: Minden helyes válaszért 1 pont jár. 
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3. feladat 4 pont 
 
Sorolja fel hogyan lehet csoportosítani a kép fájlformátumokat tömörítés és képinformáció 
tárolása szerint! 
a) Tömörítés szerint: 

- veszteségmentes 
- veszteséges 

b) Képinformáció tárolása szerint: 
- vektorgrafikus 
- pixelgrafikus 

 
Pontozás: Minden helyes válaszért 1 pont jár. 
 
 

4. feladat 4 pont 
 
Írja a kipontozott helyekre a nyomdaipari termékekre jellemző kötésmódot:  
I = irka tűzött, R = ragasztott, C = cérnafűzött! 
 
Kifestő: I, R   
Verseskötet: C   
Tankönyv: R, C   
Füzet:  I   
Gyermekkönyvek: C  
Szótárak, lexikonok: C  
Szakkönyvek:  R, C  
 
Pontozás: 0-2 jó válasz esetén 0 pont, 3-4 jó válasz esetén 1 pont, 5-6 jó válasz esetén 2 pont, 
7-8 jó válasz esetén 3 pont, 9-10 jó válasz esetén 4 pont. 
 
 
5. feladat 5 pont 
Egészítse ki a hiányos mondatokat! 
a) A kilövés az a munkafolyamat, amely során a kiadvány oldalai a nyomóíven 

elfoglalt végső helyükre kerülnek.  
b) Kvirt: betűnégyzet, tipográfiai hosszmérték.  
c) Imprimatúra: nyomás engedélyezése, jóváhagyása. 
d) Marginális a szedéstükrön kívül, az oldalak margóján elhelyezett cím vagy magyarázó 

jegyzet, megjegyzés. 
e) Rövid kimenet esetén az utolsó sor szövegének hosszabbnak kell lennie a behúzás 

mértékénél.  
 
Pontozás: Minden helyesen alkalmazott kifejezésért 1 pont jár. 
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Számítást igénylő feladatok 

 
1. feladat 12 pont 
Egy digitális fényképezőgép 2340 x 1080 pixelt tud rögzíteni. Mekkora nagyságú nyomat 
készíthető belőle, ha a nyomtatás során alkalmazott AM rács nagysága 100 lpi, valamint a kép 
jósági tényezője „best”? A méretet mm-ben adja meg!  
 
Szükséges felbontás (ppi) = AM rács nagyság (lpi) x jósági tényező 4×1= 4 pont 
 
Jósági tényező értéke „best” esetén = 2 1 pont 
 
Szükséges felbontás = 100 x 2 = 200 ppi 1 pont 
 
A kép szélessége (mm) = pixelek száma / szükséges felbontás x 25,4 3×1= 3 pont 
 
(2340 / 200) x 25,4 = 297,18 mm 1 pont 
 
A kép magassága (mm) = pixelek száma / szükséges felbontás x 25,4 1 pont 
 
(1080 / 200) x 25,4 = 137,16 mm 1 pont 
 
 
2. feladat 8 pont 
Határozza meg a nyomtatható árnyalatok számát a 600 dpi-s felbontású nyomtatóval történt 
nyomtatás során, ha a nyomat AM ráccsal készült, és cellamérete 1/100 inch! 
 
Rács nagyság (lpi) = 1/cella méret (inch) 3×1= 3 pont 
1 / (1 / 100) = 100 lpi 1 pont 
 
Nyomtatható árnyalatok száma = [nyomtató felbontása (dpi) / rács nagysága (lpi)]2 + 1 
 3×1= 3 pont 
 
Nyomtatható árnyalatok száma = (600 / 100)2 + 1 = 37 db 1 pont 
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Szöveges feladatok 

 

1. feladat 7 pont 
 
Határozza meg az alábbi fogalmak jelentését: egalizálás, lipcsei soresési szabály, ellenpont, 
akcidencia, ívbuktatás! 
 

a) Egalizálás: a betűközök optikai kiegyenlítése.  1 pont 
b) Lipcsei soresési szabály: az egymás alatt lévő, különböző  

hosszúságú sorok tördelését határozza meg.  2x1=2 pont 
c) Ellenpont: tipográfiai hatáskeltő, aszimmetrikusan elhelyezett  

tipográfiai elemek esetén az oldal vagy oldalpár egyensúlyát biztosítja. 3x1=3 pont 
d) Ívbuktatás: az ív hosszanti oldalán történő fordítás.  1 pont 

 
Pontozás: Minden helyesen meghatározásért 1 pont jár. 
 
2. feladat 4 pont 
Írja le, mit értünk soft proof alatt? 
A nyomtatás színhelyességének ellenőrzésére szolgál. A megrendelő a kinyomtatott proof 
helyett egy elektronikusan küldött fájlt ellenőriz a képernyőn. Ehhez kalibrált monitorra 
van szükség. 
  
Pontozás: Minden helyesen alkalmazott kifejezésért 1 pont jár. 
 
3. feladat 6 pont 
Sorolja fel az akcidencia típusait! 

- meghívók 
- prospektusok 
- hirdetések 
- plakátok 
- levélpapírok 
- névjegyek 

 
Pontozás: Minden helyesen alkalmazott kifejezésért 1 pont jár. 
 
4. feladat 7 pont 
Ismertesse a folyóirat címlapjának kialakítási módjai! 
Címlap-kialakítási módok: betűgrafika, szalagrendszer, illusztrációs címlap.  3x1=3 pont 
Betűgrafika: egy vagy több nagy terjedelmű cím szerepel az első oldalon.  1 pont 
Szalagrendszer: a címlap csak címeket és oldalszámokat vagy címeket  
és leadszerű szövegeket tartalmaz.  2x1=2 pont 
Illusztrációs címlap: a címlapon lehet egy nagy és néhány kisebb illusztráció  
címekkel.  1 pont  
Pontozás: Minden helyesen alkalmazott kifejezésért 1 pont jár. 
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5. feladat 11 pont 
Mutassa be a modern tipográfia elveit, építkezési metódusát! 
A modern tipográfia belülről kifelé építkezik, először a legkisebb elemet,  
a betűt határozza meg, majd a nagyobb elemeket (oldal mérete, margók). 3x1=3 pont 
A betűtípus jellegzetessége, hogy egységes vonalvastagságot alkalmaz,  
nincs talpa, jellemző rá a nagy középmagasság.  3x1=3 pont 
Balra zárt tördelés jellemezi.  1 pont 
A modern tipográfiánál az oldalak aszimmetrikusak.  1 pont 
Az oldal a modern stílusban dinamikus.  1 pont 
Modern stílusú oldal szerkesztésénél modulhálót alkalmaznak.  1 pont 
Az üres terület része a modern stílusú oldal készítésének.  1 pont 
 

Pontozás: Minden helyesen alkalmazott kifejezésért 1 pont jár. 
 
6. feladat 14 pont 
Írja le mit értünk aranymetszés alatt? Mire használhatjuk a tipográfiában? 
Az aranymetszés egy olyan arányosság, ami a természetben és  
művészetben is gyakran megjelenik. 2x1=2 pont 
Aranymetszés: ha egy egészet két részre osztunk, akkor a kisebbik rész  
úgy aránylik a nagyobbhoz, mint a nagyobb a kettő összegéhez. 3x1=3 pont 
A Fibonacci-sor számai jellemzik: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ahol a két szomszédos  
szám összeadásával megkapjuk a sorozat következő számát. 2x1=2 pont 
A tipográfiában leginkább a 3:5 = 5:8 arányt alkalmazzák.  1 pont 
A kisebbik és a nagyobbik érték aránya 1:1,618  1 pont 
Használhatjuk címoldalak tervezésekor, slágersorok elhelyezésére,  
fokozatok megállapítására, margóviszonyok tervezésekor, üres területek  
méretének meghatározására.  5x1=5 pont 
 

Pontozás: Minden helyesen alkalmazott kifejezésért 1 pont jár. 
 
7. feladat 11 pont
Határozza meg a táblázat fogalmát! Ismertesse a táblázatok kialakítására vonatkozó 
legfontosabb szabályokat! 
Fogalmak és hozzájuk tartozó adatok oszlopokba és rovatokba történő,  
áttekinthető értelemszerű elrendezése.  3x1=3 pont 
A cím a táblázat rendeltetését röviden, tömören rögzíti.  1 pont 
A cím betűtípusa lehet ugyanaz, mint a táblázaté, de  
nagyobb fokozatból szedik, és lehet félkövér.  3x1=3 pont 
A keretet mindig a legvastagabb vonalból, 1 pontos léniából szedik.  1 pont 
A fejrészt lezárandó vonalakat mindig 0,5 pontos léniából, az  
egyes rovatokat elválasztó vonalakat pedig ¼ vagy hajszál léniából szedik.  2x1=2 pont 
Mindig ügyelni kell arra, hogy a szöveg ne ragadjon a vonalhoz.   1 pont 
 

Pontozás: Minden helyesen alkalmazott kifejezésért 1 pont jár. 


