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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 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. 
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Teszt jellegű feladatok 

 
1. feladat 1 pont 
Döntse el, hogy igaz (I) vagy hamis (H) az alábbi állítás! A megfelelő betűjelet írja a meg-
határozás melletti pontvonalra! 

Az iratok tartalmának valódiságáért az iratkezelő vállalja a felelősséget.   H 

Az irodai adminisztrációs munkakörök betöltéséhez szükség van megbízhatóságra és 
pontosságra.   I 

A tájékoztató levélben nem írhatunk a termékről vagy szolgáltatásról túlzó információt.   I 

 
2. feladat 1 pont 
Párosítsa az alábbi irat/bizonylatrészleteket az irat/bizonylat típusával! A megfelelő betű-
jelet írja a pontvonalra! 

Előttünk mint tanúk előtt  b) 
Befizető neve:  a) 
… kérésére adtuk ki.  c) 

a) bevételi pénztárbizonylat/nyugta 
b) meghatalmazás 
c) igazolás 

3. feladat 1 pont 
Válassza ki és húzza alá az üzleti levél iratkezelési adatai közül a helyes formátummal írt 
adatot! 

• T a t a, 2021 augusztus 24.  

• Iktatószám: JK/346/2/2021. 
• Ügyintéző Kissné Magdi  

• Hivatkozási szám: 458/2021 
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4. feladat 1 pont 
Egészítse ki a mondatot a tartalomnak megfelelően! Válasszon az alábbiak közül, és a 
fogalmat írja a pontvonalra! 

 nyomtató touchpad szkenner plotter 

A szkenner segítségével nyomtatott szöveget, fotókat vagy rajzokat vihetünk be a számító-
gépbe. A papíron lévő információkat továbbítja a számítógépnek. Létezik kézi és asztali válto-
zata is. 

5. feladat 1 pont 
Döntse el az alábbi meghatározások alapján, mely dokumentumról van szó! Húzza alá a 
helyes választ! 

a) Tárgyalásról, eseményről, kihallgatásról készült, bizonyító erejű okirat. Készülhet teljes 
vagy rövidített formában is. 

 fellebbezés határozat jegyzőkönyv 

b) Dokumentum, amely előre meghatározott célból, adott helyen és időben tartott ese-
ménnyel kapcsolatos, teljes körű előkészítő és szervezőmunka folyamatát tartalmazza. 

 jegyzőkönyv forgatókönyv postakönyv 

6. feladat 1 pont 
Üzleti partnerüket telefonon szeretné értesíteni arról, hogy megváltozott a megbeszélés 
időpontja. Az alábbiak közül válassza ki a helyes megoldást! 

a) Erre vonatkozóan nincs egyértelmű protokoll. 

b) Felhívja a mobiltelefonszámán bármely napszakban. 

c) A vezetékes telefonszámát hívja először, ha ott nem elérhető, akkor a mobiltelefonszá-
mán keresi munkaidőben. 

d) A b) és a c) válasz közül bármelyik helyes. 

7. feladat 1 pont 
Húzza alá az alábbi mondatokban a megfelelő kifejezés(eke)t, hogy a meghatározás helyes 
legyen! 

Ha levelet írunk, a hivatkozási szám a partnerünk levelének/levelünk iktatószáma. 

A keltezés megmutatja, hogy miért és kinek/hol és mikor készült a levél. 

A tárgyat címként/címsorként kezeljük, ezért nem teszünk a végére pontot. 
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8. feladat 1 pont 
Az alábbiak közül válassza ki azt, amelyik leginkább megfelelhet egy cég üzenetrögzítőjén 
a bejelentkező szövegnek! Választását jelölje X jellel a szöveg utáni pontvonalon! 

- Üdvözlöm, hagyjon üzenetet, visszahívjuk. ……… 

- Ön a Taxi 2000 Kft.-t hívta. Kérjük, a sípszó után hagyjon üzenetet, amint tudjuk, 
visszahívjuk. ….X… 

- A Taxi 2000 Kft.-t hívta. A sípszó után mondja el üzenetét! ……… 

- Jó napot kívánok! Kiss Anna vagyok, a Taxi 2000 Kft. ügyvezetőjének asszisz-
tense. Jelenleg szabadságon vagyok, ezért nem tudom felvenni a telefont. A sípszó 
után adja meg nevét és telefonszámát, hamarosan visszahívjuk. Köszönjük hívá-
sát, reméljük, továbbra is utasaink között üdvözölhetjük. 

……… 

 
9. feladat 1 pont 
Az alábbiak közül válassza ki az üzleti levél részeit tartalmazó csoportot! Húzza alá a 
helyes választ! 

• bevezetés, tárgyalás, befejezés  

• fejrész, főrész, zárórész  
• prológus, digitus, epilógus 

• előszó, főszó, utószó  

• előhang, főhang, utóhang 

10. feladat 1 pont 
Fejezze be a mondatot! Húzza alá a helyes állítást! 

A titkári munkakör teendői közé tartozik többek között … 

a) a dokumentumok előállítása, szerkesztése, továbbítása. 
b) a munka- és időszervezési teendők. 
c) a kapcsolatteremtés, -ápolás, vendéglátás, -fogadás. 
d) az irodai gazdálkodás. 
e) a jegyzőkönyvek hitelesítése. 

Egyik sem helyes. 
Mindegyik helyes. 
Csak az a) és c) helyes. 
Csak a b) és d) helyes. 
Csak az a), b), d) és e) helyes. 
Csak az e) nem helyes.  
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Hivatalos levél vagy irat és egyéb dokumentum készítése 

 
Tájékoztatás a feladatról 

Ön egy szállodában lát el titkári feladatokat. Levelet küldenek a vendégeknek, melyben a véle-
ményüket kérik a szállodai szolgáltatás színvonaláról, illetve tájékoztatják őket az állatbarát 
szállássá válásukról is. Feladata a dokumentumok (levél, melléklet, táblázat, diagram) elkészí-
tése az alábbi utasítások szerint.  

A dokumentumok feleljenek meg a levelezés/iratkészítés formai követelményeinek! A fel-
adat 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 teljes neve 
legyen! Másolja át ebbe a mappába a megadott helyről a Vizsga könyvtárban lévő kep.png, 
kisallat.png, szoveg.docx és tablazat.xlsx fájlokat! (1) 

A feladatsor megoldásakor az utasításoknak megfelelően mentse a fájlokat! (1) 
A vizsgázó neve_táblázat.xlsx 
A vizsgázó neve_levél.docx 
A vizsgázó neve_melléklet.docx 

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

A vizsgázó neve_táblázat.xlsx (Kérdőív és Eredmény munkalap) 
A vizsgázó neve_levél.docx 
A vizsgázó neve_melléklet.docx 
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Táblázatkezelési műveletek 

Nyissa meg a tablazat.xlsx fájlt, és mentse el a mappájába saját neve_táblázat néven a prog-
ram alapértelmezett formátumában! 

2. feladat 1 pont 
Nevezze át a munkalapokat! 

- Munka1  Kérdőív 
- Munka2  Eredmény 

3. feladat 3 pont 
Mindkét munkalapon alkalmazza a következő beállításokat! 

- Arial betűtípus, 11 pt-os betűméret, a cellákra állítson be függőleges középre igazítást, (1) 

- a lap nagyítása: 1 oldal széles és 1 oldal magas, a bal és a jobb margó 1,5 cm, a felső és az 
alsó margó 3 cm legyen, a táblázatot igazítsa az oldalon vízszintesen középre, (1) 

- az élőfejbe balra írja be a saját nevét, jobbra szúrja be az aktuális dátumot, az élőlábba 
középre írja be az Irodai ügyviteli ismeretek érettségi vizsgafeladat – középszint szöve-
get! (1) 

A továbbiakban a Kérdőív munkalapon dolgozzon! 

4. feladat 6 pont 
A Kérdőív munkalapon formázza meg a nyomtatványt (az oszlopszélességeken és a sor-
magasságokon ne módosítson)! 

Egyesítse az A1:E1, A18:E19 és a C20:D24 cellákat! (1) 

Az 1. sor egyesített cellájába tetszőleges WordArt objektumként írja be a Felmérés szöveget! 
Formázza Arial betűtípussal, 36 pt-os betűmérettel, sötétkék betűszínnel, félkövér stílussal, 
5 pt-os ritkítással! Az objektum méretét igazítsa az egyesített cellához, a szöveget helyezze az 
objektumban vízszintesen és függőlegesen középre! (1) 

Az oszlopmegnevezéseket (A2:E2) formázza sötétkék betűszínnel, félkövér stílussal, igazítsa 
vízszintesen is középre, a cellákra állítson be világoskék színű kitöltést/mintázatot! (1) 

Az A3:A16 cellák adatait igazítsa vízszintesen is középre, a B3:B16 cellák tartalmára állítson 
be sortöréssel több sorba igazítást! Keretezze az A2:E16 cellatartományt belül és körül dupla 
folyamatos stílusú, sötétkék színű szegéllyel! (1) 

Az A18:E19 egyesített cellába írja be Az emberek többsége beszél az állatokhoz, de csak 
kevesen értik, mit is mondanak. (Carol Bigley) szöveget úgy, hogy a zárójelben lévő név a 
2. sorba kerüljön! Formázza az egyesített cella tartalmát 10 pt-os betűmérettel, sötétkék betű-
színnel, félkövér stílussal, igazítsa jobbra! (1) 

A C20:D24 egyesített cellába szúrja be a kisallat.png képet, méretét igazítsa az egyesített cel-
lához! (1) 
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A továbbiakban az Eredmény munkalapon dolgozzon! 

5. feladat 2 pont 
Az Eredmény munkalap beállításai a következők legyenek: 

- a lap tájolását állítsa fekvőre, módosítsa az oszlopok szélességét: A = 15, B:P = 9 egységre, 
a sorok magasságát: 1. = 50, 2. és 3. = 20 egységre, (1) 

- töltse fel sorszámozott adatokkal az A4:A17 tartományt úgy, hogy az A4 cellában az 1. kér-
dés, az A17 cellában a 14. kérdés szöveg jelenjen meg! (1) 

6. feladat 2 pont 
Alakítsa ki a táblázat címét és oszlopmegnevezéseit! 

Az 1. sor egyesített cellájába írja be Az állatbarát szállás bevezetésével kapcsolatos felmérés 
eredménye szöveget, formázza 20 pt-os betűmérettel, sötétkék betűszínnel, félkövér stílussal, 
igazítsa vízszintesen is középre! (1) 

Az oszlopmegnevezéseket (A2:P3) formázza sötétkék betűszínnel, félkövér stílussal, igazítsa 
a cellákban vízszintesen is középre, a cellákon helyezzen el világoskék színű kitöltést/mintáza-
tot! Az A2:A3 egyesített cellára állítson be sortöréssel több sorba igazítást! (1) 

7. feladat 4 pont 
Készítse el a felmérés összesítését! 

Az N4:N17, O4:O17 és a P4:P17 tartományokban egyéni képlettel – értelemszerűen – össze-
sítse a kérdésekre adott válaszok számát!  (1) 
N oszlop: =B…+E…+H…+K… 
O oszlop: =C…+F…+I…+L… 
P oszlop: =D…+G…+J…+M… 

Formázza az N4:P17 cellák adatait félkövér stílussal! Igazítsa az A4:P17 tartomány adatait 
vízszintesen középre! Keretezze az A2:P17 tartományt belül és körül vékony, szimpla folya-
matos stílusú, sötétkék színű szegéllyel! (1) 

Az N4:P17 tartományra állítson be feltételes formázást: a 100-nál több választ tartalmazó cel-
lákon helyezzen el világoszöld színű kitöltést/mintázatot (a betűszínt ne módosítsa)! A pont 
csak akkor adható meg, ha a vizsgázó a megadott tartományra (N4:P17) beállította a szabályt.
 (1) 

A Q4:Q17 tartományban az összesített adatok alapján függvénnyel ellenőrizze, hogy a feltett 
kérdésekre válaszolt-e mindenki (összesen 275 fő töltött ki kérdőívet)! A Q4:Q17 cellákra ál-
lítson be egyéni számformátumot (fő) a szóköz megfelelő használatával!   
=SZUM(N…:P…) (1) 
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8. feladat 4 pont 
Végezzen kimutatást! 

A H19 cellában számolja ki az igen válaszok átlagát! Az eredmény tizedesjegy nélkül jelenjen 
meg! =ÁTLAG(N4:N17) (1) 

A H20 cellában tüntesse fel a 200-nál több igen-t jelölő válaszadók számát!   
=DARABTELI(N4:N17;">200") (1) 

A H21 cellában számolja ki a pozitív (igen) válaszok átlagának (H19) arányát az összes válasz-
adóhoz viszonyítva (275 fő)! Az eredmény százalékos formában, tizedesjegy nélkül jelenjen 
meg! =N19/275 (1) 

A G22:I22 egyesített cellában értékelje a pozitív visszajelzések számának arányát: ha ez a szám 
(H21) nagyobb vagy egyenlő 60%-nál, akkor a legyen állatbarát szállás, ha kevesebb, akkor a 
ne legyen állatbarát szállás szöveg jelenjen meg! Az eredményt formázza félkövér stílussal! 
=HA(H21>=60%;"legyen állatbarát szállás";"ne legyen állatbarát szállás") (1) 

9. feladat 4 pont 
Készítsen diagramot! 

Készítsen csoportosított oszlopdiagramot új diagrammunkalapon a kérdésekre adott összesí-
tett válaszokról (N4:P17), a kategóriatengelyen jelenjen meg a kérdések megnevezése! A diag-
ramot a munkalapok sorában utolsóként helyezze el! (1) 

A jelmagyarázat, amely a válaszlehetőségeket (Igen, Nem, Talán) tartalmazza, fent jelenjen 
meg! A diagram címe A felmérés összesített adatai, a diagrammunkalap elnevezése Összesí-
tett adatok legyen! (1) 

Formázza a feliratokat (cím, jelmagyarázat, tengelyfeliratok) Arial betűtípussal, sötétkék betű-
színnel, félkövér stílussal! A diagramterületre állítson be világoskék színű színátmenetes kitöl-
tést, a diagramot keretezze szimpla folyamatos stílusú, sötétkék színű, 1,5 pt vastagságú sze-
géllyel! (1) 

Módosítsa az oszlopok színét: Igen  sötétzöld, Nem  sötétvörös, Talán  sárga (1) 

Mentse a fájlt, nyomtassa ki a Kérdőív és az Eredmény munkalapot, majd zárja be a doku-
mentumot! 
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Tízujjas vakírás (adatbevitel) 

10. feladat 6 pont 
Gépelje be a levél szövegét! 

Nyissa meg a szövegszerkesztőt, és mentse a dokumentumot saját neve_levél néven a 
mappájába a program alapértelmezett formátumában! A saját neve_levél elnevezésű fájlba gé-
pelje be folyamatosan, enterhasználat nélkül az alábbi szöveget: 

Örömünkre szolgált, hogy ismét ellátogatott hozzánk, és nálunk 
pihent családjával együtt. Szállodánk egy varázslatos és külön-
leges hely, melynek szépségét és nyugalmát szeretnénk sokáig 
megőrizni. Célunk továbbra is az, hogy a látogatóink jól érezzék 
magukat nálunk, és minél többször visszatérjenek hozzánk. Abban  

kérjük a segítségét, hogy töltse ki és küldje vissza a mellékelt 
kérdőívet. A nyomtatványt csatoljuk a levélhez, melyet vissza-
juttathat postacímünkre, faxszámunkra vagy e-mail-címünkre, de 
honlapunkon online is kitöltheti. Örömmel tájékoztatjuk, hogy  
korábbi felmérésünk eredményeként a továbbiakban sok szeretettel  

várjuk a házi kedvenceket is (kutya, macska, egyéb kis háziál-
lat). Evő- és ivótálat biztosítunk számukra, valamint apró meg-
lepetéssel is kedveskedünk nekik. Az elhelyezés díja: 
5000 Ft/háziállat/éjszaka. Az alábbiakban olvashatja a kisálla-
tokra vonatkozó etikettet: A szálloda területén – a szobán  

kívül – a kutyát mindig tartsa pórázon! Mielőtt közös vakációra 
indulnak, ellenőrizze, hogy kutyáját egyedül lehet-e hagyni ide-
gen helyen, a szobában pedig ne hagyja őrizetlenül olyan hosszú 
időre, ami alatt szeparációs szorongást mutathat (pl. ugatás, 
ajtókaparás)! Kérjük, jelezze a szálloda dolgozóinak, ha kutyája 

a szobában pihen. A szállodai ágyakra, bútorokra ne engedje fel 
kedvencét, mert a szobában és egyéb részlegeken az állat okozta 
kárért a gazda teljes anyagi, jogi és erkölcsi felelősséggel 
tartozik! A szálloda udvarán a kedvencek sétáltatása kutyák szá-
mára megfelelő piperezacskó használatával megengedett. Alapvető  

elvárások a szállodába érkező kisállatokkal szemben: Ne legyen 
agresszív se emberekkel, se más állattal szemben! Ápoltan érkez-
zen a szállodába! Bolhák ellen védve legyen! Rendelkezzen a ha-
tóságilag kötelező oltásokkal (ezt a gazdának igazolnia kell)! 
Bízunk abban, hogy hamarosan újra köszönthetjük szállodánkban. 

A hibátlan adatbevitelért és a teljes szöveg legépeléséért 6 pont jár. Minden gépelési hibáért 
1 pontot kell levonni. Ha a vizsgázó nem fejezte be a szöveget, minden hiányzó szóért 1 pontot 
kell levonni. Hibának számít a befejezetlen szó is. Maximum 6 pont vonható le. 
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Dokumentumszerkesztés, levelezés, nyelvi sajátosságok 

11. feladat 4 pont 
Készítse el a levelet a begépelt szövegből! 

A teljes dokumentumra vonatkozóan állítsa be az alábbiakat: 

- Arial betűtípus, 10 pt-os betűméret (az élőfejekben, az élőlábakban és a lábjegyzetben is), 
 (1) 

- a felső margó 2,5 cm, a bal és az alsó margó 2 cm, a jobb margó 1,5 cm, (1) 

- a sorköz szimpla, a levélszöveg bekezdései között a térköz 12 pt értékű, (1) 

- a levél szövegének igazítása sorkizárt, automatikus – szükség szerint kézi – elválasztás al-
kalmazása! (1) 

Az ettől eltérő beállításokat a megfelelő helyen jelezni fogjuk.  

12. feladat 5 pont 
Készítse el a levél élőfejét és élőlábát! 

Az élőfejbe gépelje be a küldő adatait, helyezze el a minta szerinti tagolással és elrendezéssel, 
a tabulátor megfelelő használatával! A pont csak akkor adható meg, ha a tabulátorok pozíciója 
is megfelelő. (1) 

Kastélykert Hotel 
9898 Virágdomb, Kastély u. 1. Telefon: +36 (80) 545-878 
E-mail: info@kastelykertrecepcio.hu Honlap: www.kastelykert.hu 

Az elektronikus címekről – ha megjelenik – távolítsa el a hivatkozást! Az adatokat formázza 
sötétzöld betűszínnel, félkövér stílussal! (1) 

A hotel teljes nevét formázza Monotype Corsiva betűtípussal, 18 pt-os betűmérettel, 3 pt-os 
ritkítással! A pont nem adható meg, ha a vizsgázó a többi adatot is így formázta. (1) 

Az utolsó sor alatt helyezzen el szimpla folyamatos stílusú, sötétzöld színű, 1 pt vastagságú 
szegélyt és 24 pt értékű térközt! (1) 

Az élőlábba középre írja be az Irodai ügyviteli ismeretek érettségi vizsgafeladat – közép-
szint szöveget, majd formázza sötétzöld betűszínnel, félkövér stílussal, a bekezdésre állítson be 
világoszöld színű mintázatot! (1) 
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13. feladat 10 pont 
Helyezze el a levél adatait! 

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

Keltezés: Virágdomb, 20... <aktuális dátum> – A pont csak akkor adható 
meg, ha a hónap neve betűkkel van feltüntetve. (1) 

Iktatószám: K-458/20… (1) 
Ügyintéző:  <Saját név> (1) 
A címzett neve:  Szentiványi Annamária (1) 
A címzett címe:  Tata, Öregtó köz 7.  2890 – A pont csak akkor adható meg, ha a 

helységnév aláhúzott és ritkított. (1) 
Postai kézbesítés: Elsőbbségi! – A pont csak akkor adható meg, ha az adat (a felki-

áltójellel együtt) aláhúzott. (1) 
Tárgy:  Felmérés és tájékoztatás – A pont csak akkor adható meg, ha az 

adatmegnevező (a kettősponttal együtt) aláhúzott. (1) 
Aláírók: Létai-Papp Krisztina szállodaigazgató  
 Félegyházy András Levente marketingigazgató (1) 
Melléklet: 2 db – A pont csak akkor adható meg, ha az adatmegnevező (a 

kettősponttal együtt) aláhúzott. (1) 
Írjon a dokumentum megfelelő helyére – a tartalomhoz és stílushoz illő – megszólítást és 
elköszönő szót! (1) 

14. feladat 4 pont 
Végezze el az alábbi szövegszerkesztési műveleteket! 

Helyezze önálló bekezdésbe az „Örömmel tájékoztatjuk, hogy … 5000 Ft/háziállat/éjszaka.” 
szövegrészt, és formázza dőlt stílussal! (1) 

Az „Örömmel tájékoztatjuk, hogy …” kezdetű bekezdést formázza az alábbiak szerint: 
- Húzza be balról és jobbról 2,5 cm-rel! (1) 

- Állítson be világoszöld színű árnyékolást/mintázatot, és keretezze körbe dupla folyamatos 
stílusú, sötétzöld színű, 0,75 pt vastagságú szegéllyel, minden oldalon 8 pt távolságra a szö-
vegtől! (1) 

A fenti bekezdés szövegében az eredményeként szóhoz helyezzen el lábjegyzetet  (Web-
dings, 245) szimbólummal, melynek szövege A felmérés eredménye a levél mellékletében 
látható. legyen! Formázza a szimbólumot és a szöveget sötétzöld betűszínnel, félkövér stílus-
sal! (1) 
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15. feladat 2 pont 
Alakítson ki felsorolást! 

A kisállatokra vonatkozó etikettet és az elvárásokat helyezze önálló bekezdésekbe (a tago-
lásban segítenek az írásjelek)! A pont csak akkor adható meg, ha a tagolás mindkét helyen 
megfelelő. (1) 

Az így kialakított bekezdéseket formázza felsorolásként (azonos módon mindkét helyen), jel-
ként használja a lábjegyzetben alkalmazott szimbólumot, melynek helye 0 cm, a szöveg hely-
zete 1 cm legyen! A felsorolások bevezető mondata és bekezdései között 0 pt-os térközt állítson 
be! (1) 

16. feladat 2 pont 
Tagolja a levél szövegét, és alkalmazzon kiemeléseket! 

A levél szövegét tagolja a tartalomhoz igazodóan további bekezdésekre (kerülje a túlzott tago-
lást)! Ügyeljen arra, hogy a levél eddigi részének ki kell férnie egy oldalra! (1) 

A dokumentum szövegében emelje ki a lényeges mondanivalót félkövér stílusú karakterekkel! 
Figyeljen a szabályos formázásra és a túlzó kiemelés elkerülésére! 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). (1) 

17. feladat 5 pont 
Alakítsa ki a levél második oldalát! 

A melléklet feltüntetése után helyezzen el szakasztörést új oldalra, melynek tájolását állítsa 
fekvőre! (1) 

Az új oldalra illessze be képként az Eredmény munkalap A1:P17 tartományát, magasságát 
állítsa 10 cm-re, a szélességét pedig 24,5 cm-re, igazítsa vízszintesen középre!  (1) 

Az objektum alá, attól 12 pt távolságra írja be az alábbi szöveget egy bekezdésbe, de minden 
sort új sorba, a minta szerinti tagolással, majd formázza dőlt stílussal, és igazítsa jobbra! (1) 

Mondd, szereted az állatokat, 
s figyeled őket néhanap: 

hogy mit csinálnak, hogyan élnek, 
s a maguk nyelvén mit mesélnek?  

(Rónay György) 

A szöveg alá, attól 24 pt távolságra helyezzen el egy sötétkék színű vízszintes vonalat, melynek 
szélessége 65%-os legyen, a magasságát módosítsa 3 pt-osra, igazítsa középre! (1) 

A szöveg mellé, pontosan a bal oldali margóhoz igazítva szúrja be a kisallat.png képet, magas-
ságát állítsa 2 cm-re a rögzített méretarány megtartásával! (1) 
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18. feladat 3 pont 
Készítse el a második oldal élőfejét és élőlábát! 

Az élőfejbe balra írja be az Irodai ügyviteli ismeretek érettségi vizsgafeladat – középszint 
szöveget, vele egy sorba, pontosan a jobb oldali margóhoz igazítva szúrja be az oldalszámot! 
Formázza az adatokat sötétzöld betűszínnel, félkövér stílussal! A pont csak akkor adható meg, 
ha a tabulátor pozíciója is megfelelő. (1) 

Az élőlábba balra írja be a saját nevét, vele egy sorba, pontosan a jobb oldali margóhoz 
igazítva szúrja be az aktuális dátumot automatikusan frissülő mezőként! Formázza az adatokat 
sötétzöld betűszínnel, félkövér stílussal! A pont csak akkor adható meg, ha a tabulátor pozí-
ciója is megfelelő. (1) 

Az élőfej alatt és az élőláb felett helyezzen el dupla folyamatos stílusú, sötétzöld színű, 1,5 pt 
vastagságú szegélyt 8 pt távolságra a szövegtől, az élőfej alatt 36 pt értékű térközt is! (1) 

19. feladat 1 pont 
Vízjel beszúrása 

A dokumentumban helyezze el vízjelként a kep.png képet fakítva, automatikus méretaránnyal! 

Mentse, nyomtassa ki a levelet, majd zárja be a fájlt! 

Nyissa meg a szoveg.docx fájlt, és mentse a mappájába saját neve_melléklet néven! 

20. feladat 2 pont 
A teljes dokumentumra vonatkozóan állítsa be az alábbiakat: 

- a felső és az alsó margó 2 cm, a bal és a jobb margó 2,5 cm, a betűtípus Arial, a betűméret 
11 pt-os (az élőfejben és az élőlábban is), (1) 

- szimpla sortávolság, sorkizárt igazítás, automatikus – szükség szerint kézi – elválasztás, a 
bekezdések között 0 pt-os térköz! (1) 

Az ettől eltérő beállításokat a megfelelő helyen jelezni fogjuk.  

21. feladat 2 pont 
Készítse el a dokumentum élőfejét és élőlábát! 

Az élőfejbe balra írja be a saját nevét, vele egy sorba, pontosan a jobb oldali margóhoz igazítva 
szúrja be az aktuális dátumot automatikusan frissülő mezőként! Formázza az adatokat sötét-
kék betűszínnel, félkövér stílussal! Az élőfej alatt 24 pt értékű térközt állítson be! A pont csak 
akkor adható meg, ha a tabulátor pozíciója is megfelelő. (1) 

Az élőlábba írja be az Irodai ügyviteli ismeretek érettségi vizsgafeladat – középszint 
szöveget, melyet igazítson középre! Formázza sötétkék betűszínnel, félkövér stílussal! (1) 
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22. feladat 2 pont 
Alakítsa ki az irat címét! 
A dokumentum szövege elé írja be a VENDÉGELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV szöveget 
(nagybetűkkel) tetszőleges WordArt objektumként! Formázza Arial betűtípussal, 20 pt-os be-
tűmérettel, sötétkék betűszínnel, félkövér stílussal!  (1) 

Az objektumot rendezze a szöveggel egy sorba és vízszintesen középre, méretét igazítsa a be-
tűkhöz, utána 12 pt-os térközt állítson be! (1) 

23. feladat 3 pont 
Alakítson ki táblázatot! 
A „Honnan értesült … 5 vagy több éjszaka.” szövegrészt helyezze el 2 oszlopos és 3 soros 
táblázatba! A táblázatnak ne legyen szegélye, de a rácsvonalak legyenek láthatóak! (1) 

Az oszlopok szélessége 7,5 cm, az 1. sor magassága 2,8 cm, a 2. soré 3,2 cm, a 3. soré pedig 
2 cm legyen! Igazítsa a táblázat minden cellájában a tartalmat függőlegesen középre, majd az 
1. oszlop adatait formázza félkövér stílussal! (1) 

A 2. oszlop celláiban a válaszadási lehetőségeket helyezze új bekezdésekbe, és alakítson ki 
felsorolást  (Symbol, 240) szimbólummal, melynek helye 0,5 cm, a szöveg helyzete 1,2 cm 
legyen! A felsorolás bekezdéseinek végéről törölje az írásjelet! (1) 

24. feladat 5 pont 
Végezze el az alábbi szövegszerkesztési műveleteket! 
A „Szobafoglalás:”, „Recepció:” és a „További szempontok:” mondatokat formázza 12 pt-os 
betűmérettel, sötétkék betűszínnel, félkövér stílussal, a bekezdések elé 12 pt-os térközt állítson 
be! (1) 

Az alábbi szövegrészekkel kezdődő kérdéseket formázza dőlt stílussal, a bekezdések elé 
12 pt-os térközt állítson be!  (1) 

„Rendelését…”,  
„Egyértelmű…”,  
„Mivel volt…”,  
„A vendégfogadás…”,  
„Közösségi terek…”,  
„Programkínálat…”  
„Programok…” 
A fenti bekezdések után következő válaszlehetőségeket formázza felsorolásként  (Symbol, 
240) szimbólummal, melynek helye 0 cm, a szöveg helyzete 0,8 cm legyen! (1) 

A „Mivel volt elégedett?...” kérdés válaszlehetőségeinél az „Egyéb:” szöveg után balra igazí-
tott tabulátor alkalmazásával helyezzen el pontvonalat 2,5 cm és 6,5 cm között! (1) 

A táblázat alatti szövegrészt helyezze el két, azonos szélességű hasábba úgy, hogy a második 
hasáb a „További szempontok:” mondattal kezdődjön! (1) 
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25. feladat 3 pont 
Szúrjon be alakzatot! 

A dokumentum végére – a második hasáb alá – szúrjon be lekerekített téglalap alakzatot! Az 
objektumnak ne legyen kitöltése, a körvonala legyen sötétzöld és 1,5 pt vastagságú! (1) 

Az alakzat magasságát módosítsa 2 cm-re, a szélességét pedig 7,5 cm-re, és igazítsa pontosan 
a jobb oldali margóhoz! Az objektumot úgy helyezze el, hogy a felső része kb. a bal oldali 
hasáb utolsó kérdésével legyen egy magasságban! (1) 

Az alakzatba írja be a Köszönjük visszajelzését! mondatot! Formázza Arial betűtípussal, 
12 pt-os betűmérettel, sötétkék betűszínnel, félkövér stílussal! Igazítsa a szöveget az objektum-
ban vízszintesen és függőlegesen középre! (1) 

26. feladat 2 pont 
Vízjel és oldalszegély kialakítása 

A dokumentumban helyezze el a Kastélykert Hotel szöveget vízjelként átlós elrendezéssel! 
Formázza Monotype Corsiva betűtípussal, 60 pt-os betűmérettel, sötétzöld, áttetsző betűszín-
nel! (1) 

A dokumentumra állítson be szimpla folyamatos stílusú, sötétkék színű, 1 pt vastagságú, árnyék 
típusú oldalszegélyt! (1) 

Mentse, nyomtassa ki a mellékletet, majd zárja be a fájlt! 

Ellenőrizze, hogy minden fájl megtalálható-e a mappájában, helyes-e az elnevezésük!  
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