
 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek  középszint — írásbeli vizsga 0621 
  I. összetevő 

Név:................................................. osztály: ..... 

 
 
 
 
 
 
 

MŰVELŐDÉSI ÉS 
KOMMUNIKÁCIÓS 
ALAPISMERETEK 

 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2007. május 25. 8:00 
 

I. 
 
 
 

Időtartam: 90 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 

 É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
0

7
. 

m
á

ju
s 

2
5

. 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2007. május 25. 
0621 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek  
középszint Név:................................................. osztály: ..... 

Fontos tudnivalók 
 
 
 

Informatikai alkalmazások használata 
A feleletválasztós kérdésnél (a kérdés feltevésének módjától függetlenül) a kérdéstől 
függően 1, 2, 3 vagy 4 választ kell bejelölni, de az is előfordulhat, hogy egyet sem. Néhány 
esetben a feladat egy jó válasz megjelölését kéri, ekkor értelemszerűen csak egy jelölés 
lehet a jó. 
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Egyszerű, rövid választ igénylő, teszt jellegű feladatok  
 
A) Informatikai alkalmazások használata 10 pont 
 
1. Mi a „digitális monitor”? 

a) Csak számjegyeket tud megjeleníteni. 
b) Beállításait saját memóriájában tárolja. 
c) Kezelőlapján számkombinációkat kell bevinni. 
d) Csak grafikus kijelzést tesz lehetővé. 
 

2. Mi a HDD fiók (rack)? 
a) Kivehető winchester (merevlemez)-tartó. 
b) Gépen belül található, több winchestert tartalmazó sín. 
c) Külső winchester foglalata. 
d) Nagyon gyors elérésű winchester. 
 

3. Milyen célokra használható a game-port? 
a) Mobiltelefon csatlakoztatására. 
b) Botkormány csatlakoztatására. 
c) Szkenner csatlakoztatására. 
d) Plotter csatlakoztatására. 
 

4. Milyen célokra használható az LPT port? 
a) Nyomtató csatlakoztatására. 
b) Egér csatlakoztatására. 
c) Billentyűzet csatlakoztatására. 
d) Monitor csatlakoztatására. 
 

5. A következő rövidítések közül melyik jelent megjelenítő eszközt? 
a) CRT 
b) LDC 
c) TFT 
d) LCD 
 

6. A következő rövidítések közül melyik kapcsolatos a nyomtatással? 
a) DPI 
b) Queue 
c) RAM 
d) PRP 
 

7. Milyen típusú nyomtatóban van toner? 
a) A mátrixnyomtatóban. 
b) A tűs nyomtatóban. 
c) A tintasugaras nyomtatóban. 
d) A lézernyomtatóban. 

 
A pluszként megjelölt helytelen válaszonként 1 pont levonás jár! 
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B) Szókincs (szómagyarázat). Mit jelent? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! 10 pont 
 
1. Pamflet 

meghökkenés 
fagylalt 
gúnyirat 
péksütemény 

 
2. Allegorikus 

jelképes 
túlérzékeny 
elszíneződött 
ötvözött 

 
3. Vátesz 

meleg bélés 
jós 
változat 
karsztforrás 

 
4. Stelázsi 

hajóhíd 
polc 
kaktusz 
öntött fém 

 
5. Horganyoz 

hajókikötés 
halat fog 
cinkkel bevon 
kézimunkázik 

 
 
C) Pszichológiai, szociálpszichológiai, pedagógiai, művelődési alapfogalmak 20 pont 
 
1. A belső kontrollos személy        

a) ritkán kezdeményez 
b) aktivitása változó 
c) környezetét nem képes átalakítani 
d) kreatív, kitartó, erőfeszítésre képes 

1  
2. A produktív képzelet         

a) az ismeretek elsajátítása 
b) önálló, eredeti létrehozása 
c) másoló képzelet 
d) előreható gátlás 

1  
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3. Az adaptáció          

a) érzékszervi alkalmazkodás 
b) belső érzékelés fajtája 
c) lelki jelenség 
d) a szemlencse alkalmazkodása az éleslátáshoz 

1  
4. A félelemre egy állítás nem igaz! 

a) a veszély szubjektív átélése 
b) szimbolikus 
c) szeparációs 
d) személyiségjegy 

1  
 
5. Az alábbi megállapítások igazak (I) vagy hamisak (H). Döntse el! A megfelelő betűjelet 

írja a kipontozott vonalra!        
a) Az operáns „célirányos” viselkedés csak emberre jellemző.   …… 
b) Az észlelés során a tárggyal kapcsolatos előzetes ismeret nem szükséges.   …… 
c) Az absztrahálás a tárgy, jelenség lényeges tulajdonságának kiemelése.  …… 
d) A kisgyermek olyan szavakat is képez, amit sosem hallott.    …… 
e) A fiatal felnőtt, aki még nem oldotta meg serdülőkori identitáskrízisét, nem lesz képes 

intim kapcsolatra.         …… 
5  

6. Egészítse ki az alábbi hiányos mondatot! 
A személyiség fejlődését meghatározza az ………………………, a …………………… és 
a ………………………. . 

3  
7. Többszörös választásos feladat. A helyes válaszok betűjelét írja a feladat mellé!  

A 2. és 4. állítás igaz 
B 1., 2. és 4. állítás igaz 
C mind a négy állítás igaz 
D 1. és 3. állítás igaz  
 
1. Az oktatási folyamat fő fázisai: 

a. ismeretszerzés 
b. tanulás 
c. alkalmazás 
d. tanítás 

2. A képesség magában foglalja: 
a. ismeret 
b. jártasság 
c. készség 
d. adottság 

3. Az ismeretszerzés mozzanatai: 
a. tények megismerése 
b. általánosítás 
c. gyakorlás 
d. tények elemzése 

3  
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8. Asszociációs feladat! 

a) óvodás 
b) kisiskolás 
c) mindkettő 
d) egyik sem 
 
…… Megjelenik a szociabilitás, a társak igénye. 
…… Fontos lesz a kortársak véleménye. 
…… Az „objektív” érdeklődés kora. 
…… Gondolkodása szenzomotoros intelligencia. 
…… Időészlelése fejletlen, konkrét tényhez kötött. 

5  
 
Szöveges, kifejtendő feladatok 
 
1. Miről nevezetes február 3., Szent Balázs napja? 5 pont 
 
 
2. Mi a farsang? (Eredete, időtartama, hagyományai) 15 pont 
 

Érté-
kelési 
szem-
pontok 

Elért
pont 

1  
2  
3  
4  
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témakör a feladat 
sorszáma

maximális 
pontszám

elért 
pontszám

a témakör 
maximális  
pontszáma 

a témakör 
elért 

pontszáma 

A) 10  
B) 10  

Egyszerű, rövid választ 
igénylő, teszt jellegű 
feladatok C) 20  

40  

1. 5  Szöveges, kifejtendő 
feladatok 2. 15  

20  

ÖSSZESEN 60  60   

      
      
        
 javító tanár    

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

    

elért 
pontszám 

programba 
beírt 

pontszám 
Egyszerű, rövid választ igénylő, teszt jellegű feladatok     
Szöveges, kifejtendő feladatok     
      
      
           

javító tanár    jegyző  
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!   
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Tisztázati  
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A beadott fájlok nevei 

 
 
 
 
 
 
 

 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
0

7
. 

m
á

ju
s 

2
5

. 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 8 2007. május 25. 
0621 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:................................................. osztály: ..... 

Fontos tudnivalók 
 
 

A 10 perces másoláshoz az alábbi beállításokat kell alkalmazni: 
Oldalbeállítás: A4, margók körben 2,5 cm 
Fejléc:  balra igazítva < saját_név> 
Lábléc: <Fájlnév és útvonal> (mentés lemezre, fájlnév: <saját_név_másolás>) 
Betűtípus: Times New Roman 12 
Bekezdés: balra igazított 
Sorköz: szimpla 
Térköz: előtte 6 pont 
 
 
Összetett feladat elkészítése szövegszerkesztéssel 
 

A feladat megoldásánál csak a leírt formátumokat kell beállítani! A nem megadott 
jellemzőkhöz a program alapértelmezés szerinti beállításai használandók! 
A téglalapok megadott méretei közül az első mindig a magasság, a második a szélesség 
mérete. 
A feladatban szereplő oldalakat képernyőre történő vetítésre méretezze! 
A „dia” megnevezés a prezentáció képkockáit, más néven slide-jait jelenti. 
A feladatokban a Courier New betűtípussal írt szövegeket kell begépelni! 
Csak a kiválasztott program használható, segédeszköz nem! 

 
Valamennyi munkát lemezen kell beadni! 
 
 
Lemezen beadandó fájlok: 

− <saját_név_másolás> 
− <saját_név_prezentáció> 
− <saját_név_adat> 
− <saját_név_törzsdokumentum> 
− <saját_név_levél> 
− <saját_név_boríték_törzsdokumentum> 
− <saját_név_boríték> 

 
 
 
 
 
 



 

írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 8 2007. május 25. 
0621 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:................................................. osztály: ..... 

Másolás szövegszerkesztéssel 
 
Szöveg 10 perces másoláshoz 20 pont 
 
Tájékozódáson a vezetés információszerző tevékenységét értjük. 
A tájékozódás segítségével a szervezet működési szempontjából 
fontos tényezőkről szerez tudomást a vezetés. Az elvi, 
személyi, tárgyi-anyagi feltételekről, azok változásairól. 
Hogy a fontos tények közé éppen mi kerül be, azt döntő 
mértékben meghatározzák a vezetés feladatai és a vezetés 
személyes értékei.  374 

Az azonos típusú iskoláknak hasonló feladatai vannak, mégis a 
tájékozódási igényben, az információszerzés mennyiségében és 
minőségében nem kis mértékben különböznek egymástól. Itt tehát 
a vezetési koncepciók, ambíciók és képzettségek más-más 
minőségeiről van szó. 642 

A vezetői tájékozódás sajátos információszerzés, egészen más, 
mint pl. a beosztotté. Különbözik tőle a tények 
összetételében. A vezetést speciális adatok érdeklik. Különös 
vonása az is, hogy az ismeretek áramlása nem esetleges 
folyamat. A szervezettség, irányítottság jellemzi. Sajátos 
vonások fedezhetőek fel a tartalomban, az adatok 
feldolgozásában, átkódolásban, továbbításban, raktározásban.
 1046 
A tájékozódás funkciójának másik oldala – az információszerzés 
mellett – a tények, adatok szűrése. A helyes arányok, 
szempontok, módszerek megállapítását ismét csak a szervezet 
feladatai, azontúl működése, felépítése szabja meg főképpen. 
 1288 
Az információszerzésnek különböző eljárásait ismerjük: az 
írásbeli, a szóbeli és a közvetlen személyes érintkezés során 
alkalmazható formákat. A szóbeli eljárásoknak széles tárházát 
sorolja fel az irodalom. Az értekezletek, konzultációk, 
előadások, oktatások, tanfolyamok, szemináriumok, 
konferenciák, kongresszusok, látogatások, tapasztalatcserék, 
tanulmányutak stb. tartoznak ide. 1676 

A legjobb információforrások bemérése, az ismeretek 
szerzésének meggyorsítása minden szervezet létérdeke. Így van 
ez a nevelési intézmények tekintetében és a mozgalmi-politikai 
szervezetek esetében is. A bemérés és gyorsítás fontossága 
azonban különös szükségletként mutatkozik a termelési-műszaki 
színtereken, ahol az információszerzés kényelmessége 
behozhatatlan hátrányba veti vissza a kutatót, üzemet, 
vállalatot, ágazatot. 2110 
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Összetett feladat megoldása számítógépen 20 pont 
 
A) Készítsen prezentációt egy számítástechnikai tanfolyam egyik órájához! A 
prezentáció négyoldalas legyen! 

A feladat megoldásánál csak a leírt formátumokat kell beállítani! A nem megadott 
jellemzőkhöz a program alapértelmezés szerinti beállításai használandók! 
A téglalapok megadott méretei közül az első mindig a magasság, a második a szélesség 
mérete. 
A feladatban szereplő oldalakat képernyőre történő vetítésre méretezze! 
A „dia” megnevezés a prezentáció képkockáit, más néven slide-jait jelenti. 
A feladatokban a Courier New betűtípussal írt szövegeket kell begépelni! 
Csak a kiválasztott program használható, segédeszköz nem! 

 

1. Állítson be egyforma hátteret a bemutató minden diájára! 
• a háttér mintázott  négyzetrácsos, fehér háttér, halványkék rácsvonalak 
• az oktatási intézmény neve – Általános Oktatóközpont – szerepeljen minden oldal bal felső 

sarkában, a dia felső szélétől 1 cm-re  Courier New, 32 pont, félkövér, sötétkék betűk 
• az intézmény neve alatt legyen egy vastag csík  a dia tetejétől 2 cm távolságra, 0,5 cm vastag, teljes 

dia hosszúságú, sötétkék színű 
• a vastag csík középvonalán legyen egy vékony vonal  fehér színű, 1 pont vastag 
• szúrja be a cég emblémáját a megadott helyről a dia jobb felső sarkába, a csík fölé  a kép szélessége 

2 cm legyen 
2.  Az első oldalra írja a címet, alája három ellipszisbe a tevékenységi köröket és a 

tevékenységekhez tartozó információkat: 
• cím  Arial, 36 pont, félkövér, piros színű, árnyékolt, középre igazítva 
Tevékenységi körünk 

• ellipszisek  9 cm széles, 6 cm magas, világoskék kitöltő szín, sötétkék vékony szegély (1 pontos), 
kettő ellipszis egymás mellett, a harmadik a kettő alatt középen helyezkedjen el 

• tevékenységek betűi  Arial, 20 pontos, félkövér, sötétbarna színű, ellipszis felső részén középre 
igazítva 

• a tevékenységekhez tartozó szövegek  Arial, 20 pontos, sárga színű, az ellipszisben szétszórva 
tevékenységek: a tevékenységhez tartozó információk: 

Számítástechnikai  
tanfolyamok 

alapfokú, középfokú 

Nyelvtanfolyamok német, angol, francia, 
olasz 

Pénzügyi tanfolyamok adózás, könyvelés, 
valutapénztáros 

 
3. A második dián szerepeljen a cím, alatta a felsorolás: 

• cím  Arial, 36 pont, félkövér, piros színű, árnyékolt, középre igazítva 
Egyéb szolgáltatások 

• felsorolás  20 pontos, Arial, sötétkék színű betűk, „ ” piros felsoroló szimbólummal 
Munkaközvetítés 
Elhelyezkedési tanácsadás 
Tanácsadás kezdő vállalkozóknak 
Kollégium üzemeltetése 
Tananyagok készítése piaci forgalmazásra 
Rugalmas és kihelyezett képzés 
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4. A harmadik diára írja az intézmény címét: 
• szöveg  20 pontos, Arial, sötétkék színű betűk 
1262 Budapest, Tél u. 190. 
: 123-4567 

Fax: 765-4321 
E-mail: koa@koa.hu  sötétbarna 
http://www.koa.hu  sötétbarna 

5. Állítson be vetítési effektusokat a prezentációra! 
• automatikus továbbítás  minden dia 4 másodpercig legyen látható  
• a diák áttűnéssel jelenjenek meg  beúszás fentről, balról 
• az első dián az ellipszisek a bennük lévő szöveggel együtt egymás után ússzanak be a képernyőre  a 

bal oldali balról, a jobb oldali jobbról, az alsó lentről 
• a második dián a felsorolás bekezdései egyenként jelenjenek meg  beúszás fentről, balról 

6. Mentse el a prezentációt a lemezre! Fájlnév: <saját_név_prezentáció>! 
 
B) Készítsen hivatalos értesítést körlevél formátumban 3 hallgatónak, amelyben értesíti őket, 

hogy a német nyelvtanfolyamra a jelentkezésüket elfogadták. Beiratkozás folyó hó 25-én 
du. 4 órakor az Általános Oktatóközpontban, a 112-es szobában lesz. 
A levelek címzéséhez készítsen C6 méretű borítékot is! Az egyesített formaleveleket és 
borítékokat külön-külön fájlba mentse el lemezre! 

A hallgatók: 
Horváth Teréz 1241 Budapest Alvég u. 6. 
Kis János 1255 Budapest Felvég u. 10. 
Menő Manó 1291 Budapest Fő utca 1. 

Aláíró: Nagy Nóra  tanfolyamszervező  
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középszint Név:................................................. osztály: ..... 

 
 
 

témakör a feladat 
jele 

maximális 
pontszám

elért 
pontszám

a témakör 
maximális  
pontszáma 

a témakör 
elért  

pontszáma 

I. rész — egyszerű, 
rövid választ igénylő, 
teszt jellegű feladatok 

 40  40   

I. rész — szöveges, 
kifejtendő feladatok  20  20  

II. rész — másolás 
szövegszerkesztéssel  20  20   

A) 10  II. rész — összetett 
feladatok megoldása 
számítógépen B) 10  

20   

ÖSSZESEN 100   100   

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100     

      
      
        
 javító tanár    

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

    

elért 
pontszám 

programba 
beírt 

pontszám 
I. rész - egyszerű, rövid választ igénylő, teszt jellegű feladatok     
I. rész - szöveges, kifejtendő feladatok     
II. rész - másolás szövegszerkesztéssel     
II. rész- összetett feladatok megoldása számítógépen     
      
      
           

javító tanár    jegyző  
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 
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