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

tetszés szerint oszthatja meg. 

2. Az I. feladatsor megoldása papíralapon folyik.  

3. A II. feladatsor megoldása számítógépen történik.  

4. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. Javasoljuk, a tétel megoldása előtt a teljes fel-
adatsort olvassa végig! 

5. A feladat megoldása közben folyamatosan mentsen! A hibás mentésből, illetőleg a mentés 
hiányából adódóan a feladattól való eltérés, hiba, pontatlanság a vizsgázó felelőssége. 

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

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

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

Képek forrása: 
violinkulcs 
https://i.pinimg.com/originals/c6/6b/b9/c66bb9f0ffed3dd600c4924ae9968e9d.png  
zene 
https://pixabay.com/hu/vectors/zene-jegyzetek-kott%C3%A1k-zene-
jel%C3%B6l%C3%A9s-3327192/ 
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Tesztfeladat 

1. feladat 1 pont  
Csoportosítsa az alábbi nemverbális kommunikációs jeleket eredetük szerint! Írja a 
táblázat megfelelő cellájába az odaillő betűjele(ke)t! 

a) siketek jelzései  

b) meglepetés kifejezése az arcon  

c) fejbólintás  

d) STOP! jelzésű KRESZ-tábla  

e) fenyegetést kifejező ujjmozgás 

Örökölt jel  

Ösztönös jel  

Egyezményes jel  

 

2. feladat 1 pont  
Döntse el az alábbi leírások alapján, milyen vendéglátási formáról van szó? Válaszát 
írja a pontvonalra! 

a) Viszonylag kötetlenül, a nap folyamán, nem ünnepélyes külsőségek mellett a partner 
megbecsülése nyilvánul meg benne, ugyanakkor alkalmat biztosít a már megkezdett 
munka (megbeszélés) folytatására.  

………………………………..…… 

b) Jellemzően erre szolgáló különteremben szervezik az eseményt, 4-5 fogásos menüt kí-
nálnak, ültetési rend, névjegykártya is szükséges lehet a díszes terítékek mellé. 

 ………………………………..…… 

c) Általában a késő délelőtti vagy a kora esti időpontban szervezik. Az érkezés időpontja 
nem kötődik szorosan az esemény kezdetéhez, 15-20 perc késés is lehetséges. Az érkező 
vendégeket általában a házigazda ún. fogadási vonalban üdvözli. Nem túlságosan bő az 
étel- és italkínálat, amelyet a vendégek többnyire állva fogyasztanak el. 

………………………………..…… 
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3. feladat 1 pont  
Írjon legalább három olyan rendezvényt, amely a szervezetek közötti kapcsolatot erő-
síti!  

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

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

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

4. feladat 1 pont  
Egészítse ki a mondatot értelemszerűen! Válasszon az alábbi kifejezések közül! 

fegyelmezettség, megjelenés, megbízhatóság, empátia, pontosság, kedvesség 

A(z) …………………………………... a hivatalos kapcsolatok egyik legfontosabb köve-

telménye, ugyanis kifejezésre jut benne a(z) ………………………………………. és a(z) 

……………………………………………... 

5. feladat 1 pont  
Párosítsa az alábbi fogalmakat a meghatározással! Írja a megfelelő betűjelet a foga-
lom mellé! 

karrier:  ………………….. 

imázs: ………………….. 

etikett: ………………….. 

a) A társadalmi érintkezés viselkedési formáinak, illetve szabályainak előkelő vagy előke-
lősködő körökben, a diplomáciában stb. megszabott rendszere. 

b) Szakmai életút, a hivatali/üzleti ranglétrán való (gyors) előrejutás. 

c) Valamely személyről, szervezetről kialakított általános kép, illetve vélemény, amit má-
sok gondolnak valakiről vagy valamiről. 

6. feladat 3 pont  
Döntse el, igaz (I) vagy hamis-e (H) az alábbi állítás! A hamis (H) döntését indokolja 
röviden! 

a) Az iroda valamely alaprendszernek (vállalatnak, szervezetnek stb.) az a része, ahol em-
berekkel és iratokkal kell foglalkozni. 

Válasz: ………. Indoklás: ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 
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b) Az iroda emberek és eszközök együttese, ezért akkor működik eredményesen, ha leg-
alább az egyik megfelel a szakmai, emberi és ergonómiai elvárásoknak. 

Válasz: ………. Indoklás: ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

c) A légkör kialakulása szempontjából nagy szerepe van az iroda ügyfélforgalmának és az 
általános munkakörülményeknek is (például: eszközök, szervezés, vezetés). 

Válasz: ………. Indoklás: ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

7. feladat 1 pont  
Mely fogalomra utal az adatvédelem köréből származó alábbi meghatározás? Vála-
szát írja pontvonalra! 

Az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyér-
telmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül 
kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 
adatok kezeléséhez. 

……………………………………. 

 

8. feladat 1 pont  
Az alábbi felsorolás alapján válassza ki és jelölje aláhúzással a hivatalos/üzleti levele-
zés alapvető szabályai közül az igaz megállapítás(oka)t! 

a) A hivatalos/üzleti leveleket mindig személyre szólóan kell címezni. 

b) Ugyanolyan tartalmú papíralapon készült levelet soha nem lehet más személynek/szer-
vezetnek küldeni. 

c) A személyre szóló hivatalos/üzleti levelekben mindig alkalmazunk valamilyen megszó-
lítási formát. 

d) Valamely (felelős) személy aláírása helyett a bélyegző használata elegendő hitelesítési 
forma. 

e) A hivatkozási számot csak válaszlevél esetén kell az iratkezelési adatok között feltün-
tetni. 
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HIVATALOS LEVÉL, IRAT, ILLETVE EGYÉB DOKUMENTUM KÉSZÍTÉSE 

Tájékoztatás a feladatról 
Ön egy rendezvényszervező kft. adminisztrátora. Tájékoztató levelet írnak az egyik iskola igaz-
gatójának, amelyben zenei programokra hívják fel a figyelmet. Az iratot és mellékletét, valamint 
a belépődíjak kalkulációját (táblázat, diagram) Önnek kell elkészítenie. 
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 3 pont  
1. Készítsen egy mappát (könyvtárat) a vizsgaszervező által kijelölt meghajtón! A mappa 

megnevezése Saját azonosító_ügyvitel legyen. 

2. Másolja át ebbe a mappába a megadott helyről a Vizsga könyvtárban lévő fájlokat: 

- tablazat.xlsx  
- szoveg1.docx, szoveg2.docx  
- violinkulcs.jpg, zene.png 

Táblázatkezelési műveletek  

Nyissa meg a tablazat.xlsx fájlt a táblázatkezelő programmal, és mentse el Saját azono-
sítója_<évszám> néven a korábban létrehozott mappájába! 

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

Munkalapok átnevezése 1 pont  
3. Nevezze át a munkalapokat: 

- Munka1  Belépők 
- Munka2  Bérlet 

A továbbiakban a Belépők munkalapon dolgozzon, amelyen a zenei program adatait 
találja! 

Műveletek a Belépők munkalapon 2 pont  
4. A Belépők munkalapon  

- szúrjon be egy új oszlopot az A oszlop elé, szélességét állítsa 8 egységre;  
- az új oszlop A1 cellájába írja be a Ssz. rövidítést, majd az A2:A21 tartományt töltse fel 

sorszámokkal (az A2 cellába 1. kerüljön) és igazítsa vízszintesen középre; 
- a táblázat elé szúrjon be egy új sort is, magasságát növelje 35 egységre; 
- egyesítse az A1:L1 cellatartományt, majd írja be a táblázat címét (nagybetűkkel): A 

ZENE EURÓPAI ÜNNEPE RENDEZVÉNYÉNEK KÍSÉRŐPROGRAMJAI szö-
veget, és formázza félkövér stílusú karakterekkel, igazítsa vízszintesen és függőlegesen 
középre! 
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5. Az oszlopmegnevezések (A2:L2) celláiban 1 pont  
Igazítsa a tartalmat vízszintesen és függőlegesen középre, sortöréssel több sorba (ügyeljen 
a helyes tagolásra); formázza félkövér betűstílussal! A cellákon helyezzen el világos ár-
nyalatú narancsszínű kitöltést!  

Számítások elvégzése egyéni képlettel vagy függvény használatával 
és a helyes adatokkal a zenei programokat tartalmazó sorokban 5 pont  

6. Műveletek 
- A D oszlop celláiban találja a programok belépődíjainak egységárát. Ennek figyelem-

bevételével az E oszlopban számolja ki az áfa összegét, az F oszlopban pedig a szerve-
zési díjat (az áfa mértékét a C26, a szervezési díj mértékét a C27 cellában találja)! A 
műveletek során alkalmazzon abszolút vagy vegyes cellahivatkozást!  

- A G oszlopban adja meg a belépődíj összegét (lsd. egységár, áfa és szervezési díj)! 
- A belépődíj (G oszlop) figyelembevételével számolja ki  

• az I oszlopban az ifjúsági jegyek árát (20% a kedvezmény),  

• a K oszlopban a csoportos jegyek árát (30% a kedvezmény)! 

7. Függvény használatával kerekítse tízes számjegyekre  

• a H oszlopban a belépődíj összegét,  

• a J oszlopban az ifjúsági jegy,  

• az L oszlopban a csoportos jegyek árát! 

8. A G23:L23 tartomány celláiban függvény használatával adja össze a teljes programsorozat 
belépőjegyeinek árát! Formázza a 23. sor adatait félkövér betűstílussal! 

Kimutatás készítése a helyes adatokkal, a megadott cellákban, a 
megfelelő cellára/tartományra hivatkozva 10 pont  

9. Készítsen kimutatást! Az alábbi cellákban a következő adatok jelenjenek meg: 
- a J oszlop adatai alapján 

• J26: A legolcsóbb ifjúsági jegy ára. 

• J27: A legdrágább ifjúsági jegy ára. 

• J28: Az ifjúsági jegyárak átlaga. 
- J29: A programok száma (a B oszlop alapján). 
- J30: Az olcsó, azaz 3000 Ft alatti előadások száma (a J oszlop alapján). 
- J31: Az olcsó programok aránya az összes program számához képest. Az eredmény 

százalékos formában, tizedesjegy nélkül jelenjen meg. 

10. Minősítse az előadások árait a J32 cellában: ha az olcsó előadások aránya (J31) 50% felett 
van, a cellában jelenjen meg a „megfizethetők”, ha kevesebb, akkor a „drágák” kifejezés! 
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11. Állítson be 
- pénznem- vagy könyvelési számformátumot (Ft) a D3:F22, G3:J23 és a J26:J28 tarto-

mány celláira ezres csoportosítással, tizedesjegy nélkül; 
- százalékformátumot a C26:C27 tartomány celláira, tizedesjegy nélkül; 
- egyéni számformátumot: Ft/fő mértékegységgel a K3:L23 tartomány celláira, a prog-

ram kifejezéssel a J29:J30 cellákban; a számok ezres csoportosítással, tizedesjegy nél-
kül jelenjenek meg – ügyeljen a szóköz helyes beállítására is! 

12. Egyesítse a B28:C32 tartomány celláit! Ide szúrja be a zene.png képet, amelynek méretét 
igazítsa az egyesített cellához! 

13. A szervező cég bérletet biztosít a fiataloknak a 3000 Ft alatti programokra! Szűrje ki a J 
oszlop alapján ezeket az előadásokat! Az így kapott eredményből másolja át az A:C és J 
oszlopok megfelelő adatait – az oszlopcímekkel együtt – a Bérlet munkalap A2 cellájától 
kezdődően, használva az „értéket és számformátumot” funkciót!  
A Belépők munkalapon törölje a szűrőt, de a választót hagyja bekapcsolt állapotban! 

14. A Belépők munkalapon szegélyezze a táblázatot: az A2:L2, A3:L22, A23:L23 és az 
F26:J32 tartományt sötétvörös színű, körül vastag, belül vékony, folyamatos szimpla stí-
lusú vonallal! 

Műveletek a Bérlet munkalapon 8 pont  
A továbbiakban a Bérlet munkalapon dolgozzon! 

15. A Bérlet munkalapon alkalmazza az alábbi beállításokat: 
- Arial betűtípus, 11 pt betűméret; 
- a margó minden oldalon 2 cm, 
- a táblázatot igazítsa az oldalon vízszintesen és függőlegesen középre, 
- az élőfejbe balra írja be a saját azonosítóját, jobbra szúrja be az aktuális dátumot, 
- az élőlábba középre írja be az Irodai ügyviteli ismeretek érettségi feladat – emelt 

szint szöveget! 

16. Állítsa be az oszlopok szélességét: A = 8, B = 35, C = 18, D = 13 egységre! 

17. Igazítsa az oszlopmegnevezéseket (A2:D2) vízszintesen és függőlegesen középre, sortö-
réssel több sorba, formázza félkövér betűstílussal, és helyezzen el a cellákon világos ár-
nyalatú narancsszínű kitöltést! 

18. Alakítsa ki a táblázat címét! 
- növelje az 1. sor magasságát 40 egységre,  
- egyesítse az A1:D1 cellatartományt, amelybe 
- tetszőleges WordArt objektumként írja be az IFJÚSÁGI BÉRLET szöveget (nagybe-

tűkkel), melyet formázzon Arial típusú, 20 pt méretű, sötétvörös színű, félkövér stílusú 
karakterekkel,  

- rendezze a szöveget az objektumban vízszintesen és függőlegesen középre, 
- igazítsa az objektum méretét az egyesített cellához! 
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19. Egyesítse az A14:C14 cellákat, ide  
- írja be Az ifjúsági bérlet ára szöveget és igazítsa balra! 
- A D14 cellában összesítse a bérletes előadások belépőjegyeinek árát függvény haszná-

latával!  
- Formázza a 14. sor adatait félkövér stílusú karakterekkel! 
- Módosítsa a sorszámokat az A oszlopban értelemszerűen, és igazítsa vízszintesen kö-

zépre! 

20. Szegélyezze az A2:D2, A3:D13 és az A14:D14 cellatartományt folyamatos szimpla stí-
lusú, sötétvörös színű, körül vastag, belül vékony vonallal!  

Diagram készítése 3 pont  
21. Készítsen csoportosított oszlopdiagramot a programok jegyárairól! 

- A kategóriatengely tartalmazza a programok megnevezését! 
- A diagramot helyezze el a táblázat alatt az A18 cellától kezdődően úgy, hogy a táblá-

zattal együtt férjen ki egy oldalra és a programok elnevezése is jól látható legyen! 
- Adjon címet a diagramnak! 
- Az oszlopok színét módosítsa sötétvörös színűre! 
- Szegélyezze a diagramot 1,5 pt vastagságú sötétvörös színű, folyamatos szimpla vonal-

lal! 
- A feliratokat (cím, adat- és tengelyfeliratok) formázza Arial betűtípussal és fekete betű-

színnel!  

Mentse, majd zárja be a fájlt!  

22.  Tízujjas vakírás (adatbevitel) 5 pont  
Nyissa meg a szoveg1.docx fájlt és mentse Saját azonosító_levél néven a mappájába! A 
dokumentum elejére gépelje be folyamatosan, enterhasználat nélkül az alábbi szöveget (ha 
szükséges, javítsa a gépelési hibáit)! 

A zene ünnepét 1982. június 21-én rendezték meg először 
Franciaországban. Maurice Fleuret francia zenetudós java-

solta, hogy a nyár első napját a világon mindenütt zenével 
köszöntsék. Magyarország több mint húsz éve csatlakozott a 

mozgalomhoz, melynek vezérelvei: az ingyenesség, az összefo-

gás, az önkéntesség. A célja pedig, hogy egyszerre, egy idő-
ben, az egész ország területén ezen a napon minden a zenéről 
szóljon. 1997-ben 12 európai ország 16 városa Budapesten 

írta alá a zene európai ünnepének chartáját. Napjainkra pe-

dig már európai, sőt sok tekintetben nemzetközi méretűvé 
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vált: több mint 100 országban rendezik meg ugyanazon a na-

pon, június 21-én. Elsősorban szabadtéri esemény, amely ut-
cákon, tereken, közparkokban, játszótereken zajlik. Zárt te-

rek csak abban az esetben jöhetnek szóba, ha tiszteletben 

tartják az ingyenesség szabályát. A zene európai ünnepe jó 

alkalom arra is, hogy a közönség kimozdulva otthonról nyis-

son az addig kevésbé ismert zenei stílusok irányába. Másfe-

lől lehetőséget biztosít különböző zenei intézmények számára 
(opera, zenekarok, kórusok stb.), hogy kiszabaduljanak a 

négy fal közül és megmutatkozzanak a szabad ég alatt, ille-

tőleg megnyíljanak olyan terepek is, amelyek nem hagyományos 
koncerthelyszínek, például múzeumok, kórházak, középületek 

stb. A zene kedvező hatásai. Függetlenül attól, hogy milyen 
dalokat szeretünk hallgatni, kik a kedvenceink, csak a ja-

vunkat szolgálja a zene szeretete: fizikai és mentális 

egészségünket jótékonyan befolyásolja. Az alábbiakban ki-

emeljük néhány pozitív hatását: Csillapítja a fájdalmat. A 

zene jelentősen csökkenti az érzékelt fájdalom intenzitását 
– enyhítve ezzel a szenvedést és segítve a gyorsabb felépü-

lést. Sportolás közben jobban ösztönöz. Egészséges férfi 

hallgatókat teszteltek biciklizés közben egy főiskolán – 
jobban teljesítettek azok, akik sportolás közben zenét hall-

gattak. Futás közben is növeli a zene a motivációnkat és ez-

által a teljesítményt, állóképességet is. 

Dokumentumszerkesztés, levelezés, nyelvi sajátosságok 

A tájékoztató levél előkészítése  7 pont  
23. Készítse el a levelet! Az egész dokumentumban alkalmazza a következő beállításokat:  

- az alsó, felső és a bal margó 2,5 cm, a jobb oldali 1,5 cm; 
- az élőfej és élőláb az első oldalon eltérő; 
- Arial betűtípus, 11 pt-os betűméret (az élőfejben, élőlábban, a lábjegyzetben és a kép-

feliratokban 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. 
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24. Az első oldal élőfejébe – középre igazítva – írja be a küldő nevét és adatait egymás 
alá hat sorba az alábbi tagolással, sötétvörös betűszínnel! 

FŐNIX Zenei Rendezvényszervező Kft. 
4032 Debrecen, Filoména út 41-43. 
Telefon: +36/54/478 456 
Mobil: 30/455 5214 
Honlap: www.fonix.hu 
E-mail: fonix@kft.hu 

- Ha megjelenik, távolítsa el a hivatkozást az elektronikus címekről! 
- A cég nevét formázza félkövér stílussal!  
- Az élőfej utolsó sora alatt helyezzen el dupla folyamatos stílusú, sötétvörös színű, 

0,75 pt vonalvastagságú szegélyt és 36 pt értékű térközt! 
- A küldő adatai mellé két oldalra – pontosan a jobb és bal oldali margókhoz igazítva – 

szúrja be a violinkulcs.jpg képet, magasságukat állítsa 2,5 cm-re a rögzített méret-
arány megtartásával! Figyeljen arra, hogy a képek ne takarják a szegélyt! 

25. Minden oldalon az élőlábba  
- balra írja be a saját azonosítóját, vele egy sorba, pontosan a jobb oldali margóhoz 

igazítva az Irodai ügyviteli ismeretek érettségi feladat – emelt szint szöveget! For-
mázza sötétvörös betűszínnel; 

- az élőláb adatai felett helyezzen el dupla folyamatos stílusú, sötétvörös színű, 0,75 pt 
vonalvastagságú szegélyt! 

A levél adatainak feltüntetése 8 pont  
26. Készítse el a levelet az alábbi adatokkal és rendezze azokat a levelezés szabályainak 

megfelelő helyre! Ahol szükséges, egészítse ki az adatokat értelemszerűen, és 
alkalmazzon a levélformának megfelelő térközbeállítást!  

Keltezés: Debrecen, 20... <aktuális dátum> 

Iktatószám: M-102/20… 

A címzett neve:  Kodály Zoltán Művészeti Szakgimnázium 

 Dr. Hédervári-Nagy Péter igazgató 

A címzett címe:  Kaba, Batthyányi u. 32.  4183 

A levél tárgya:  Meghívás zenei rendezvényre 

A levél aláírói: Radványi András ügyvezető igazgató és 

 Eperjessy Andrea művészeti vezető 

Melléklet: 2 db 

27. Írjon a dokumentum tartalmához illeszkedő megszólítást és elköszönő szót! 
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Keretezett bekezdés kialakítása 3 pont  

28. Tegye önálló bekezdésbe „A zene ünnepét 1982. június 21-én … minden a zenéről 
szóljon.” szövegrészt, majd 

- balról és jobbról húzza be 1-1 cm-rel; 
- szegélyezze körül árnyék típusú, folyamatos szimpla stílusú, 1,5 pt vastagságú, sötét-

vörös színű vonallal;  
- állítson be világos árnyalatú narancs kitöltőszínt; 
- első betűjét formázza iniciáléként, 3 soros süllyesztéssel! 

Hasáb kialakítása 2 pont  

29. Az „1997-ben 12 európai ország … kórházak, középületek stb.” szövegrészt szin-
tén tegye önálló bekezdésbe, melyre állítson be két azonos szélességű hasábot, közöt-
tük 1,5 pt értékű térköz legyen, és helyezzen el választóvonalat! A második hasáb „A 
zene európai ünnepe jó alkalom arra is, …” mondattal kezdődjön! 

A levél további formázásai 4 pont  
30. „A zene kedvező hatásai.” mondat is kerüljön új bekezdésbe, a végéről törölje az 

írásjelet, majd igazítsa középre, formázza 14 pt-os, félkövér stílusú, sötétvörös színű, 
nagybetűs karakterekkel! 

31. „A ZENE KEDVEZŐ HATÁSAI” bekezdés után (a mondat végére) 
- helyezzen el oldal alján megjelenő lábjegyzetet * szimbólummal,  
- szövege az alábbi legyen – ügyeljen az idézett versrészlet tagolására, de a sorok egy 

bekezdést alkossanak: 

… és felsóhajtok: gyógyíts meg, Zene; 
te, Mindenségé, édes üteme 
a fájdalomnak, Varázsfuvola, 
varázsjáték, te, tündér mámora 
hitnek, reménynek… (Szabó Lőrinc: Mozart hallgatása közben - részlet) 

- A szöveget formázza dőlt stílusú karakterekkel! 

32. Az alábbi mondatokat helyezze önálló bekezdésbe: 
Csillapítja a fájdalmat. 
Sportolás közben jobban ösztönöz. 
Segíti az edzés utáni regenerálódást.  
Segít a pihenésben, elalvásban. 
Fokozza a véráramlást. 
Csökkenti a stresszt, a szorongást, enyhíti a depresszió tüneteit. 
Segíti a meditatív állapotot. 
Feldobja a hangulatot. 
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Fokozza a szellemi teljesítményünket. 
Jobb kedvre derít minket vezetés közben is. 

- A mondatokat formázza sötétvörös betűszínnel, félkövér stílussal, törölje a mondat-
végi írásjeleket, és állítson be utánuk 6 pt értékű térközt! 

- Az így kialakított alcímekre állítson be számozást (1-10.), melyet helyezzen el 
0,5 cm-hez, a szöveget 1,2 cm-hez! 

Kép és felirat beszúrása 2 pont  
33. A levélben a melléklet feltüntetése után önálló bekezdésbe 

- szúrja be a zene.png képet, igazítsa középre és szöveggel egy sorba! A magasságát 
– a rögzített méretarány megtartásával – állítsa 3,5 cm-re! 

- A kép alá szúrjon be feliratot (képaláírást) A zene mindenkié szöveggel, amelyet for-
mázzon 10 pt méretű, sötétvörös színű, félkövér stílusú karakterekkel és igazítsa kö-
zépre! 

A levél bevezető gondolatainak megfogalmazása 2 pont  

34. Fogalmazza meg a levél szövegének bevezető gondolatait az alábbiak szerint: 
- A levélírás indoka: 

• a feladó a Zene Európai Ünnepének rendezvényeire és kísérőprogramjaira hívja az 
intézet igazgatóját/vezetőit és a diákokat. 

- A továbbiakban térjen ki arra, hogy a zenének milyen jótékony hatásai vannak az em-
berre: 

• megnyugtat, 

• kizökkent a hétköznapok sűrűjéből,  

• segít megbirkózni a mindennapi nyomással, 

• a nehezebb élethelyzetekben nemcsak ellazít, felvidít, de  

• bizonyos mértékben szerepe van a fájdalom csillapításában és  

• fokozza a szellemi tevékenységet is. 
Ügyeljen a tartalomhoz igazodó nyelvi formára, a gépelési és a helyesírási hibák elkerülé-
sére! 

Bekezdések kialakítása, lényegkiemelés 2 pont  

35. Emelje ki a szöveg lényeges részeit félkövér stílussal! A levél szövegét tagolja 
értelemszerűen további bekezdésekre! Ha szükséges, helyezzen el oldaltörést! 
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Új oldal kialakítása 4 pont  
36. A levélben a képfelirat után helyezzen el oldaltörést!  

- Az új oldalra  

• illessze be képként a korábban elkészített táblázatot a Bérlet munkalapról (a táblá-
zat címével együtt és a diagram nélkül); 

• magassága 10 cm, szélessége 16 cm legyen; 

• igazítsa vízszintesen középre; 

• alá képfeliratként szúrja be Az ifjúsági bérlet nem valós ajánlat! szöveget, ame-
lyet formázzon az előző képfelirat beállításaival azonos módon (betűméret, -szín, -
stílus, igazítás)! 

37. A második oldaltól kezdve az élőfejbe – pontosan a jobb oldali margóhoz igazítva – 
szúrja be az oldalszámot! 

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

A melléklet elkészítése 18 pont  

Nyissa meg a szoveg2.docx fájlt és mentse el Saját azonosító_melléklet néven a korábban 
létrehozott mappájába!  
38. A dokumentumban állítsa be az alábbiakat:  

- a margó minden oldalon 2,5 cm, 
- Arial betűtípus, 11 pt-os betűméret (az élőfejben és az élőlábban is), 
- szimpla sorköz, 
- 12 pt értékű térköz!  

Az ettől eltérő beállításokat a megfelelő helyen jelezzük! 

39. Az élőfejbe – balra – írja be a saját azonosítóját, az élőlábba balra az Irodai ügyviteli 
ismeretek érettségi feladat – emelt szint szöveget, vele egy sorba, pontosan a jobb 
oldali margóhoz igazítva szúrja be az aktuális dátumot (automatikusan frissülő me-
zőként)! 

40. A dokumentum szövege elé – új bekezdésbe  
- tetszőleges WordArt objektumként szúrja be AZ EURÓPAI ZENE ÜNNEPE címet! 
- A szöveget formázza Arial betűtípussal, 26 pt értékű betűkkel, sötétvörös betűszínnel, 

félkövér stílussal, nagybetűs karakterekkel! Igazítsa a szövegdobozban vízszintesen 
középre!  

- Az objektumra állítson be a szöveggel egy sorba rendezést, méretezze a betűk nagysá-
gához, igazítsa középre! 

41. A cím után (alá) szúrjon be egy vízszintes vonalat! A magasságát állítsa 2 pt értékűre, 
formázza sötétvörös színnel és igazítsa középre!  



Irodai ügyviteli ismeretek 
emelt szint 

2012 írásbeli vizsga 15 / 16 2022. május 11. 

Azonosító 
jel: 

               

42. A programok helyét és időpontját tartalmazó bekezdést  
- húzza be balról 1,5 cm-rel,  
- a Helye: és Időpontja: adatmegnevezőket emelje ki félkövér betűstílussal, majd  
- egészítse ki az időpont évszámát, hónapját értelemszerűen! 

43. Az időpont után – új bekezdésbe – szúrja be a zene.png képet! Magassága legyen 
2,5 cm, szélessége 9 cm, igazítsa szöveggel egy sorba és vízszintesen középre! 

44. A Zeneműrészletek bekezdést helyezze középre, formázza 14 pt méretű, félkövér stí-
lusú, sötétvörös betűszínnel! 

45. A dokumentumban a Zeneműrészletek alcímet követő Időpont kifejezéstől kezdő-
dően a Heuréka Orchestra megnevezésig tartó szövegrész felhasználásával szúrjon 
be egy 4 oszlopból és 11 sorból álló táblázatot, melyet formázzon az alábbiak szerint: 

- Állítsa be az oszlopok szélességét: 2,7 – 3,8 – 4 – 4,5 cm méretűre! 
- Szegélyezze rács típusú, 0,5 pt vastagságú, sötétvörös színű, körbe folyamatos dupla, 

belül szimpla stílusú vonallal!  
- A táblázatban a bekezdések előtt és után állítson be 6 pt értékű térközt! 
- Igazítsa a táblázat minden cellájában az adatokat függőlegesen középre! 
- Az 1. sor adatait (oszlopcímeket) rendezze vízszintesen középre és formázza félkövér 

betűstílussal! 
- Igazítsa a táblázatot vízszintesen középre! 

46. A táblázat alá  
- szúrjon be egy lekerekített sarkú téglalap alakzatot, igazítsa középre és szöveggel egy 

sorba rendezéssel; 
- körvonala legyen 1 pt vastagságú, sötétvörös színű, folyamatos szimpla stílusú, a ki-

töltése világos árnyalatú narancsszínű; 
- az alakzatba írja be a Minden érdeklődőt várunk szeretettel! szöveget, és formázza 

Arial betűtípussal, 14 pt-os, félkövér stílusú, sötétvörös színű karakterekkel; igazítsa 
középre; 

- az objektum magasságát állítsa 1,2 cm, szélességét 12 cm méretűre! 

47. A dokumentumban helyezzen el vízjelet 
- A rendezvény és programja nem valós! szöveggel, átlósan, 
- formázza Arial betűtípussal, 30 pt értékű betűkkel, sötétvörös színű, áttetsző stílussal! 

48. A dokumentumon helyezzen el tetszőleges kép típusú oldalszegélyt! A kiválasztásakor 
ügyeljen arra, hogy a mérete és színe állítható legyen, típusa pedig illeszkedjen a tar-
talomhoz! Az oldalszegély vonalvastagságát állítsa 12 pt értékűre, a színét sötétvö-
rösre! 

Mentse a levelet, majd mentse pdf formátumban is ugyanazon a néven és nyomtassa ki ezt a 
fájlt, utána zárjon be minden dokumentumot! 

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