


4



FIGYELEM!
A középfokú informatika vizsgák zavartalan lebonyolítása, a vizsgák könnyebb megszervezése, valamint a 
későbbi reklamációk elkerülése érdekében hangsúlyozottan ajánljuk, hogy az intézményben vizsgát tevő 
valamennyi vizsgázóval töltessenek ki szoftverválasztásra vonatkozó nyilatkozatot. A nyilatkozatok mintái az alábbi oldalakon találhatók.


Az ajánlott nyilatkozatok mintáinak táblázataiban azon szoftverek felsorolása található meg, amelyekkel az 
érettségi vizsga feladatlapjai közel azonos feltételekkel (nehézség, időigény) oldhatók meg. Természetesen a 
táblázatokból azokat a szoftvereket, amelyek nem állnak rendelkezésre az intézményben, törölni kell! Továbbá a lista a helyi lehetőségeknek megfelelően kibővíthető olyan programokkal, amelyek funkcionalitásukban, 
kezelésükben a megadott programokkal közel azonosak. A lista szűkítése és bővítése az intézményvezető 
felelősségi körébe tartozik.


Nyilatkozat középszintű informatika érettségi vizsgához (A/I)


A vizsgázó neve:……………………………………………………………………………………………………...

A vizsgázó egyedi érettségi iktatószáma: …………………………………………………………………………....

A 2018/2019. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában informatikából középszinten érettségi vizsgára jelentkező vizsgázó az alábbiakban nyilatkozik arról, hogy az irodai szoftvercsomag szoftvercsoportban az adott feladattípusok megoldásához mely szoftvert kívánja használni az érettségi vizsgán. E csoportban csak egyetlen szoftvert választhat. Az irodai szoftvercsomag kiválasztásával egyúttal az adatbázis-kezelő programot is meghatározza!
A grafikai alkalmazás, a vektorgrafikus szerkesztőprogram és a weblapszerkesztéshez használható program szoftvercsoportokban a jelzett programok állnak rendelkezésre a vizsgán.


Az alábbi táblázatban a megfelelő szoftver neve elé, a „V” jelű oszlopba tett X betűvel kell jelezni a választást.

Windows 7 (SP1)* operációs rendszeren
V
Szoftverek 
Szoftvercsoportok 
 
MS Office 2013 Professional Plus (32 bit) 
Irodai szoftvercsomag 
 
LibreOffice 6.0.5 (MySQL adatbázismotorral) 

MS Access 2013 vagy 
LibreOffice Base a MySQL adatbázismotorral 
a választott irodai szoftvercsomagnak megfelelően. 
Adatbázis-kezelő program 
	Az operációs rendszer vagy az irodai szoftvercsomag részét képező alkalmazás 
	GIMP 2.10.4 

IrfanView 4.51 
Grafikai alkalmazás 
	Az irodai szoftvercsomag részét képező alkalmazás 

Inkscape 0.92 
Vektorgrafikus szerkesztőprogram 
	Az operációs rendszer vagy az irodai szoftvercsomag részét képező alkalmazás 
	Office SharePoint Designer 2007 

KompoZer 0.8b3 
Weblapkészítéshez használható program 

*A vizsga szempontjából a Windows operációs rendszerek Home, Professional, Ultimate, Enterprise változatai nem jelentenek különbséget.
Figyelem! Egyes szoftverek csak online súgóval rendelkeznek, így a vizsga alatt nem elérhetőek.




 ……………………….., 2019. ……………………..


_____________________________				_____________________________
    vizsgázó aláírása				 		szülő / gondviselő aláírása
        (csak abban az esetben, ha a jelentkező nem nagykorú) 

Nyilatkozat középszintű informatika érettségi vizsgához (A/II)


A vizsgázó neve:……………………………….………………………………………………………………

A vizsgázó egyedi érettségi iktatószáma:………………………….……………………………………………

A 2018/2019. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában informatikából középszinten érettségi vizsgára jelentkező vizsgázó az alábbiakban nyilatkozik arról, hogy az irodai szoftvercsomag szoftvercsoportban az adott feladattípusok megoldásához mely szoftvert kívánja használni az érettségi vizsgán. E csoportban csak egyetlen szoftvert választhat. Az irodai szoftvercsomag kiválasztásával egyúttal az adatbázis-kezelő programot is meghatározza!
A grafikai alkalmazás, a vektorgrafikus szerkesztőprogram és a weblapszerkesztéshez használható program szoftvercsoportokban a jelzett programok állnak rendelkezésre a vizsgán.

Az alábbi táblázatban a megfelelő szoftver neve elé, a „V” jelű oszlopba tett X betűvel kell jelezni a választást.
Windows 10* operációs rendszeren
V
Szoftverek 
Szoftvercsoportok 
 
MS Office 2016 Professional Plus (32 bit)  
Irodai szoftvercsomag 
 
LibreOffice 6.0.5 (MySQL adatbázismotorral) 

MS Access 2016 vagy 
LibreOffice Base a MySQL adatbázismotorral 
a választott irodai szoftvercsomagnak megfelelően. 
Adatbázis-kezelő program 
	Az operációs rendszer vagy az irodai szoftvercsomag részét képező alkalmazás 
	GIMP 2.10.4 

IrfanView 4.51 
Grafikai alkalmazás 
	Az irodai szoftvercsomag részét képező alkalmazás 

Inkscape 0.92 
Vektorgrafikus szerkesztőprogram 
	Az operációs rendszer vagy az irodai szoftvercsomag részét képező alkalmazás 
	Office SharePoint Designer 2007 

KompoZer 0.8b3 
Weblapkészítéshez használható program 

* A vizsga szempontjából a Windows operációs rendszerek Home, Professional, Ultimate, Enterprise változatai nem jelentenek különbséget.

Figyelem! Egyes szoftverek csak online súgóval rendelkeznek, így a vizsga alatt nem elérhetőek.

 ……………………….., 2019. ……………………..

_____________________________			_____________________________
	vizsgázó aláírása	szülő aláírása
	(csak abban az esetben, ha a jelentkező nem nagykorú)

 Nyilatkozat középszintű informatika érettségi vizsgához (B)

A vizsgázó neve:………………………………………………………………………………………………………...

A vizsgázó egyedi érettségi iktatószáma: ……………………………………………………………………………....

A 2018/2019. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában informatikából középszinten érettségi vizsgára jelentkező vizsgázó az alábbiakban nyilatkozik arról, hogy az egyes szoftvercsomagok közül az adott feladattípusok megoldásához mely szoftvereket tudja használni az érettségi vizsgán. 

Csak egy szoftvercsomagot választhat! 

Az alábbi táblázatban a megfelelő szoftvercsomag neve elé, a „V” jelű oszlopba tett X betűvel kell jelezni a választást.

Linux operációs rendszeren
	V
Szoftverek
Szoftvercsoportok


Ubuntu Érettségi Remix 17.04 
Operációs rendszer, irodai szoftvercsomag, adatbázis-kezelő program, grafikai alkalmazás, weblapkészítő program

SuSE – SLED 11 SP4 érettségi


SuliX Professional-8-x86_64


A fenti csomagok tartalma:
Ubuntu Érettségi Remix 17.04 
Szoftvercsoportok
LibreOffice 5.3.1 Writer
Szövegszerkesztés
LibreOffice 5.3.1 Calc
Táblázatkezelés
LibreOffice 5.3.1 Impress
Prezentáció-készítés
- Gimp 2.8.20
- LibreOffice 5.3.1 Draw
- Pinta 1.6
Grafikai alkalmazás
- Inkscape 0.92
- LibreOffice 5.3.1 Draw
Vektorgrafikus alkalmazás
LibreOffice 5.3.1 Base (MySQL adatbázismotorral)
Adatbázis-kezelés
- KompoZer 0.8b3
- Seamonkey 2.48.
- Bluefish 2.2.9
Weblapkészítés

SuSE – SLED 11 SP4 érettségi
Szoftvercsoportok
LibreOffice 5.0.4 Writer
szövegszerkesztés
LibreOffice 5.0.4 Calc
táblázatkezelés
LibreOffice 5.0.4 Impress
prezentáció-készítés
Gimp 2.6.2
grafikai alkalmazás
LibreOffice 5.0.4 Draw
vektorgrafikus alkalmazás
LibreOffice 5.0.4 Base + MySQL 5.5.47 + JDBC
adatbázis-kezelés
KompoZer 0.7.10
weblapkészítés

SuliX Professional-8-x86_64
Szoftvercsoportok
LibreOffice 5.0.5 Writer
Szövegszerkesztés
LibreOffice 5.0.5 Calc
Táblázatkezelés
LibreOffice 5.0.5 Impress
Prezentáció-készítés
Gimp 2.8.10
Grafikai alkalmazás
- Inkscape 0.91
- LibreOffice 5.0.5 Draw
Vektorgrafikus alkalmazás
LibreOffice 5.0.5 Base + MySQL 5.5.41 + JDBC
Adatbázis-kezelés
KompoZer 0.8b3
Weblapkészítés

 ……………………….., 2019. ……………………..

_____________________________				_____________________________
vizsgázó aláírása			 		szülõ / gondviselõ aláírása
(csak abban az esetben, ha a jelentkezõ nem nagykorú) 

