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Bevezetés 

Jelen dokumentum az Ubuntu 19.04 Érettségi Remix telepítését és az informatika 
érettségire testreszabásához szükséges beállításokat mutatja be. Az Ubuntu 19.04 Érettségi 
Remix a 2019. áprilisában megjelent Ubuntu 19.04 LTS változatra épül. Az Érettségi Remix 
csomagválasztékában és egyes beállításaiban tér el az eredeti Ubuntu 19.04 LTS változattól, 
hogy megfeleljen a magyar informatika érettségi követelményeinek. Az Ubuntu 19.04 
Érettségi Remixet a magyar Ubuntu közösség állította össze az FSF.hu Alapítvány 
támogatásával. 

Telepítés 

Az Ubuntu 19.04 Érettségi Remix telepítéséhez bootolja be a 
számítógépet az Érettségi Remixet tartalmazó eszközről. A LIVE rendszer 
elindulása után az Érettségi Remix telepítéséhez válassza a „Ubuntu 
Érettségi telepítése” ikont az asztalról. A rendszer telepítése teljes 
mértékben grafikus felületen végezhető el. 

Első lépésben válasszuk ki a telepítés nyelvének a „magyar”-t a bal oldali 
sávban lefelé görgetve, majd a következő lépésben adjuk meg a 
billentyűzet kiosztását1. Az „Folytatás” választása után az internetkapcsolat 
ellenőrizhető illetve állítható be. Az 19.04 Érettségi Remix minden 
szükséges csomagot és kiegészítőt tartalmaz, ezért sem a telepítéshez, 
sem a telepítés utáni beállításokhoz nem szükséges 
internetkapcsolattal rendelkeznie. 

 

Ha van internetkapcsolat, akkor bejelölhető, hogy a telepítés során a frissítések is települjenek. 
Ez azt jelenti, hogy ha érkeztek frissítések a telepítőlemezen szereplő csomagokhoz az Érettségi 
Remix összeállítása óta, akkor azok a telepítés alatt frissülnek. Ezen opció nem ajánlott, mert 
az új frissítések esetleg elronthatják az érettségi miatt tett beállításokat, és módosíthatja 
az elérhető szoftverek verziószámát a szoftverlistához képest. A „Külső gyártóktól 
származó...” jelölőnégyzet az ide tartozó driverek miatt hasznos lehet. 

                                                 
1 A listák alatti mezőben kipróbálhatjuk a fent kiválasztott beállításokat (érdemes a kritikus karakterekkel tesztelni). 

Ha bizonytalanok vagyunk, a „Billentyűzetkiosztás felismerése” gombra kattintva egy pár lépéses varázsló segít! 



 

A „Normál telepítés” következő lépéseként meg kell adnia, hogy a rendszer miként kerüljön 
telepítésre a számítógép merevlemezére. A számítógépen már megtalálható rendszerek 
függvényében más és más opciók állnak rendelkezésre a megjelenő ablakban. Van lehetőség a 
lemez törlésével az Érettségi Remixet telepíteni egyedüli rendszerként. Ha a telepítő Windows 
operációs rendszert talál, és mellette van szabad terület a merevlemezen, akkor a Windows 
mellé is telepíthető az Érettségi Remix, illetve ha talál már egy Ubuntu (alapú) Linux 
rendszert, akkor annak a helyére telepítési lehetőséget is választhatunk. Válassza ki az opciók 
közül a leginkább megfelelőt, majd kattintson a „Folytatás” gombra. Ekkor a telepítő 
automatikusan elvégzi a particionálási beállításokat.  

Egyéni particionálásra a „Valami más” opció kiválasztásával van lehetőség, de ezt csak 
haladó felhasználóknak javasoljuk. Ha a számítógépben egyetlen (üres) merevlemez található, 
akkor a fent ajánlott varázslóval tudjuk a legegyszerűbben és leggyorsabban kialakítani a 
szükséges partíciókat. 

(A rendszer több partícióra osztására az érettségi telepített vizsgarendszernél nincs  feltétlen szükség, de felkészülés 
során a helyi adottságok alapján hasznos lehet). 



A rendszer telepítése ezzel megkezdődik, a telepítési varázsló lépésinek folyamatát az ablak 
alsó sávjában követhetjük soron.  

Elsőként a földrajzi elhelyezkedését kérdezi meg a telepítő az időzóna-beállítások 
meghatározása érdekében. 

Ezt követően meg kell adnia, hogy ki a rendszer első számú felhasználója. A rendszer első 
számú felhasználója a rendszer használata során rendszergazda jogosultságokat kérhet 
magának az ilyen jogosultságot megkövetelő műveletek végrehajtásához.  

 

Adja meg a felhasználó nevét és jelszavát. (Például: pingvin, jelen dokumentációban erre 
hivatkozunk) Az adatok biztonságosabb tárolása érdekében bekapcsolható a saját mappa 
titkosítása is, erre azonban az érettségin való felhasználás esetén nincs szükség, s az esetleges 
adatmentes miatt nem is javasolt a használata! Ha végzett az adatok megadásával, kattintson a 
„Folytatás” gombra. 



Ezután folytatódik az Ubuntu telepítése, amely a rendszer sebességétől függően eltarthat 
egy ideig. A telepítés végeztével egy ablak tájékoztat arról, hogy a telepítés befejeződött, és 
újraindíthatja a számítógépet.  

Az újraindítás során távolítsa el a telepítőeszközt a számítógépből, amikor a telepítő erre 
kéri. Az újraindulás után a rendszerválasztó menüben már láthatja a telepített Ubuntu 19.04 
Érettségi Remix verziót. Indítsa el a rendszert, majd végezze el a további szükséges 
beállításokat a telepítéskor megadott felhasználóval!  



A telepített rendszer beállításai 

Új felhasználó létrehozása 

Ha a telepítés során megadott felhasználón kívül szeretne újabb felhasználót is létrehozni 
(például azért, mert a rendszer telepítése során létrehozott felhasználó nem egyezik meg az 
érettségi felhasználójával), akkor a Super (Windows) billentyűkombináció lenyomása után 
keresse meg a „Felhasználói fiókok” alkalmazást az alkalmazásindítóban. 

 

A Felhasználói fiókok ablakban láthatja a már létező felhasználókat, az ablak címsorában a 
„Feloldás” gombra kattintva pedig további felhasználókat hozhat létre.  

→  

Az új felhasználó létrehozása olyan művelet, amelyhez rendszergazdai jogosultságokkal kell 
rendelkezni, ezért meg kell adnia a jelszavát a felső sarokban lévő lakat „kioldásával”, de erre 
figyelmeztet is a rendszer, ha enélkül próbálkozunk. 
Ugyanez a feloldás szükséges a meglévő fiók adatainak 
módosításához is.  

A felhasználónak alapértelmezés szerint a 
/home/usernev elérési úton hoz létre a rendszer saját 

mappát.  

Ha készítünk külön 
vizsgafelhasználót, 
akkor ne felejtsük ezt a 
jelszót a vizsgázóval 
megosztani, és a további 
beállításokat is a vizsgafelhasználó fiókjában kell elvégezni!  



A rendszer beállításai 

SeaMonkey  & Compozer magyarítása 

Az előre telepített alkalmazások közül a  Seamonkey Browser & Compozer alkalmazáshoz 
külön kell telepíteni a magyar nyelvi állományt. 

A SeaMonkey nevű böngésző és Compozer nevű webszerkesztő komponensének is az 
asztalon találja a magyar nyelvi állományát. Kattintson erre jobb egérgombbal, és válassza a 
„Megnyitás egyéb alkalmazással” menüből a Seamonkeyt. 

→   

A kiegészítő telepítése után a program Edit menüjében a Preferences menüpontot 
kiválasztva az Appearance kategóriában jobb ablakrész „User Interface Language” 
blokkban válassza ki a Hungarian nyelvet. 

 

MySQL felhasználó létrehozása 

Egy Terminál elindítása után a sudo mysql parancs kiadásával kérjen egy mysql promptot. 
Az indításkor kérni fogja a felhasználó jelszavát a rendszergazda módban indításhoz! 

 



Az erettsegi mysql felhasználó létrehozásához, jogosultságainek beállításához ér érvénybe 
léptetéséhez adja ki a következő (pirossal kiemelt) mysql parancsokat! (Terminálba a 
Shift+Insert kominációval tudunk a vágólapról eilleszteni!) 

mysql> CREATE USER 'erettsegi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pingvin'; 

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'erettsegi'@'localhost'; 

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

mysql> FLUSH PRIVILEGES; 

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

mysql> exit 

Bye 

A felhasználó létrehozása után a LibreOffice Base adatbázis-kezelő alkalmazással tesztelje a 
hozzáférést a következők szerint:  

 

A Base indításakor megjelenő Adatbázistündér ablakában válassza ki meglévő 
adatbázishoz kapcsolódás műveletét. Ehhez a lenyitható listából válassza ki a MySQL 
lehetőséget, majd a közvetlen kapcsolat lehetőséget! 

 



A tündér következő lépésében meg kell adni a kiszolgáló adatait. A helyi mysql kiszolgálót a 
localhost néven érjük el az alapértelmezett 3306-os porton. A kapcsolat teszteléshez 
használjuk a „beépített” adatbázisok közül a mysql nevűt! 

 

A teszteléshez a korábban létrehozz erettsegi mysql felhasználót használjuk! A Jelszó 
kötelező opciót bepipálva kattintsunk a Kapcsolat tesztelése feliratú gombra, majd a felugró 
ablakban adjuk meg a jelszót (példánkban: pingvin) 

 

Ha minden beállítás a megfelelő, akkor a következő üzenetet kell kapnunk: 

 

A sikeres tesztelés után a tündér nyugodtam megszakíthatjuk a „Mégsem” gombbal! 

  



Eclipse kibontása 

A rendszer minden új felhasználó létrehozásakor a felhasználó saját mappájába 
betömörítve elhelyezi a megfelelő Eclipse verziót! Ennek kibontásához a „Fájlok” 
nevű fájlkezelőt elindítsa el.  A Super (Windows) billentyűt lenyomva fentről lefele az 
indítóban elfoglalt sorszámot lenyomva el tudjuk indítani bármelyik rögzített 
alkalmazást, példánkban a Super+3 kombinációval. 

A mappában lévő „eclipse-java-2019-06-R-linux-gtk-x86_64.tar.gz” állomány 
ikonjára jobb egérgombot nyomva bontsuk ki az állományt! Ennek hatására egy 
hasonló nevű mappa jön létre a kitömörített alkalmazásokkal. Az ebben lévő eclipse 
almappában található egy eclipse nevű indítóikon a fejlesztőkörnyezethez! 

 

A környezet indításakor meg kell adnunk a a munkakönyvtárat, ezt érdemes a felhasználó 
saját mappájában felajánlott alapértelmezésen hagyni: 

 

 

 


