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Fontos tudnivalók 
 

A vizsgán használható eszközök: a vizsgázó számára kijelölt számítógép, papír, toll, ceruza, 
lepecsételt pótlap. 

A feladatlap belső oldalain és a pótlapon készíthet jegyzeteket, ezeket a vizsga végén be kell 
adni, de tartalmukat nem fogják értékelni. 

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. 

Javasoljuk, hogy a feladatokat először olvassa végig, utána egyenként oldja meg az egyes 
részfeladatokat! 

A forrásfájlokat a vizsgakönyvtárban találja. 

Felhívjuk a figyelmet a gyakori mentésre, és feltétlenül javasoljuk a mentést minden esetben, 
mielőtt egy másik feladat megoldásába kezd. 

Vizsgadolgozatát a vizsgakönyvtárába kell mentenie. A vizsga végén ellenőrizze, hogy minden 
megoldás a megadott könyvtárban van-e, mert csak ezek értékelésére van lehetőség! 
Ellenőrizze, hogy a beadandó állományok olvashatók-e, mert a nem megnyitható állományok 
értékelése nem lehetséges!  

A programozási feladatnál a program csak abban az esetben értékelhető, ha a vizsgázó 
létrehozta a választott programozási környezetnek megfelelő forrásállomány(oka)t a 
vizsgakönyvtárában, és az tartalmazza a részfeladatok megoldásához tartozó forráskódot. 

Az adatbázis-fejlesztés feladatnál az egyes részfeladatok megoldását adó SQL kódokat kell 
elmentenie. A feladatban megadott állományba mentett SQL kódok kerülnek csak értékelésre. 

Amennyiben számítógépével műszaki probléma van, jelezze a felügyelő tanárnak! A jelzés 
ténye és a megállapított hiba jegyzőkönyvezésre kerül. A kiesett idővel a vizsga ideje hosszabb 
lesz. Amennyiben a hiba mégsem számítógépes eredetű, a javító tanár értékeléskor köteles 
figyelembe venni a jegyzőkönyv esetleírását. (A rendszergazda nem segítheti a vizsgázót a 
dolgozat elkészítésében.)  
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1. feladat - EXPO 40 pont 

Az alábbi topológián egy ipari vásár (EXPO_NET) hálózata, valamint az azt kiszolgáló 
háttérhálózat (CLOUD_NET) látható. A vásár területén az érdeklődők használhatják vezeték 
nélküli eszközeiket (TABLET), és azokon keresztül online vásárolhatnak is, ha egy termék 
elnyeri a tetszésüket. A vásár szervezői megbíztak egy céget (CLOUD_NET), akik teljeskörűen 
biztosítják az informatikai hátteret. Az Ön feladata, hogy az alábbi követelményeknek 
megfelelően bekonfigurálja a topológián található eszközöket. Munkáját EXPO néven mentse 
a használt szimulációs program alapértelmezett formátumában! 
A hálózat topológiája: 

 
Hálózati címzés: 

Eszköz IP-cím Alhálózati 
maszk 

Alapértelmezett 
átjáró Név 

WIRELESS 
192.168.100.1 255.255.255.252 192.168.100.2 - 192.168.15.254 255.255.255.0 - 

RG 192.168.15.10 255.255.255.0 192.168.15.254 - 
TABLET DHCP kliens 192.168.15.254 - 

ADMIN 
192.168.100.2 255.255.255.252 - 

ADMIN 192.168.200.126 255.255.255.128 - 
20.20.0.1 255.255.255.252 - 

CLOUD 
20.20.0.2 255.255.255.252 - CLOUD 10.10.255.254 255.255.0.0 - 

CLOUD_SW 10.10.255.253 255.255.0.0 10.10.255.254 CLOUD_SW 
ADMIN_PC DHCP kliens 192.168.200.126 - 
CLOUD_SRV 10.10.0.254 255.255.0.0 10.10.255.254 - 

A feladat a következő oldalon folytatódik. 
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Beállítások: 
1. Építse fel a hálózat prototípusát a szimulációs program segítségével! Az eszközök 

kiválasztásánál vegye figyelembe az alábbiakat! 
• A forgalomirányítók rendelkezzenek legalább két 100 Mbit/s (vagy nagyobb) sebességű 

interfésszel, valamint egy-egy, soros kapcsolat megvalósításához szükséges 
interfésszel! 

• A kapcsolók legalább nyolc portosak legyenek! 
• A vezeték nélküli hálózathoz használja a szimulációs programban elérhető vezeték 

nélküli SOHO forgalomirányítók valamelyikét! 
• A vezeték nélküli kliens szimulálására bármely WIFI-képes eszköz megfelelő. 

2. Az eszközök elhelyezése után létesítsen kapcsolatot az eszközök között! A kapcsolatok 
kiépítéséhez használja az ábrát! A WIRELESS vezeték nélküli forgalomirányító az internet 
porton keresztül csatlakozzon az ADMIN forgalomirányító tetszőleges Ethernet portjához! 

3. A fenti táblázat alapján ossza ki a megadott eszközöknek a megfelelő IP paramétereket! 
Mindkét forgalomirányítón, valamint a CLOUD_NET hálózatában lévő CLOUD_SW kapcsolón 
állítsa be a táblázatban található nevet! DNS szervernek a 30.30.30.30 cím legyen beállítva 
minden végponti kliensen, valamint a WIRELESS vezeték nélküli forgalomirányító internet 
portján is! 

4. A CLOUD forgalomirányítón a privilegizált mód jelszavának állítsa be a secure jelszót! 
Érje el, hogy a jelszavak ne legyenek kiolvashatók a futó konfiguráció megjelenítésekor! 

5. Vegyen fel egy systemuser felhasználót a CLOUD forgalomirányítón secure jelszóval! 
Érje el, hogy ez a felhasználó telnet kapcsolaton keresztül tudjon csatlakozni a CLOUD 
forgalomirányítóhoz! 

6. A távoli kapcsolatok működése végett konfiguráljon OSPF irányító protokollt az alábbiak 
szerint: 
• A folyamatazonosító legyen 20. 
• A használt területazonosító legyen 0. 
• Mindkét forgalomirányítón minden közvetlenül csatlakozó hálózat kerüljön hirdetésre. 
• Az ADMIN és a CLOUD forgalomirányítókon érje el, hogy az OSPF által küldött irányítási 

információk csak a forgalomirányítók közti hálózatba legyenek továbbítva, egyéb 
interfészeken ne. 

7. Az ADMIN forgalomirányító a hozzá közvetlenül csatlakozó ADMIN_NET hálózatba 
dinamikusan osztja ki a szükséges IP paramétereket. Állítson DHCP szolgáltatást az ADMIN 
forgalomirányítón az alábbiak szerint! 
• Vegye fel a szükséges hálózatot, és adja meg a megfelelő értéket az alapértelmezett 

átjárónak! DNS szervernek a 30.30.30.30 cím legyen megadva! 
• Érje el, hogy a címtartomány első 3 és utolsó 3 címe ne kerüljön kiosztásra! 

8. Tesztelje a DHCP szolgáltatást! Ellenőrizze, hogy az ADMIN_PC megkapta-e a megfelelő 
IP paramétereket! 

A feladat a következő oldalon folytatódik. 
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9. Az EXPO_NET területén a vásárlók a belépőjegyükön található paraméterek segítségével 
tudnak a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozni. A vezeték nélküli rendszer felügyeletét 
a rendszergazdák (RG) helyileg látják el. Állítsa be a WIRELESS eszközt az alábbiak szerint! 
• A belső hálózat a 192.168.15.0/24 címtartományt használja. Állítsa be a belső hálózat 

alapértelmezett átjáróját ezen tartomány utolsó kiosztható címére! 
• A belső hálózat kliensei számára DHCP szolgáltatást is kell nyújtani. Ezt szintén 

a WIRELESS eszközön kell beállítania úgy, hogy a kiosztás a címtartomány első 
címétől induljon és 240 db címre korlátozódjon! DNS szervernek a 30.30.30.30 cím 
legyen megadva! 

• A vezeték nélküli hálózat EXPO néven legyen elérhető!  
• A vásárlók a belépőjegyükön található paraméterek beállításával tudnak csatlakozni 

a hálózathoz: 
• A vezeték nélküli hitelesítési protokollnak a WPA2 legyen kiválasztva! 
• A hitelesítéshez használt szöveg legyen: Expo2021* 
• Tesztelje a vezeték nélküli hálózatot a vezeték nélküli klienssel (TABLET)! A kliensen 

tegye meg a megfelelő beállításokat ahhoz, hogy a csatlakozás létrejöjjön! 
10. Az ADMIN forgalomirányítón és a CLOUD_SW kapcsolón mentse el a futó konfigurációt, 

hogy azok egy esetleges újraindítás során se vesszenek el! 
11. A vásárlók különböző tájékoztató anyagokhoz is hozzá tudnak férni, amennyiben letöltik 

azokat a CLOUD_SRV szerverről FTP kapcsolaton keresztül! Hozzon létre FTP felhasználót 
a CLOUD_SRV szerveren vendeg felhasználónévvel és vendeg jelszóval! A vendeg 
felhasználónak csak olvasási joga legyen az állományok elérését illetően! 

12. Tesztelje az FTP kapcsolatot: töltse le a CLOUD_SRV szerverről FTP kapcsolaton keresztül 
az ábécé sorrendnek megfelelő első állományt a vezeték nélküli kliensre (TABLET)! 

A hálózat működésének tesztelése: 
• A vezeték nélküli kliensről (TABLET) elérhető a CLOUD_SRV szerver (ping). 
• Az RG laptopról elérhető az ADMIN_PC asztali gép (ping). 
• Az ADMIN_PC-ről elérhető a CLOUD forgalomirányító telnet kapcsolattal és ping 

segítségével is. 
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2. feladat – Nobel-díj 40 pont 

A Nobel-díjat a svéd kémikus és feltaláló Alfred Nobel alapította. Nobel végrendeletében 
rendelkezett úgy, hogy vagyonának kamataiból évről évre részesedjenek a fizika, kémia, 
fiziológia és orvostudomány, továbbá az irodalom legjobbjai és az a személy, aki a békéért tett 
erőfeszítéseivel a díjat kiérdemli. Ebben a feladatban egy honlapon1 található, orvosi 
Nobel-díjjal kitüntetett személyek adataival kell feladatokat megoldania. Megoldásában vegye 
figyelembe a következőket: 
• A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja 

a képernyőre a feladat sorszámát (például: 3. feladat)! 
• Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el! 
• Az ékezetmentes kiírások is elfogadottak. 
• Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti. 
• A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell 

ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek. 
• A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok 

mellett is helyes eredményt adjon. 
Az UTF-8 kódolású orvosi_nobeldijak.txt forrásállomány tartalmazza soronként 
a díjazottak adatait, melyeket pontosvesszővel választottuk el: 

 
• Év: A díjazás éve 
• Név: A díjazott neve 
• SzületésHalálozás: A születés éve és a halálozás éve, ha ismert 
• Országkód: A díjazott országának a kódja 

1. Készítsen konzolos alkalmazást a következő feladatok megoldására, melynek projektjét 
OrvosiNobeldijasok néven mentse el! 

2. Olvassa be az orvosi_nobeldijak.txt állományban lévő adatokat, és tárolja el egy 
olyan adatszerkezetben, ami a további feladatok megoldására alkalmas! Az állományban 
legfeljebb 500 sor lehet. 

3. Határozza meg és írja ki a képernyőre, hogy hány díjazott adatai találhatók 
a forrásállományban! 

4. Határozza meg és írja a képernyőre, hogy az adatforrásban melyik volt az utolsó 
(legnagyobb) díjátadó éve, amelyben a díjazott(ak) adatait rögzítették! 

                                                 
1 Forrás: http://mek.niif.hu/00000/00056/html/260.htm 

A feladat a következő oldalon folytatódik. 
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5. Kérje be a felhasználótól egy ország kódját! Ha a megadott országból nem volt díjazott, 
akkor „A megadott országból nem volt díjazott!” szöveget írja ki, ha az országból csak egy 
díjazott volt, akkor jelenítse meg az adatait! Ha a keresett országból több orvosi Nobel-díjas 
is volt az évek során, akkor írja ki a számukat a következő minta szerint: 
„A megadott országból 3 fő díjazott volt!”.  

6. Készítsen statisztikát országonként a díjazottak számáról! A statisztikában csak azok 
az országok jelenjenek meg, ahol az orvosi Nobel-díjasok száma meghaladta az ötöt! 
Az országok kiírásának sorrendje tetszőleges! 

7. Forráskódjában tegye elérhetővé a java.txt vagy a csharp.txt állományból 
az Elethossz osztályt definiáló kódrészletet! Az Elethossz osztály példányaival 
és az összes publikus tagjának felhasználásával számítsa ki és írja ki a képernyőre azon 
díjazottak átlagos élethosszát, akiknél ez az adat ismert! Az eredményt egy tizedesjegyre 
kerekítve jelenítse meg! 

8. Készítsen grafikus alkalmazást, melynek a projektjét OrvosiNobeldijasokGUI néven 
mentse el, ennek segítségével a hiányzó díjazott adatait tudjuk felvenni 
az uj_dijazott.txt állományba! 
A grafikus alkalmazásban a következő feladatokat végezze el: 
a. Alakítsa ki a felhasználói felületet a következő minta szerint! Állítsa be az alkalmazás 

címsorában megjelenő „Orvosi Nobel-díjasok” feliratot! 

 
b. Az „Adatok mentése” parancsgomb eseménykezelőjében ellenőrizze le, hogy mind 

a négy beviteli mező kitöltött-e! Ha valamelyik kitöltetlen, akkor a hiányt a „Töltsön ki 
minden mezőt!” felugró ablakkal jelezze, és a mentés ne történjen meg! 

A feladat a következő oldalon folytatódik. 
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c. Ha mind a négy mező kitöltött, akkor ellenőrizze le, hogy a legfelső mezőben megadott 
évszám 1989 utáni év-e! Feltételezheti, hogy a felhasználó egész számot ad meg a 
beviteli mezőben. Ha az évszám nem megfelelő, akkor a „Hiba! Az évszám nem 
megfelelő!” felugró ablakkal jelezze a következő minta szerint, és a mentés ne történjen 
meg! 

 
d. Ha mind a négy mező kitöltött és az évszám megfelelő, akkor hozzon létre a megadott 

adatokkal uj_dijazott.txt néven szöveges állományt, melynek szerkezete a minta 
szerinti legyen! Az állomány írásánál fellépő hibákat try-catch szerkezettel kezelje! 
Hiba esetén a „Hiba az állomány írásánál!” felugró ablak jelenjen meg! Sikeres írás 
után törölje le a beviteli mezők tartalmát! 

uj_dijazott.txt állomány minta: 

 
Konzolos minta: 
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3. feladat - Tour de Hongrie 40 pont 

A következő feladatban egy weboldalt kell készítenie a több, mint fél évszázados múltra 
visszatekintő kerékpáros körverseny rövid bemutatására a feladatleírás és a minta szerint, 
valamint a verseny 2020-as eredményeit tartalmazó adatbázisával kell dolgoznia.  
(A két feladatrész egymástól függetlenül, tetszőleges sorrendben megoldható.) 
Weboldalak kódolása 
Az első feladatrészben a forrásként kiadott weboldalon kell módosításokat végeznie a leírás és 
a minta alapján! Nyissa meg a tourdehongrie.html állományt, és szerkessze annak 
tartalmát az alábbiak szerint: 
1. A weboldal karakterkódolása UTF-8, nyelve magyar, a böngésző címsorában megjelenő 

cím „Tour de Hongrie” legyen! 
2. A weboldal fejrészében helyezzen el hivatkozásokat a tdh.css stíluslapra, valamint 

a tdh.js állományra a meglévő hivatkozások után! 
3. A weboldal menüjében javítsa a második menüpontnál megjelenítendő menüszöveget 

„41. Tour de Hongrie”-ról „2020”-ra! 
4. „A Tour de Hongrie története” cím alatti blokkban végezze el a következő módosításokat: 

a. A második oszlop képe alá a „Kép helye” megjegyzés helyére illessze be az 1964-es 
verseny célfotóját! A kép forrása a cel1964.jpg képfájl legyen! Ha a kép nem tölthető 
be, vagy fölé visszük az egeret, akkor a „Befutó 1964-ben” szöveg jelenjen meg! 

b. A beillesztett képet formázza a kiskep osztálykijelölővel! 
c. A beillesztett kép után egy bekezdésben jelenítse meg a „Célfotó az 1964-es versenyen” 

szöveget, a bekezdést formázza a kepfelirat osztálykijelölővel! 
5. A „41. Tour de Hongrie” cím alatti blokkban végezze el a következő módosításokat: 

a. A blokk első oszlopában a „Média” alcím és kapcsolódó bekezdés alatt található 
komment tartalmát jelenítse meg a weboldalon! Az újonnan megjelenített szövegrészt 
alakítsa bekezdéssé! A bekezdés „YouTube csatornáján” kifejezésére készítsen új 
oldalon/lapon megnyíló hivatkozást, amelyhez a céloldal címét a weboldal 
forráskódjának utolsó sorában találja! 

b. A blokk második oszlopának tetején található térkép feletti bekezdést alakítsa 3-as 
szintű címsorrá! 

6. A „Magyar sikerek” cím alatti blokkban végezze el a következő módosításokat: 
a. A blokk oszlopainak 5:2:5-ös arányát módosítsa 4:4:4-re a minta szerint! 
b. Állítsa be a „csúszka” formátumú beviteli mező szélsőértékeit 1-re és 41-re! 
c. A beviteli mező értékének megváltozásának eseményéhez állítsa be a frissit() 

JavaScript függvény meghívását! 
d. Az „Időszalag” alcím utáni számozott felsorolást formázza meg a helyezes 

osztálykijelölővel! 
7. Nyissa meg a tdh.css állományt, majd módosítsa a következők szerint: 

a. A 2-es szintű címsorok karakterei legyenek félkövér betűstílussal formázva! 
b. A kiskep osztály szelektorát bővítse, hogy a szegély sarkai 15px-es sugárban legyenek 

lekerekítve! 

A feladat a következő oldalon folytatódik. 



Informatikai ismeretek 
középszint 

2111 gyakorlati vizsga 10 / 20 2021. október 22. 

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

c. A row osztály szelektorát bővítse úgy, hogy a fatyol.png kép legyen a háttérkép, és 
20px értékű legyen a belső margó! 

8. Nyissa meg a tdh.js állományt, módosítsa tartalmát a következők szerint: 
a. Bővítse a frissit függvényt, hogy a dokumentum sorszam azonosítójú elemében 

frissüljön a kiválasztott verseny sorszáma! 
b. Módosítsa a listaelem függvényt, hogy a magyar eredmények dőlt kiemelés helyett 

félkövér megjelenéssel legyenek kiemelve! 

A feladat a következő oldalon folytatódik. 



Informatikai ismeretek 
középszint 

2111 gyakorlati vizsga 11 / 20 2021. október 22. 

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

Minta: (A megoldás szövegének tagolása felbontástól függően eltérhet a képen láthatótól!) 

  

Az oldal egyben  

A feladat a következő oldalon folytatódik. 



Informatikai ismeretek 
középszint 

2111 gyakorlati vizsga 12 / 20 2021. október 22. 

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

Minta: (Folytatás) 

 

A menü és az első blokk tartalma 



Informatikai ismeretek 
középszint 

2111 gyakorlati vizsga 13 / 20 2021. október 22. 

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

Minta: (Folytatás) 

 

A második blokk tartalma 

A feladat a következő oldalon folytatódik. A feladat a következő oldalon folytatódik 



Informatikai ismeretek 
középszint 

2111 gyakorlati vizsga 14 / 20 2021. október 22. 

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

Minta: (Folytatás) 

 

A harmadik blokk tartalma 

 



Informatikai ismeretek 
középszint 

2111 gyakorlati vizsga 15 / 20 2021. október 22. 

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

Adatbázis-kezelés 
A második feladatrészben a versenysorozat 2020-as évi eredményeinek adataival kell 
dolgoznia. Rendelkezésre állnak a versenyzők adatai mellett a csapatok adatai és szakaszonként 
az időadatok. A versenyzők egy nap egy szakaszt teljesítettek. Ha egy versenyző nem tudott 
egy szakaszt befejezni, akkor ahhoz (és az azt követő) szakaszokhoz nem tartalmaz az adatbázis 
rögzített idő adatokat. 
Az adatbázis a következő táblákat tartalmazza: 
csapat 

 id Egész szám, a csapatok azonosítója, PK 
 csapatNev Szöveg, a versenyző csaptának neve (egyedi érték) 

versenyzo 

 id Egész szám, a versenyző azonosítója, PK 
 nev Szöveg, a versenyző neve (egyedi érték) 
 csapatId Egész szám, a versenyző csapatának azonosítója, FK 
 nemzetiseg Szöveg, a versenyző nemzetiségének rövidítése 

eredmeny 

 id Egész szám, az eredmény azonosítója, PK 
 versenyzoId Egész szám, a versenyző azonosítója, FK 
 szakasz Egész szám, a verseny szakaszának sorszáma 
 ido Idő, a szakasz teljesítésének ideje 

Az elsődleges kulcsokat PK-val, az idegen kulcsokat FK-val jelöltük. 
Az adattáblák közti kapcsolatokat az alábbi ábra mutatja: 

 

A feladatok megoldására elkészített SQL parancsokat a megoldasok.sql állományba illessze 
be, a feladatok végén zárójelben jelölt sor alá! A javítás során csak ennek az állománynak 
a tartalma lesz értékelve! 
Ügyeljen arra, hogy a lekérdezésben pontosan a kívánt mezők és mezőnevek szerepeljenek, 
és felesleges mezőt ne jelenítsen meg! 
9. Hozzon létre a lokális SQL szerveren tdhongrie néven adatbázist! Állítsa be az UTF-8 

kódolást alapértelmezettnek az adatbázis létrehozásánál! Az adatbázis alapértelmezett 
rendezési sorrendje a magyar szabályok szerinti legyen! (9. feladat:) 

10. Az adatbazis.sql állomány tartalmazza a táblákat létrehozó és az adatokat a táblába 
beszúró SQL parancsokat! Futtassa az adatbazis.sql parancsfájlt a tdhongrie 
adatbázisban! 

11. Törölje a csapat adattáblából a 21 azonosítóval rögzített rekordot! (11. feladat:) 

A feladat a következő oldalon folytatódik. 



Informatikai ismeretek 
középszint 

2111 gyakorlati vizsga 16 / 20 2021. október 22. 

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

12. Készítsen lekérdezést, mely megjeleníti a magyar nemzetiségű versenyzők nevét 
ábécérendben! (12. feladat:) 

nev 

Dina Dániel 

… 

13. Melyik nemzetiség hány fővel képviselte magát ezen a versenyen? Készítsen lekérdezést, 
mely megjeleníti a nemzetiség rövidítését és az indulók számát! A listát rendezze az indulók 
száma szerint úgy, hogy a legtöbb indulót kiállító nemzet legyen az első sorban! Állítsa be 
a számított mező címkéjét a minta szerint! (13. feladat:) 

nemzetiseg indulokSzama 

HUN 16 

ITA 14 

… 

14. Készítsen lekérdezést, mely Valter Attila egyes szakaszokhoz tartozó idejét jeleníti meg 
szakaszonként rendezve! (14. feladat:) 

szakasz ido 

1 02:48:04 

2 03:38:20 

… 

15. Készítsen lekérdezést, mely megjeleníti azon csapatok nevét, amelyekben egynél több 
magyar versenyző indult. Jelenítse meg a magyar versenyzők számát is! Állítsa be a 
számított mező címkéjét a minta szerint! (15. feladat:) 

csapatNev magyarokSzama 

GIOTTI VICTORIA 2 

NATIONAL TEAM OF HUNGARY 6 

… 

Források: 
• https://www.tourdehongrie.hu/ 
• https://pixabay.com/hu/illustrations/minta-ker%C3%A9kp%C3%A1r-bicikli-5438749/ 



Informatikai ismeretek 
középszint 

2111 gyakorlati vizsga 17 / 20 2021. október 22. 

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

  



Informatikai ismeretek 
középszint 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

  



Informatikai ismeretek 
középszint 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

  



Informatikai ismeretek 
középszint 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  
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