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Fontos tudnivalók 

 
 
 

1. A feladat megoldása előtt a teljes feladatsort olvassa végig! 

2. Javasoljuk, hogy a feladatot a sorszámok sorrendjében hajtsa végre! 

3. A levél formátumát a levelezés szabályai szerint saját magának kell kialakítania. 

4. A szövegszerkesztési feladatban a javító tanár külön értékeli a szöveg bekezdésekre 
tagolását, valamint a szövegben alkalmazott kiemeléseket. Ne feledkezzen meg 
ezekről a formázásokról a levél megírásánál! 

5. Munkája közben ne feledkezzen el a feladat rendszeres mentéséről! 

6. A feladat befejezése után tekintse át (ellenőrizze) munkáját, az esetleges hibákat 
javítsa ki! Munkája kinyomtatását csak egy alkalommal végezheti el. Nyomtatás után 
a vizsgadolgozatban javítani, módosítani – a megoldási időn belül – sem lehet. 

7. Technikai hiba esetén a felügyelő tanárnak azonnal jelezze a hibát! Az ügyeletet ellátó 
rendszergazda értesítése a felügyelő tanár feladata. 
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Operációsrendszer-kezelési feladatok 

1. Készítsen egy mappát (könyvtárat) a tanára által megadott meghajtón! A mappa 
megnevezése az Ön teljes neve legyen! 

2. Másolja át ebbe a könyvtárba a megadott meghajtó Vizsga könyvtárában lévő,  
Hiányzás-Ny.xls; Hiányzás-Ny.doc és az Ön által korábban ebbe a könyvtárba 
elmentett A vizsgázó teljes neve-D.doc fájlokat, valamint a Számítógép.WMF és a 
Könyv.WMF megnevezésű képeket! 

 

Táblázatkezelési feladatok (Ne feledkezzen el a feladat rendszeres mentéséről!) 

3. Nyissa meg a Hiányzás-Ny.xls fájlt!  

4. Mentse el a fájlt más néven az 1-es pontban készített mappába (könyvtárba)! A fájl 
megnevezése is az Ön teljes neve legyen! A fájl kiterjesztését ne változtassa meg! 

5. Jelölje ki a Munka1 munkalapon található teljes táblázatot, és másolja át a Munka2 
munkalapra! A beillesztés bal felső cellája az A1 legyen! 

6. Állítsa be az oszlopok szélességét a Munka2 elnevezésű munkalapon az alábbiak 
szerint! 

- Az A oszlop szélességét 5 egységre (40 képpont) 

- A B oszlop szélességét 20 egységre (145 képpont) 

- C-től O-ig az oszlopok szélességét 6 egységre (47 képpont) 

- A P oszlop szélességét 28 egységre (201 képpont) 

7. Állítsa be a sorok magasságát a Munka2 elnevezésű munkalapon az alábbiak szerint! 

- Az 1-es sor magasságát 66 egységre (88 képpont) 

- A többi sor magasságát (2-től 72-ig) 15 egységre (20 képpont) 

8. Állítsa a kurzort a C2-es cellába, majd végezze el az Ablaktábla rögzítése feladatot! 

9. Írja be az M1-es cellába az Összesen oszlopazonosítót, és az M oszlop M2:M71 
celláiban számítsa ki a tanulók összes hiányzásait a C:L oszlopokban lévő adatok 
felhasználásával! 

10. Írja be az N1-es cellába az Átlagosan oszlopazonosítót, és az N oszlop N2:N71 
celláiban számítsa ki a tanulók átlagos havonkénti hiányzását! 

11. Állítsa be két tizedes értékűre az N2:N71 cellák számformátumát! 

12. Írja be az O1-es cellába a 20-nál több oszlopazonosítót, és az O oszlop O2:O71 
celláiban számítsa ki tanulónként, hogy a hány olyan hónap volt a tanév során, 
amelyben a tanuló 20 óránál többet hiányzott! 

13. Írja be a B72-es cellába a Havonta összesen sorazonosítót, és a 72-es sor C72:L72 
celláiban számítsa ki, hogy az iskola szakképző évfolyamos tanulói havonta összesen 
hány órát hiányoztak! 

14. Írja be a B73-as cellába a Havonta átlagosan sorazonosítót, és a 73-as sor C73:L73 
celláiban számítsa ki, hogy az iskola szakmunkás tanulói havonta átlagosan hány órát 
hiányoztak! 
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15. Állítsa be egy tizedes értékűre az C73:L73 cellák számformátumát! 

16. Igazítsa az A2:A71 cellatartományban, valamint a C2:O71 cellatartományban lévő 
adatokat mind vízszintesen, mind függőlegesen középre! Ugyanilyen igazítást végezzen 
el a B1-es cella tartalmával is! 

17. Igazítsa a B2:B73 cellatartományban adatokat balra behúzással! A behúzás mértéke   
1 egység legyen! 

18. Forgassa el a C1:O1 cellatartományban lévő adatokat +90 fokkal! 

19. Igazítsa a C1:O1 cellatartományban lévő adatokat mind vízszintesen, mind 
függőlegesen középre! 

20. Szegélyezze a Munka2 munkalapon, az A1:O73 cellatartományban lévő táblázatot 
háromféle vonalvastagsággal, az alábbiak szerint! 

- A legvastagabb folyamatos vonallal szegélyezze körül a teljes táblázatot! 

- Közepes vastagságú folyamatos vonallal válassza el egymástól az egyes 
oszlopokat! Ezek a táblázat belsejében lévő függőleges vonalak! 

- A legvékonyabb folyamatos vonalat használja a táblázat belsejében az egyes 
sorok között (vízszintes elválasztó vonalak)! 

- A legvastagabb folyamatos vonalra módosítsa az 1-es és a 2-es sor közötti, 
valamint a 71-es és a 72-es sor közötti vízszintes vonalat a táblázat belsejében! 

- A legvastagabb folyamatos vonalra módosítsa a B és a C oszlop közötti, 
valamint az L és az M oszlop közötti függőleges vonalat a táblázat belsejében! 

21. Készítsen Grafikon diagramot (Vonal minden adatértéknél jelölővel típusút) a 
Munka2 munkalap B1:L1 és B72:L72 cellatartományának adataiból! 

- A diagramot külön munkalapon helyezze el! 
- A diagram jelmagyarázatot ne tartalmazzon! 
- A diagram címe: Titkárságvezetők havi hiányzási összesítése 2006 legyen! 
- A kategóriatengely felirata Hónapok legyen! 
- Az értéktengely felirata Összes hiányzás (óra) legyen! 
- A diagram kategóriatengelyének adatait +90 fokkal forgassa el! 
- A diagramnak ne legyen háttérszíne! 

22. Készítsen élőlábat a Diagram1 munkalaphoz! Az élőlábba középre igazítva saját teljes 
nevét írja! 

23. Mentse el a változtatásokat! 
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Tartalmi és szövegszerkesztési feladatok (Ne feledkezzen el a feladat rendszeres mentéséről!) 
 
A levelet (beszámolót) Ön - Miller Mária Magdolna -, a Háry János Középiskola igazgatója 
nevében írja a kerületi önkormányzat oktatási osztályának vezetője részére. 
 

A beszámoló levelet a levelezés szabályai szerint kell elkészítenie. 
 

24. A levél iratkezelési adatai (Az első négy adat a dokumentum első oldalának élőfejében 
legyen elhelyezve, a 28-as pontban leírtak szerint.) 

A levél küldője: Háry János Középiskola 
Az iskola címe: 1360 Budapest, Mesélő utca 120. 
Az iskola telefonszáma: 903-52-74 
Az iskola faxszáma: 903-59-32 
Az iskola e-mail címe: haryjan@t-online.hu 
 
A levél dátuma: Budapest, <aktuális dátum>. 
Iktatószám: 479/200.. 
Ügyintéző neve: Gazdag Elvira 
Hivatkozási szám: 1349/200.. 
Ügyintézőjük: Marosi Dávid 

 
A címzett megnevezése: XXIV. Kerületi Önkormányzat 
 oktatási osztály 
A címzett személy neve, beosztása: Molnár Éva osztályvezető 
A címzett címe: 1399 Budapest, Óperencia tér 2. 
A beszámoló aláírója: Miller Mária Magdolna igazgató 
A küldemény típusa: Ajánlott 
A levél tárgya:  Beszámoló a Titkárságvezető képzés 

adatairól és eredményeiről 

25. Nyissa meg saját könyvtárából a Hiányzás-Ny.doc megnevezésű fájlt! Ez lesz a 
dokumentum szöveges tartalmának első része. Készítse el a levél fejrészét (helyezze el 
az irattárolási adatokat, a címzett megnevezését, címét stb.)! Írjon megszólítást a 
levélhez! 

26. A megnyitott fájl első bekezdése után, új bekezdésbe illessze be (szúrja be) az 
ugyanabban a könyvtárban lévő, a saját nevével és a -D betűvel jelzett fájlt! Ez lesz a 
dokumentum szöveges tartalmának másik része. Egészítse ki a levelet az aláírási rész 
adataival! Illesszen be elköszönő szót az aláírás elé! 

27. Mentse el az így elkészített fájl az 1-es pontban elkészített könyvtárba! A fájl 
megnevezése saját teljes neve legyen! A fájl kiterjesztését ne változtassa meg! 

28. Figyelem: a dokumentumban az első oldal élőfeje és élőlába különbözik a további 
oldalak élőfejének és élőlábának kialakításától! 

A levél első oldalának élőfejében helyezze el a Háry János Középiskola adatait az 
alábbiakban leírt módon! 

- Az iskola megnevezése, címe, telefonszáma, valamint faxszáma az élőfejben, bal 
oldalon, négy sorban, egymás alatt legyen elhelyezve! 
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- Az élőfejbe, a jobb oldali margóhoz igazítva, illessze be a Számítógép.WMF képet 

olyan méretben, mint az élőfejben lévő négysoros szöveg magassága! A kép 
illeszkedjen a jobb oldali margóhoz, és nem takarhatja az aláhúzást! 

Az élőfejek utolsó sora után 28 pont térközt illesszen be, valamint az élőfejeket vékony 
(0,5 pt), folyamatos vonallal húzza alá! 

29. A levél második oldalától kezdve a levél élőfejében bal oldalra az Ügyviteli alapis-
meretek szavak, az Írásbeli feladat szöveg, és a 200./200.. adat kerüljön egymás alá! 

30. Az élőfejbe, a jobb oldali margóhoz igazítva, illessze be a Könyv.WMF képet olyan 
méretben, mint az élőfejben lévő háromsoros szöveg magassága! A kép illeszkedjen a 
jobb oldali margóhoz, és nem takarhatja az aláhúzást! 

31. A levél élőlábába, az első oldal bal oldalára az iskola e-mail címét, jobb oldalára saját 
teljes nevét írja! 

A második oldaltól kezdve az élőláb tartalma az alábbiakban látható: 

- Bal oldalra saját teljes nevét írja! 
- Középre illessze be az oldalszámot! 
- Jobb oldalra illessze be az aktuális dátumot és az aktuális időt! Ehhez állítsa be a 

Dátum és idő ablakban az Automatikus frissítés lehetőségét! 
 
Az élőlábak felett, vékony (0,5 pt) vonalat helyezzen el! 

32. A dokumentum oldalbeállítása: bal oldali margó 3,5 cm, jobb oldali margó 1,5 cm, a 
felső és alsó margó 2,5 cm nagyságú legyen! Az élőláb távolságát a papír vágási élétől  
2 cm-re állítsa be! Mindenképpen alkalmazzon a dokumentumban oldaltörést! 

33. Formázási beállítások: 

- Karakterformázás: betűtípus Times New Roman, betűméret 12 pont. 
- Bekezdésformázás: igazítás sorkizárt, sorköz szimpla. Térköz a levelezés 

szabályaiban meghatározott értékű legyen! Kerülje a végtelen (nagyon sok sorból 
álló) bekezdések használatát! 

- Alkalmazza a dokumentumban az automatikus elválasztást! 
- Távolítsa el a hiperhivatkozás formátumot! 

34. A levélben az alábbiakon túl is alkalmazzon kiemeléseket! 

- Az „A táblázat nem tartalmazza az alábbi számolt eredményeket” sort (bekezdést) 
húzza alá! 

- A „Mivel több tanuló említette, közöljük indokukat Önökkel:” sort (bekezdést) 
tengerzöld színűre formázza! 

- A szövegben előforduló neveket vörös színűre formázza! 

35. Az A táblázat nem tartalmazza az alábbi számolt eredményeket bekezdés utáni öt sort 
felsorolásnak formázza! 

 A felsorolásjel alakja ennek a sornak megfelelő legyen! 
 A felsorolásjel helye 0,5 cm-re legyen a bal oldali margótól! 
 A felsorolásnál alkalmazott tabulátor helye, valamint a bekezdés további sorainak 

helye 1,5 cm-re legyen a bal oldali margótól! 
 A sorok közötti térköz 0 (nulla) értékű legyen! 
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36. A felsorolás öt soránál készítsen 13,25 cm-nél kitöltéses tabulátort! 

37. A levélbe illessze be (… és a mellékelt táblázatból nem olvashatók ki végződésű 
bekezdés után), a táblázatkezelő programban a Diagram1 munkalapon lévő diagramot! 
Figyelem: a beillesztett objektumnak el kell férnie a bal és jobb oldali margó között! 

38. Készítsen lábjegyzetet a … teljes terjedelmében elküldjük Önöknek. végződésű 
bekezdés végéhez! A lábjegyzet tartalma a következő legyen: 
A felhasznált nevek és számadatok kitaláltak, nem tartoznak valóságos személyekhez. 

39. Ellenőrizze az elkészített dokumentumot helyesírási, nyelvhelyességi, 
mondatszerkesztési szempontból! Az esetleges hibákat javítsa ki! Használja a 
helyesírási szótárt! Tagolja a levelet bekezdésekre! 

40. Mentse el a dokumentumot az 1-es pontban létrehozott könyvtárba! A fájl megnevezése 
saját teljes neve legyen! 

41. Nyomtassa ki a dokumentumot! 

 

A vizsgafeladatban felhasznált műveletek 
Adható 

pontszám 
A feladat 
sorszáma 

Kapott 
pont 

1) Informatikai eszközök és szoftverek kezelése, 
hálózati szolgáltatások 3   

1.1) Operációs rendszer kezelése 
(alkönyvtár(ak) készítése, fájlok 
megnevezése, mentése, átnevezése, 
áthelyezése, másolása, törlése) 

1 1; 2; 27; 
40; 

 

1.2) Alkalmazói szoftverek (szövegszerkesztő 
és táblázatkezelő) kezelése 1 3-23;  

24-39 
 

1.3) Dokumentum elküldése (e-mail), hálózati 
nyomtató használata 1 41  

2) Adatbevitel 9   

2.1) Szöveg begépelése diktálás alapján* 9   
0 hiba esetén járó pontszám 9   
1 hiba esetén járó pontszám 8   
2 hiba esetén járó pontszám 7   
3 hiba esetén járó pontszám 6   
4 hiba esetén járó pontszám 5   
5 hiba esetén járó pontszám 4   
6 hiba esetén járó pontszám 3   
7 hiba esetén járó pontszám 2   
8 hiba esetén járó pontszám 1   
9 vagy több hiba esetén járó pontszám 0   

3) Szöveges dokumentum szerkesztése 40   

3.1) Dokumentum megnyitása, bezárása 1 25  
3.3) Automatikus elválasztás használata 1 33  
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3.4) Karakterek formázása    
3.4.1) Betűtípus kiválasztása 1 33  
3.4.3) Betűméret kiválasztása 1 33  
3.4.4) Betűszín kiválasztása/1 1 34  
3.4.4) Betűszín kiválasztása/2 1 34  
3.4.5) Aláhúzás készítése 1 34  

3.5) Bekezdések formázása    
3.5.1) Igazítás beállítása 1 33  
3.5.3) Térköz beállítása a levelezés 

szabályai szerint 6.1-ben   

3.5.4) Térköz beállítása 1 35  
3.5.5) Sorköz beállítása 1 33  

3.6) Tabulátorok alkalmazása    
3.6.2) Tabulátor helyének beállítása 1 36  
3.6.3) Kitöltéses tabulátor használata 1 36  

3.7) Felsorolás, számozás    
3.7.1) Alkalmazási tartomány 

kiválasztása 1 35  

3.7.2) Felsorolásjel kiválasztása 1 35  
3.7.3) Felsorolásjel helyének 

meghatározása, beállítása 1 35  

3.7.4) Tabulátorjel beállítása 
felsorolásnál 1 35  

3.10) Oldalbeállítás    
3.10.2) Margók beállítása 1 32  
3.10.3) Élőfej, élőláb helyének beállítása 1 32  
3.10.4) Oldaltörés készítése 1 32  

3.12) Élőfej, élőláb kialakítása    
3.12.1) Beállítás: első oldal eltérő, vagy 

páros és páratlan oldal eltérő 1 28  

3.12.2) Adatbevitel élőfejbe az első 
oldalon  6.1-ben   

3.12.3) Adatbevitel élőfejbe a második 
oldaltól kezdve 1 29  

3.12.4) Élőfej utolsó sorának aláhúzása 1 28; 29  
3.12.5) Élőfejben térköz beállítása 1 28; 29  
3.12.6) Adatbevitel élőlábba az első 

oldalon 6.1-ben   

3.12.7) Élőlábba adatbevitel a második 
oldaltól kezdve 1 31  

3.12.8) Élőláb első sora felett vonal 
elhelyezése 1 31  

3.13) Mezőutasítások    
3.13.1) Dátum és/vagy idő beszúrása 1 31  
3.13.2) Oldalszám beszúrása 1 31  
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3.14) Beillesztés a dokumentumba 

(pont/darab)    

3.14.1) Szöveg (fájl) beillesztése 2 26  
3.14.3) Diagram beillesztése 2 37  
3.14.4) Kép beillesztése/1 2 28  
3.14.4) Kép beillesztése/2 2 30  
3.14.5) Beillesztett egység (objektum) 

elhelyezése, méretének beállítása/1 1 28  

3.14.5) Beillesztett egység (objektum) 
elhelyezése, méretének beállítása/2 1 30  

3.14.5) Beillesztett egység (objektum) 
elhelyezése, méretének beállítása/3 1 37  

3.16) Lábjegyzet, végjegyzet (pont/darab)    
3.16.1) Lábjegyzet elkészítése 1 38  

3.18) Nyomtatás    
3.18.4) Nyomtatás végrehajtása 1.3-ban 41  

3.19) A felsorolásban nem szereplő műveletek    
3.19.1) A hiperhivatkozás formátum 

eltávolítása 1 33  

4) Táblázatok, diagramok szerkesztése 30   

4.1) Dokumentum megnyitása, bezárása 1 3  
4.2) Dokumentum mentése, mentés más néven 1 4; 23  
4.9) Beállítások    

4.9.1) Sor (sorok) magasságának 
beállítása 1 7  

4.9.2) Oszlop (oszlopok) szélességének 
beállítása 1 6  

4.9.5) Ablaktábla rögzítése 1 8  
4.9.6) Számformátum beállítása/1 1 11  
4.9.6) Számformátum beállítása/2 1 15  

4.10) Adatok másolása, áthelyezése 
(mozgatása)    

4.10.1) Cellák, cellatartományok 
kijelölése 1 5  

4.10.2) A kijelölt cellák, 
cellatartományok másolása 1 5  

4.12) Táblázat formázása    
4.12.1) Egyforma (azonos jellegű) 

igazítás cellákban, 
cellatartományokban  

1 16 
 

4.12.2) Más előírás(ok) szerinti 
igazítás(ok) a táblázat további 
celláiban, cellatartományaiban/1 

1 17 
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4.12.2) Más előírás(ok) szerinti 

igazítás(ok) a táblázat további 
celláiban, cellatartományaiban/2 

1 18 
 

4.12.2) Más előírás(ok) szerinti 
igazítás(ok) a táblázat további 
celláiban, cellatartományaiban/3 

1 19 
 

4.12.5) A táblázat szegélyezése egyetlen 
vonaltípussal 1 20  

4.12.6) A táblázaton belül szegélyezés 
második vonaltípus 
felhasználásával 

1 20 
 

4.12.7) A táblázaton belül szegélyezés 
harmadik vonaltípus 
felhasználásával 

1 20 
 

4.14) Élőfej, élőláb készítése (pont/darab)    
4.14.3) Élőláb készítése munkalapon/1 1 22  

4.15) Képletek, függvények használata 
(pont/darab)    

4.15.3) Összeg (Autoszum) függvény 
használata/1 1 9  

4.15.3) Összeg (Autoszum) függvény 
használata/2 1 13  

4.15.4) Átlag függvény használata/1 1 10  
4.15.4) Átlag függvény használata/2 1 14  
4.15.8) Darabteli függvény 2 12  

4.17) Diagram készítése (pont/darab)    
4.17.1) A diagram elkészítéséhez 

szükséges adatok kiválasztása 1 21  

4.17.2) Adott diagramtípus felhasználása 1 21  
4.17.4) A diagram címének és a 

feliratainak elkészítése 1 21  

4.17.5) Diagram formázása a 
diagramvarázsló használata közben 
(nincs jelmagyarázat) 

1 21 
 

4.17.6) Diagram megfelelő elhelyezése 
(új munkalapon vagy 
objektumként) 

1 21 
 

4.19) A felsorolásban nem szereplő műveletek    
4.19.1) A diagramban a hónapok neveit 

forgassa el 90 fokkal! 1 21  

4.19.2) A diagramnak ne legyen 
háttérszíne (kitöltése) 1 21  
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5) Tartalmi sajátosságok érvényesítése 6   

5.1) A hivatalos irat szövegében tartalomhoz 
illeszkedő bekezdések kialakítása 1 39  

5.2) A hivatalos irat szövegében tartalomhoz 
illeszkedő kiemelések elkészítése 1 34  

5.3) A helyesírási követelmények betartása** 4   
0-1 hiba esetén járó pontszám 4   
2 hiba esetén járó pontszám 3   
3 hiba esetén járó pontszám 2   
4 hiba esetén járó pontszám 1   
5 és annál több hiba esetén járó 

pontszám 0   

6) Formai sajátosságok érvényesítése 12   

6.1) Irat elkészítése a levelezés szabályai 
szerint 10   

Címzett megnevezése (cég, személy) és 
cím kialakítása 1 24  

Dátum elhelyezése 1 24  
Hivatkozások jelölése 1 24  
Kézbesítésre utalás 1 24  
Tárgy megnevezése 1 24  
Megszólítás 1 25  
Elköszönő, üdvözlő szó beillesztése 1 26  
Egy aláírás 1 24  
Megfelelő térközök kialakítása a 
bekezdések között 1 24  

Megfelelő térközök kialakítása az 
iratszöveg után 1 24  

6.2) Cégjelzéses kialakítás 2   
Élőfejbe a feladó cég nevének beírása 1 28  
Élőlábba vagy élőfejbe a feladó cég 
elérhetőségi adatainak beírása 1 31  

*A szöveg begépelése diktálás alapján 
1 hibának számít: a kihagyott szó (névelővel együtt), a felesleges szó, a megváltoztatott szó, 
a szórendcsere, az összefüggő hiba (vonzatok, alany-állítmány egyeztetése), a gépelési hiba. 
Egy szóban – ha több hiba van is benne – csak egy hibát kell számítani. Helyesírást e 
műveletnél nem vizsgálunk. 

** A helyesírási követelmények betartása 
1 hibának számít: a helyesírási hiba (ismétlődés esetén csak egyszer kell számítani), 
elválasztási, központozási hiba, az összefüggő hiba (vonzatok, alany-állítmány egyeztetés). 
Egy szóban – ha több hiba van is benne – csak egy hibát kell számítani. 
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 maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

Informatikai eszközkezelés 3  
Adatbevitel 9   
Szövegszerkesztés 40   
Táblázatkezelés 30   
Tartalmi sajátosságok 6  
Formai sajátosságok 12  

ÖSSZESEN 100  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
    
    
    
      
 javító tanár  

 
  Dátum: .................................   
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 

  

elért 
pontszám

programba 
beírt 

pontszám  
Informatikai eszközkezelés      
Adatbevitel      
Szövegszerkesztés    
Táblázatkezelés    
Tartalmi sajátosságok    
Formai sajátosságok    
     
     
         

javító tanár  jegyző 
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 
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Fontos tudnivalók a tanári diktátumhoz 

 
 

 
1. A diktátumot a tanuló az Önök által megadott meghajtó <Saját név> elnevezésű 

könyvtárába mentse! 
Fájlnév: A vizsgázó teljes neve-D.doc legyen! 

2. A levél szövegét a szaktanár diktálja, az igazgató vagy a megbízottja stopper-
órával ellenőrzi.  

3. Az egyenletes sebességű diktátum időtartama 10 perc, ez az idő beleszámít a 180 
perces megoldási időbe. 

4. Az esetleges diktálási eltérést a tétel megfelelő helyén rögzítik. A diktátum szö-
vege nem olvasható vissza! 

5. A diktátum elhangzása után a szaktanár és az igazgató (megbízottja) elhagyják 
a vizsgatermet. 
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Levélszöveg 
kb. 1000 leütéses sebességű diktátumhoz 
 
A középiskolai tanulók csökkenő létszáma indokolttá tette ennek a szakképzési for-
mának az elindítását. 

1 perc 
A három osztályt osztályonként huszonhat tanulóval sikerült indítanunk 2006. szep-
tember elsején. Az 

2 perc 
osztályok létszámát a számítástechnikai tantermek befogadóképessége határozta 
meg. A felújított számítás- 

3 perc 
technikai gépparkunk nagyon jól működött az iskolaév során, nem fordult elő olyan 
oktatási óra, amelyben a 

4 perc 
számítógép hibája miatt valamelyik tanuló nem tudott együtt dolgozni a többiekkel. 
Igen jó eredményként 

5 perc 
értékeljük, hogy a beiratkozott hetvennyolc tanulóból a második év végén hetven ta-
nuló vizsgázott. Az 

6 perc 
oktatási időszakban nyolc tanulótól kellett megválnunk. Közülük öten nem tudták tel-
jesíteni a második félév 

7 perc 
vizsgakövetelményeit, hárman pedig családi okok miatt hagyták abba a tanulást. 
A két év alatt az osztályokban 

8 perc 
rendbontás nem történt, egyetlen esetben sem kellett fegyelmi vizsgálatot lefolytat-
nunk. Ez annak is köszönhető, 

9 perc 
hogy a tanulók nagyobb része középiskolai tanulmányait is iskolánkban végezte, te-
hát nem voltak ismeretlenek számunkra. 

10 perc 
 
Diktálta: ......................................................................................................................... 
Ellenőrizte:..................................................................................................................... 
Diktálási eltérés: ............................................................................................................ 
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