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Fontos tudnivalók 

1. A feladatlap két feladatsort tartalmaz. A 180 perces megoldási időt tetszés szerint oszt-
hatja meg. A feladatrészek megoldási sorrendje tetszőleges. 

2. Az I. feladatsor (teszt) megoldása papíralapon folyik.  
Csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat, piszkozatot készítenie nem szabad. 
Fekete vagy kék színű tollal írjon! 
A feladatokat olvassa el figyelmesen, majd az utasításoknak megfelelően oldja meg! 
A feladat megoldásakor törekedjen az olvasható írásra, ügyeljen a nyelvhelyességre és a szak-
mailag helyes megfogalmazásra, az áttekinthető formára! 
A zárt jellegű feladatoknál (teszt) a pontot csak akkor kapja meg, ha a megoldása hibátlan (sem 
kevesebb, sem több választ nem jelölt meg). 
Tévedés esetén javíthatja a rossz jelölést, de helyes megoldásnak csak az egyértelmű javítás 
fogadható el. 

3. A II. feladatsor (táblázatkezelés, szövegszerkesztés) megoldása számítógépen történik.  
Javasoljuk, hogy mielőtt dolgozni kezd, a feladatsort olvassa végig. 
Munkájához használhatja a saját – utólagos javítás, bejegyzés, kiegészítés nélküli – Magyar 
helyesírási szótárát és A magyar helyesírás szabályai című kiadványt, illetőleg a szövegszer-
kesztőbe beépített helyesírás-ellenőrző programot. 
A feladat megoldása közben folyamatosan mentsen! A hibás mentésből, illetőleg a mentés hi-
ányából adódó feladattól való eltérés, hiba, pontatlanság az Ön felelőssége. Ügyeljen a feladat-
ban szereplő mappa- és fájlnév pontos megadására is! 
Az adatbevitellel járó feladatokra csak akkor kaphatja meg a pontszámot, ha a gépelés 
is hibátlan. 
Ha az Ön által használt program nem tartalmazza a feladatsorban szereplő beállítás, szerkesz-
tési művelet stb. valamelyikét, alkalmazza a hozzá legközelebb álló hasonló megoldást! 
Elháríthatatlan technikai hiba esetén a felügyelő tanárnak jelezze a hibát, aki értesíti az ügye-
letet ellátó rendszergazdát! 
A dolgozatokat – a feladat utasítása szerint – Önnek kell kinyomtatnia. Csak egyszer nyomtat-
hat, ezért előtte ellenőrizze munkáját! Nyomtatás után a vizsgadolgozatban javítani, módosí-
tani a megoldási időn belül sem lehet. A nyomtatott és az elektronikus verziónak meg kell 
egyeznie. A dolgozat két formája közötti eltérést hibának fogják venni. 

A képek forrása: 
https://pixabay.com/hu/illustrations/iconset-ikon-kos%C3%A1r-622094/ 
https://pixabay.com/hu/illustrations/real-estate-ikonok-marketing-otthon-2081571/ 
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Teszt jellegű feladatok 

 
1. feladat 1 pont  

Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik IGAZ és melyik HAMIS! Tegyen X jelet 
a megfelelő cellába! 

Állítás Igaz Hamis 
A keltezésben a helységnév után vesszőt teszünk, az évszám után pontot.   
A címzésben az út szót rövidíthetjük, és u. formában írhatjuk.    
A címzésben pontot teszünk a kerület, a házszám és a postafiók száma után.   

 
2. feladat 1 pont  

A felsoroltak közül válassza ki a csoportba nem illő fogalmat! Húzza alá a helyes választ! 
− iratmegsemmisítő 

− tűzőgép 

− lyukasztógép 

− fűzőgép 

3. feladat 1 pont  

Egészítse ki a mondatot a tartalomnak megfelelően! Válaszát írja a kipontozott helyre! 

A bemutatkozás szabályai szerint a ………………………………………… mutatkozik be a 

……………………………………………. 

4. feladat 1 pont  

Egészítse ki a mondatot a tartalomnak megfelelően! Válasszon a felsorolt lehetőségek kö-
zül! A helyes választ írja a kipontozott helyre! 

hivatalos stílusra  lényegre hibátlanságra 

A hivatalos levelezésben a mondanivaló megfogalmazásakor a ……………………………. 
kell törekedni, mert a lényegtelen, felesleges elemek csak elterelik a figyelmet a fontosabb köz-
lendőkről. 

5. feladat 1 pont  

Döntse el, hogy melyik – irodában használt – berendezésre vonatkoznak az alábbi jellem-
zők! Válaszát írja a vonalra! 
kényelmes, állítható háttámla, görgős lábak, ergonomikus forma, állítható ülésmagasság 

____________________________ 
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6. feladat 1 pont  

Egészítse ki a mondatot a tartalomnak megfelelően! Válasszon a felsorolt lehetőségek kö-
zül! A helyes választ írja a kipontozott helyre! 

navigációs numerikus alfanumerikus 

A(z) ……………………………………………. billentyűzet a szöveg bevitelére szolgál.  

7. feladat 1 pont  

Döntse el, hogy az alábbi, iratokban gyakran szereplő azonosító adat helyes-e! Tegyen X 
jelet a megfelelő cellába! 

 Helyes Helytelen 

Anyja neve: Zentai Zoltánné   

 
8. feladat 1 pont  

Nevezze meg azt a tevékenységet, amelyre az alábbi állítás vonatkozik! Válaszát írja a 
vonalra! 
Az a szellemi és fizikai tevékenység, ami arra irányul, hogy valamely ügy megoldódjon, és 
amelynek során emberekkel, illetve iratokkal kell foglalkozni. 

____________________________ 

9. feladat 1 pont  

Döntse el, hogy az alábbi iratok melyik csoportba sorolhatók! Választását jelölje X-szel a 
vonalon! 

felszólítás, idézés, határozat 

Hivatalos szerveknek küldött iratok  _______________ 
Hivatalos szervektől kapott iratok  _______________ 

10. feladat 1 pont  

Válassza ki az alábbiak közül a megrendelés visszaigazolására vonatkozó igaz állí-
tás(oka)t! Írja a helyes betűjele(ke)t a vonalra! 

a) Utalni kell a megrendelésre. 
b) Nincs jogi következménye. 
c) Formanyomtatvány is használható hozzá. 

_____________________________ 
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Hivatalos levél vagy irat és egyéb dokumentum készítése 
 
Tájékoztatás a feladatról 

Ön egy önkormányzatnál lát el titkári feladatokat. A jegyző levelet ír a polgármesternek, amely-
ben javaslatot tesz a kezdő vállalkozások támogatására pályázati formában. Feladata a doku-
mentumok (levél, melléklet, táblázat, diagram) elkészítése 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!  

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 vizsgaszervező által megadott helyről a kep_1.png, 
kep_2.png, szoveg.docx és tablazat.xlsx fájlokat! 
A feladatsor megoldásakor az utasításoknak megfelelően mentse a fájlokat! 
A feladatsor utasításai szerint – az adott dokumentum elkészítése után – nyomtassa ki a 
munkáját! 
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  

Munkalapok átnevezése 
- Munka1  Lista 
- Munka2  Szűrés 

3. feladat 5 pont  

Beállítások a Lista munkalapon 

Arial betűtípus, 11 pt-os betűméret, a cellákra állítson be függőleges középre igazítást! 
Az oldal nagyítása 1 oldal széles és 2 oldal magas, a bal és a jobb margó 0,5 cm, a felső margó 
2,5 cm, az alsó margó 2 cm legyen, a táblázatot igazítsa az oldalon vízszintesen középre! 
Az élőfejbe balra írja be a saját nevét, jobbra szúrja be az aktuális dátumot, az élőlábba 
középre szúrja be az oldalszám/oldalak száma mezőkódokat! 
Fent ismétlődő sorként a 2. sort állítsa be! 
Módosítsa az oszlopok szélességét: A = 45, B:E = 14 egységre, a sorok magasságát: 1. = 50, a 
2. és 62. = 35, 3-61. = 16 egységre! 

                                                 
* A feladatban található bármely név, adat fiktív, a valósággal való esetleges egyezése véletlen egybeesés. 
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4. feladat 2 pont  

A táblázat címének és oszlopmegnevezéseinek kialakítása 

Egyesítse az A1:E1 cellákat, majd ide írja be Az üzletek száma fő tevékenységi körük szerint 
csoportosítva szöveget, igazítsa vízszintesen is középre, és formázza 14 pt-os betűmérettel, 
sötétkék betűszínnel, félkövér stílussal! Az A1:E1 egyesített cellához szúrjon be megjegyzést 
Az adatok nem valósak. szöveggel! Rejtse el a megjegyzést! 

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

5. feladat 7 pont  

Számítás végzése és kimutatás készítése 

A B62:E62 cellában függvénnyel összesítse az oszlopok adatait!  

A C66 cellában egyéni képlet segítségével tüntesse fel, hogy az utolsó negyedévben hogyan 
változott az üzletek száma (E62) az előző év utolsó negyedévéhez képest (C65)! Az eredmény 
százalékos formában, tizedesjegy nélkül jelenjen meg! 

A C67 cellában minősítse a változást (C66): ha ez a szám 100%-nál több, akkor a fejlődés, ha 
kevesebb, akkor a visszaesés szó jelenjen meg a cellában! 

A C68 cellában tüntesse fel a legtöbb üzletszámot a III. negyedévben!  

A C69 cellában jelenítse meg a legkevesebb üzletszámot az I. negyedévben! 

A C70 cellában számolja ki az üzletek átlagos számát a IV. negyedévben!  

A C71 cellában számolja meg, hány olyan tevékenységi kör volt a IV. negyedévben, ahol az 
üzletek száma az átlagos üzletszámnál több volt!  

6. feladat 4 pont  

A munkalap formázása  

Az A62:E62 cellák tartalmát formázza sötétkék betűszínnel, félkövér stílussal, a cellákra állít-
son be világoskék színű kitöltést/mintázatot! Igazítsa a B3:E62 cellák tartalmát vízszintesen is 
középre! Keretezze az A2:E62 tartományt belül és körül vékony, szimpla folyamatos stílusú, 
sötétkék színű szegéllyel! 

A B62:E62, a C65 és a C68:C71 cellák adataira állítson be egyéni számformátumot (az üzlet 
szó beírásával) tizedesjegy nélkül, a szóköz helyes használatával! 

Egyesítse az A75:B76 cellákat, majd ide írja be az Irodai ügyviteli ismeretek érettségi vizs-
gafeladat – középszint szöveget! Formázza az egyesített cella tartalmát 10 pt-os betűmérettel, 
sötétkék betűszínnel, félkövér-dőlt stílussal, igazítsa vízszintesen is középre! 

Egyesítse a C73:C77 cellákat, majd ide szúrja be a kep_1.png képet, méretét igazítsa az egye-
sített cellához! 
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7. feladat 1 pont  

Adatok szűrése  

Szűrje ki a IV. negyedév alapján azokat a tevékenységi köröket, ahol az üzletek száma 10-nél 
több! Az eredményt – a táblázat címe és az összesítő sor nélkül – másolja át a Szűrés munka-
lapra az A1 cellától kezdve az oszlopszélességek megtartásával!  

A Lista munkalapon állítsa vissza a táblázat adatait, de a választót hagyja bekapcsolva! 

A továbbiakban a Szűrés munkalapon dolgozzon! 

8. feladat 2 pont  

Sorba rendezés, feltételes formázás  

A Szűrés munkalapon rendezze sorba a táblázat adatait a tevékenységek megnevezése alapján 
ábécé szerint emelkedő sorrendbe! Figyeljen arra, hogy az összetartozó adatok együtt marad-
janak! 

Az üzletek számát tartalmazó cellákra állítson be feltételes formázást: a 30-nál több üzletszá-
mot tartalmazó cellákon helyezzen el világoszöld színű kitöltést/mintázatot (a betűszínt ne mó-
dosítsa), a tartalmukat formázza félkővér-dőlt stílussal! 

9. feladat 4 pont  

Diagram készítése, formázása  

Készítsen csoportosított oszlopdiagramot új diagrammunkalapon a Szűrés munkalap táblá-
zatának adataiból, a kategóriatengelyen a tevékenységi körök megnevezése legyen olvasható! 
A jelmagyarázat, amely a negyedéveket tartalmazza, a jobb oldalon jelenjen meg! A diagram-
munkalapot a munkalapok sorában utolsóként helyezze el! 

A diagram címe A legtöbb üzletszámú tevékenységek, a diagrammunkalap elnevezése Diag-
ram legyen! 

Adatfeliratként tüntesse fel az értéket! A IV. negyedév adatsorának kitöltését módosítsa sötét-
zöldre! 

Formázza a feliratokat (cím, jelmagyarázat, adat- és tengelyfeliratok) Arial betűtípussal, sötét-
kék betűszínnel, félkövér stílussal! A diagramot keretezze szimpla folyamatos stílusú, sötétkék 
színű, 3 pt vastagságú szegéllyel! 

Mentse a fájlt, nyomtassa ki a Lista munkalapot, majd zárja be a dokumentumot! 
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Tízujjas vakírás (adatbevitel) 

10. feladat 6 pont  

A levél szövegének begépelése 

Nyissa meg a szövegszerkesztőt, és mentse a dokumentumot saját neve_levél néven a 
mappájába a program alapértelmezett formátumában! Ebbe a fájlba gépelje be folyamatosan, 
enterhasználat nélkül az alábbi szöveget: 

A legutóbbi testületi ülés határozatának megfelelően idén 
is elkészítettük azt a kimutatást, amelyből látszik, hogy a 
településünkön működő üzletek milyen tevékenységet végez-
nek. A táblázatban tevékenységi kör szerint csoportosítva, 
negyedévenkénti bontásban tüntettük fel az adatokat.  
 
Megállapítottuk, hogy ugyan az előző év utolsó negyedévéhez 
képest az üzletek száma nőtt, de a tevékenységi körök több-
ségénél öt alatti üzletszámot mutattunk ki. Nyolc olyan te-
vékenységi kör van, ahol tíznél több az üzletek száma. Az 
erről készült diagram az 1. sz. mellékletben látható.  
 
A fentiek miatt javasoljuk, hogy olyan pályázati lehetősé-
get biztosítsunk a kezdő vállalkozóknak, amelyhez nincs 
szükség önerőre. Valljuk, hogy a kezdő vállalkozások támo-
gatása akkor lehet sikeres, ha az nem csak a pénzügyekben 
merül ki. A kisvállalkozók sikere attól is függ, hogy  
 
ismerik-e a célcsoportot, és elérik-e azt. Minden vállalko-
zóképzéssel foglalkozó tananyag, oktatás nagy hangsúlyt he-
lyez a piackutatásra, azonban a legtöbb esetben ennek a 
költségét egy leendő mikrovállalkozó nem tudja megfizetni. 
Önkormányzatunk a pénzügyi támogatáson kívül ebben is  
 
szeretne segítséget nyújtani a pályázóknak. Ennek érdekében 
felvettük a kapcsolatot szakemberekkel, és ők is megerősí-
tették ezt a véleményt. Az egyeztetés során arra jutottunk, 
hogy elsősorban online tanácsadást nyújtunk majd az érdek-
lődőknek szakemberek segítségével. Elképzelésünk szerint 
 
több szakembert is megkeresünk majd, és az összeállított 
tananyag, az óraszám, valamint az ár ismeretében döntünk a 
tanácsadó kiválasztásáról. Levelünk 2. sz. mellékletében 
csatoljuk a pályázat meghirdetését, melyhez kérjük Polgár-
mester úr jóváhagyását. A részleteket pontosan kidolgozzuk, 
 
és egy héten belül eljuttatjuk Önhöz. Bízunk abban, hogy 
támogatásunkkal egyre több sikeres vállalkozás létesül te-
lepülésünkön. 
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Dokumentumszerkesztés, levelezés, nyelvi sajátosságok 

Készítse el a levelet a begépelt szövegből! 

11. feladat 4 pont  

Beállítások a teljes dokumentumra vonatkozóan 

Arial betűtípus, 11 pt-os betűméret (az élőfejekben, az élőlábakban és a lábjegyzetben is),  

a felső margó 2,5 cm, a bal, jobb és alsó margó 2 cm, 

a sorköz szimpla, a levélszöveg bekezdései között a térköz 12 pt értékű, 

a levél szövegének igazítása sorkizárt, automatikus – szükség szerint kézi – elválasztás alkal-
mazása. 

Az ettől eltérő beállításokat a megfelelő helyen jelezni fogjuk.  

12. feladat 6 pont  

A levél élőfejének és élőlábának elkészítése 

Az élőfejbe gépelje be a küldő adatait, helyezze el a minta szerinti tagolással középre igazítva, 
formázza sötétkék betűszínnel! 

Keresztúri Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
9099 Keresztúr, Fő u. 42-44. 
Telefon: +36 (80) 880-880 

Formázza a hivatal teljes nevét 12 pt-os betűmérettel és félkövér stílussal! 

Az élőfej adatai mellé – pontosan a bal és a jobb oldali margóhoz igazítva – szúrjon be egy-
egy ötszög alakzatot (ha ilyen nincs a szövegszerkesztő programban, akkor más egyszerű alak-
zatot, amely megfelelhet a hivatal/önkormányzat logójaként)!  

Az objektumok magassága és szélessége 1,3 cm, a kitöltésük világoskék, a körvonaluk sötétkék 
és 0,75 pt vonalvastagságú legyen! Ügyeljen arra, hogy az alakzatok ne takarják a később elhe-
lyezett szegélyt, és az élőfejen belül maradjanak! 

Az élőfej utolsó adatát tartalmazó sor alatt helyezzen el szimpla folyamatos stílusú, sötétkék 
színű, 1 pt vastagságú szegélyt és 24 pt értékű térközt! 

Az élőlábban tüntesse fel a polgármesteri hivatal elektronikus elérhetőségeit:  

E-mail: info@keresztur.hu  Honlap: www.kereszturionkormanyzat.hu 

Balra az e-mail-címet, vele egy sorba, pontosan a jobb oldali margóhoz igazítva pedig a hon-
lapcímet írja be! Az elektronikus címekről – ha megjelenik – távolítsa el a hivatkozást! For-
mázza az adatokat sötétkék betűszínnel! 
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13. feladat  9 pont  

Az irat adatainak elhelyezése 

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

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

Iktatószám: 475-P/20… 

Ügyintéző:  <Saját név> 

A címzett neve:  Keresztúri Önkormányzat, Mályinka Kristóf polgármester 

A címzett címe:  Helyben  

Tárgy/az irat megnevezése:  Pályázati felhívás  

Aláírók: Dr. Várvölgyi András jegyző  

 Maglódiné Pécsy Krisztina pályázati felelős 

Melléklet: 2 db  
Írjon a dokumentum megfelelő helyére – a tartalomhoz és stílushoz illő – megszólítást és 
elköszönő szót! 

14. feladat 5 pont  

Szövegszerkesztési műveletek  

Helyezze önálló bekezdésbe a „Valljuk, hogy … és elérik-e azt.” szövegrészt, és formázza 
félkövér stílussal! 

A „Valljuk, hogy…” kezdetű bekezdést formázza az alábbiak szerint: 

- Húzza be balról és jobbról 2 cm-rel! 

- Állítson be világoskék színű árnyékolást/mintázatot, és  

- keretezze körbe dupla folyamatos stílusú, sötétkék színű, 0,75 pt vastagságú szegéllyel, min-
den oldalon 10 pt távolságra a szövegtől! 

A fenti bekezdés szövegében a vállalkozások szóhoz helyezzen el lábjegyzetet 
 (Wingdings, 42) szimbólummal, melynek szövege Az adatok nem valósak. legyen! For-
mázza a szimbólumot és a szöveget sötétkék betűszínnel, félkövér stílussal! 
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15. feladat 2 pont  

A levél szövegének tagolása, kiemelése 

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! 

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

16. feladat 7 pont  

A levél második oldalának kialakítása 

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

Az új oldalra  

- a bal margóhoz írja be az 1. sz. melléklet szöveget, utána 12 pt-os térközt állítson be, 

- illessze be képként a korábban elkészített diagramot, szélességét állítsa 16 cm-re, a magas-
ságát pedig 10 cm-re, igazítsa vízszintesen középre,  

- az objektum alá, attól 12 pt távolságra írja be a következő szöveget: Megtalálni a következő 
nagy sikert nem könnyű. De a lehetőség megvan rá, és érdemes nyitott szemmel járni. 
(Brian Windhorst), 

- helyezze a szöveget egy bekezdésen belül két sorba úgy, hogy a szerző neve (a zárójeles 
rész) kerüljön a második sorba, majd a bekezdés tartalmát formázza sötétkék betűszínnel, 
12 pt-os betűmérettel, kiskapitális karakterekkel, igazítsa középre! 

- A szöveg alá új bekezdésbe, attól 24 pt távolságra szúrjon be három szimbólumot egymás 
mellé (szóköz nélkül):  (Webdings, 253),  (Wingdings, 58),  (Wingdings2, 39)! 

- Mindhárom szimbólumot formázza 18 pt-os betűmérettel, és igazítsa a bekezdést középre! 

17. feladat 3 pont  

A második oldal élőfejének és élőlábának elkészítése 

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!  

Az élőlábba írja be az Irodai ügyviteli ismeretek érettségi vizsgafeladat – középszint szö-
veget, formázza sötétkék betűszínnel, igazítsa középre! 

Az élőfej alatt és az élőláb felett helyezzen el szimpla folyamatos stílusú, sötétkék színű, 0,5 pt 
vastagságú szegélyt 10 pt távolságra a szövegtől, az élőfej alatt 36 pt értékű térközt is! 

Mentse, nyomtassa ki a levelet, majd zárja be a fájlt! 
Nyissa meg a szoveg.docx fájlt, és mentse a mappájába saját neve_melléklet néven! 
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18. feladat 3 pont  

Beállítások a teljes dokumentumra vonatkozóan 

A margókat állítsa 2,5 cm-re, alkalmazzon Arial betűtípust, 11 pt-os betűméretet (az élőfejben, 
az élőlábban és a lábjegyzetben is)! 

A sortávolság szimpla, a szöveg igazítása sorkizárt legyen!  

Állítson be automatikus – szükség szerint kézi – elválasztást, a bekezdések között 12 pt-os tér-
közt! 

Az ettől eltérő beállításokat a megfelelő helyen jelezni fogjuk.  

19. feladat 2 pont  

A dokumentum élőfejének és élőlábának kialakítása 

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! Az élőfej adatai előtt és után 12 pt értékű térközt állítson be!  

Az élőlábba írja be az Irodai ügyviteli ismeretek érettségi vizsgafeladat – középszint 
szöveget, formázza sötétkék betűszínnel, igazítsa középre, utána 12 pt-os térközt állítson be! 

20. feladat 2 pont  

Az irat címének kialakítása 

A dokumentum szövege elé írja be – középre igazítva – a LEGYÉL VÁLLALKOZÓ! PÁ-
LYÁZAT szöveget (nagybetűkkel) értelemszerűen két bekezdésbe, a második bekezdés után 
24 pt értékű térközt állítson be!  

A címet formázza sötétkék betűszínnel, félkövér stílussal, módosítsa a betűk méretét 20 pt-osra!  

21. feladat 4 pont  

Alcímek és felsorolás 

Az alábbi mondatokat helyezze önálló bekezdésekbe, és törölje a mondatvégi írásjelet! 
„Jogosultsági elvárások.” 
„Támogatható vállalkozási formák.” 
„Egyéb feltételek.” 
„Támogatási összeg.” 
„A támogatási kérelem benyújtásának feltételei.” 
 
Az így kialakított bekezdések szövegét formázza 12 pt-os betűmérettel, félkövér stílussal, kis-
kapitális karakterekkel! 
Az alcímek után értelemszerűen tagolja bekezdésekre a szöveget, majd formázza azokat felso-
rolásként  (Wingdings, 252) szimbólummal, melynek helye 0,5 cm, a szöveg helyzete 1,2 cm 
legyen! 
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22. feladat 3 pont  

Hasábok kialakítása 

A „Jogosultsági elvárások … Egyéni cég.” szövegrészt helyezze el két, azonos szélességű 
hasábba! 

A hasábok között a térköz 2 cm legyen! 

Helyezzen el a hasábok között választóvonalat! 

23. feladat 3 pont  

Szövegszerkesztési műveletek  

Az irat utolsó bekezdése után írja be a Részletes információkért keresse fel honlapunkat! 
mondatot, melyet formázzon 16 pt-os betűmérettel, sötétkék betűszínnel, félkövér stílussal, iga-
zítsa középre! 

A fenti mondat után helyezzen el számozott lábjegyzetet A pályázat nem valós. szöveggel! A 
számot és a szöveget formázza sötétkék betűszínnel, kiskapitális karakterekkel, félkövér-dőlt 
stílussal! 

A „Részletes információkért…” kezdetű bekezdés után, attól 12 pt távolságra szúrja be a 
kep_2.png képet, a magassága 1,8 cm, a szélessége 5,5 cm legyen, igazítsa középre! 

24. feladat 2 pont  

Vízjel és oldalszegély kialakítása 

A dokumentumban helyezze el a kep_1.png képet vízjelként, fakítva, automatikus méretben! 

A dokumentumra állítson be körbe tripla folyamatos stílusú, sötétkék színű, 1,5 pt vastagságú 
oldalszegélyt! 

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

Ellenőrizze, hogy minden fájl megtalálható-e a mappájában, és helyes-e az elnevezésük! 
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90  
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