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Fontos tudnivalók 
 
 
 

 
Informatikai alkalmazások használata 

 

A feleletválasztós kérdésnél (a kérdés feltevésének módjától függetlenül) a 
kérdéstől függően 1, 2, 3 vagy 4 választ kell jelölni, 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. Mely állítások igazak a merevlemez partíciókra?  

Különböző operációs rendszerek egymástól független elhelyezése 
Logikai lemezmeghajtók kialakítása 
Egy operációs rendszeren belül az adatok és a rendszerprogramok elválasztása 
A párhuzamosan futtatott programok elhelyezése 

 
2. Az alábbiak közül melyik programmal lehet pdf típusú fájlokat megjeleníteni? 

MS Word 
PowerPoint 
Acrobat Reader 
Notepad 

 
3. Adja meg az alábbi meghatározások megfelelő sorrendbe-állításával 

(számozásával) a megszakítások feldolgozási sorrendjét! 
A megszakítás feldolgozása.  
Program jellemzők mentése.  
A megszakítás elfogadása.  
A megszakítást feldolgozó program jellemzőinek betöltése.  
A program jellemzők visszatöltése.  

 
 
4. A shareware program azt jelenti, hogy… 

szabadon terjeszthető és korlátozás nélkül használható. 
csak kereskedelemben kapható. 
csak egyetlen gépen használható. 
szabadon terjeszthető és korlátozással használható. 

 
 
5. Melyek a színes nyomtatás alapszínei? 

Vörös, kék, zöld, fekete. 
Bíbor, zöld, sárga, fekete. 
Bíbor, sárga, ciánkék, fekete. 
Ciánkék, vörös, narancssárga, fekete. 

 
 
A pluszként megjelölt helytelen válaszonként 1 pont levonás jár!
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B) Pszichológiai, szociálpszichológiai, társadalomismeret, életmód alapfogalmak 20 pont 
 

1. Válassza ki a helyes választ a következő feladatokban! 
 
A. Készség a másokról való önzetlen gondoskodásra:  

a. tolerancia 
b. segítőkészség 
c. altruizmus       ...……………… 
d. empátia 

 
B. A nem figyelt csatorna információiból:  

a. semmit nem veszünk fel 
b. csak a nevünket vesszük fel 
c. mindent felveszünk      ………………… 
d. csak kevés információt veszünk fel 

 
C. Olyan szervezett csoport, amelynek célja a politikai hatalom megszerzése és 

megtartása: 
a. tömeg 
b. réteg        ……........……… 
c. osztály 
d. párt 

 
D. A társadalmi rétegek elkülönülő lakóhelyei: 

a. szektásság 
b. szegregáció 
c. szubkultúra       ……..………….. 
d. belső vándorlás 

4  
 

2. Válassza ki a felsorolt fogalmak közül azt, amelyik nem illik a sorba! Ezt a fogalmat 
írja a pontozott vonalra! 
kolerikus – melankolikus – piknikus – szangvinikus ................................... 
 

1  
 

3. Hibakeresés! A hibás állítás sorszámát írja a kipontozott vonalra!  
 
A személyiségvonás–elmélet állítása:  

1. a vonások tulajdonságok együttesei 
2. a személyiségnek vannak konzisztens tulajdonságai 
3. egyes tulajdonságok együtt járnak más tulajdonságokkal 
4. egyes emberek tulajdonságai teljesen megegyeznek  …………….. 

 
Az attitűd összetevője:  

1. megismerési komponens 
2. attribúciós komponens 
3. affektív komponens 
4. viselkedési komponens     …………….. 

 

2  
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4. Sorolja fel a felejtés okait! 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

4  
 
 
5. A következő feladatot relációanalízissel kell megoldania. A megfelelő betűjelet írja a 

kipontozott vonalra! 
                ∩ 

A =  (+ +) mindkét állítás igaz és van köztük összefüggés 
B =    + + mindkét állítás igaz, de nincs összefüggés 
C =    + - az állítás igaz, az indoklás hamis 
D =    - + az állítás hamis, az indoklás igaz 
E =     - - mindkettő hamis 

 
a. A kíváncsiság a tudásvágy kényszere alapján felborul a központi idegrendszer 

egyensúlyi működése, MERT a homeosztázis a szervezet belső egyensúlyi állapotának 
szabályozója.          
          ………….. 

 
b.  A félelmi reakció kondicionáláskor Watson éles, kellemetlen hangot alkalmazott,  

MERT az erős hangra a gyermek spontán félelmi reakciót adott.   
          …………… 

 
 

4  
 
6. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak! Írjon I (igen) vagy H (hamis) 

betűt a kipontozott vonalra! 
 
………. A szükségletek hierarchiáját ábrázoló piramis csúcsán helyezkedik el a biztonság 

szükséglete.  
………. A csoporton belül kialakuló kommunikációs interakciós sémák a csoportdinamika 

egyik fő területét alkotják. 
………. A roma származásúak gyakran válnak hajléktalanná. 
………. A problémamegoldás során a cselekvési terv megfogalmazása a kontaktus 

felvételének fázisában történik. 
………. A felnövekedett gyermekét kibocsátó család egyik nehézsége az „üres fészek” 

szindróma. 
 

5  
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Szöveges, kifejtendő feladat 
 
1. Fejtse ki rövid esszében véleményét a stigmatizálásról! 

15 pont 
 
2. Példákon keresztül mutassa be a kommunikációt segítő és gátló tényezőket! 
 

15 pont 
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témakör maximális 
pontszám 

elért 
pontszám  

I. rész – Egyszerű, rövid választ igénylő 
feladatok: informatikai alkalmazások 10   
I. rész: alapfogalmak 20   

 

I. rész – gyakorlati feladatok komplex, tematikus 
szempontú feldolgozása: alapismeretek 15   
I. rész: társadalomismeret, életmód 15   

 

ÖSSZESEN 60    
     
     
     
       
 javító tanár   

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

 elért 
pontszám 

programba 
beírt 

pontszám 
 

I. rész – Egyszerű, rövid választ igénylő 
feladatok: informatikai alkalmazások    
I. rész: alapfogalmak    

 

I. rész – gyakorlati feladatok komplex, tematikus 
szempontú feldolgozása: alapismeretek    
I. rész: társadalomismeret, életmód    

 

    
     
     
     
      

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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II. 
 
 

Időtartam: 90 perc 
 

Tisztázati  
Piszkozati  

 
Beadott fájlok nevei 
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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 pont 
Bekezdés: balra igazított 
Sorköz: szimpla 
Térköz: előtte 6 pont 
 
 
 
Valamennyi munkát lemezen kell beadni! 
 
Lemezen beadandó fájlok: 

− <saját_név_másolás> 
− <saját_név_statisztika_net> 
− <saját_név_statisztika> (Excel!) 
− <saját_név_jelentés> 
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Összetett feladat megoldása számítógépen 
 
10 perces másolás 20 pont 
 
A tervezés az előzetes vezetői döntésekkel kiválasztott 
végrehajtási változat részleteinek kimunkálása. Célja az egész 
szervezet, valamint a rendelkezésre álló anyagi-tárgyi 
eszközök tevékenységének, illetve mozgásának összehangolása a 
szervezeti cél érdekében. A művelet eredménye a terv, amely 
tulajdonképpen prognózis. Egyrészt a szervezet és környezet 
állapotváltozásainak előrelátása egészen a kitűzött cél 
eléréséig, másrészt a szervezeti tevékenység meghatározott 
programja. 487 

A tervezés és a terv minőségének értékét nem a részfeladatok 
egyikének-másikának teljesítésén mérhetjük le. Sokkal inkább 
azon, hogy általa milyen mértékben közelíti meg a szervezet 
saját célját, s bekövetkeznek-e a valószínűnek tartott 
állapotok. A megvalósulás lehetősége függ többek között a 
rendelkezésre álló időtől. 814 

Minél összetettebb a környezet hatása a szervezetre, minél 
bonyolultabb feladatot kell megoldani, annál kevésbé képes a 
vezetés pontosan meghatározni a bekövetkező eseményeket. Minél 
távolibb a tervezett esemény, annál kisebb a valószínűsége, 
hogy az eredetileg elképzelt módon következik be. Ezért tervez 
a vezető rövidebb időszakra részletesebben, mint a 
távlatiakra. 1189 

A tervezés során számolni kell a zavaró tényezőkkel, az előre 
nem látható problémákkal. Ezekre az esetekre meg kell 
teremteni a kiküszöbölés feltételeit. A tervezés, a tervek 
készítése az előretekintő munkának csak egyik eszköze. A terv 
annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. Ha öncélúvá válik, 
akkor az ember felesleges tehernek érzi, kellemetlen 
adminisztrációs kötelezettségnek tekinti. 1589 

A tervszerűség lényege a tudatosság. A tudatosság viszont a 
gondolkodás sajátossága. Helyes gondolkodás nélkül 
elképzelhetetlen a helyes tervezés. Nem a leírt tervet, hanem 
– egy nevelési intézményt példaként állítva – a pedagógiai 
logika következményeinek megfelelő gondolkodást tartjuk a 
tervezés eredményének. A tartalom és forma egységében történő 
tervezés az egyik alapvető norma. A feladat kiválasztása 
viszonylag egyszerű dolog. 2033 
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Összetett feladat 
 
A) A táblázat a külföldiek részére kiadott ingatlanvásárlási engedélyek számát tartalmazza 

megyénként az A1:D20-as tartományban, a következők szerint: 1996–1998 között, 
1999-ben, 2000-ben. 

  A B C D 
1   1997-1998 1999 2000 
2 Bács-Kiskun 728 419 404 
3 Baranya 1028 367 230 
4 Békés 197 146 84 
5 Borsod-Abaúj-Zemplén 225 117 192 
6 Csongrád 389 251 306 
7 Fejér 486 220 122 
8 Győr-Moson-Sopron 1919 739 608 
9 Hajdú-Bihar 211 104 82 

10 Heves 372 131 70 
11 Jász-Nagykun-Szolnok 499 148 104 
12 Komárom-Esztergom 372 203 182 
13 Nógrád 91 40 24 
14 Pest 863 377 378 
15 Somogy 2383 1193 642 
16 Szabolcs-Szatmár-Bereg 120 47 42 
17 Tolna 524 295 152 
18 Vas 1533 548 364 
19 Veszprém 1594 488 342 
20 Zala 3087 812 640 

b) Hozza létre az alábbi táblázatot a megadott helyre! 
c) Formázások: 
− A táblázatban szereplő számok (az első sor évszámait és a G oszlop százalékos 

értékeit kivéve) ezres tagolással és kék színnel jelenjenek meg! 
− A 2000-es év adatait tartalmazó cellákhoz rendeljen szürke alapot és félkövér stílust! 

d) Függvényhasználat 
− Az E1-es cellába írja az Összesen szót, majd az E oszlopban végezze el a B, C és D 

oszlopokban lévő értékek összesítését minden megyére! 
− Az F1-es cellába írja az „Átlag 1999–2000” szöveget, majd az F oszlopban végezze el 

az 1999-es és 2000-es adatok átlagolását minden megyére! 
− Bács-Kiskun elé szúrja be a budapesti adatokat a következők szerint: 

Budapest 3317 1707 1374 
Biztosítsa, hogy az új sorhoz is tartozzon összegzés, illetve átlag! 

− A G oszlopban számítsa ki minden megyére, mennyi volt a növekedés százalékos 
mértéke 2000-ben, az előző évhez képest! 

− A H oszlopban képlet segítségével jelenítse meg a „SOK” szót akkor, ha a feltüntetett 
engedélyszámok minden évre meghaladják az átlagot. 

 
e) Diagramkészítés 

Ábrázolja oszlopdiagramon Vas és Zala megye adatait a következők szerint (a diagramot 
helyben hozza létre)! 
− A diagram x tengelyén az évszámok legyenek olvashatók, 45 fokban elforgatva! 
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− A diagram címe „Külföldiek ingatlanvásárlásai” legyen! 
− A diagramon ne legyenek rács- (vezető) vonalak! 

 
f) Mentés 
− Exportálja a táblázat adatait olyan formátumú fájlba, amelyet az internetböngésző 

programok ismernek, és amelyben a beállított formátumok sem vesznek el. Az új 
fájlba az A, B és C oszlop adatai kerüljenek bele. Fájlnév: <saját_név statisztika_net> 

− Mentse el a dokumentumot <saját_név_statisztika> néven a lemezre! 
 
 
B) Készítsen szervezeten belüli feljegyzést, amelyben a külföldiek ingatlanszerzését mutatja 

be Vas és Zala megyében <dr. Kovács János őrnagy Kerekhétszázi Rendőrkapitányság 
Idegenrendészeti Osztály vezetője>! A feljegyzésbe illessze be az elkészített diagramot! 
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témakör maximális 
pontszám 

elért 
pontszám  

I. rész – Egyszerű, rövid választ igénylő 
feladatok: informatikai alkalmazások 10   
I. rész: alapfogalmak 20   

 

I. rész – gyakorlati feladatok komplex, tematikus 
szempontú feldolgozása: alapismeretek 15   
I. rész: társadalomismeret, életmód 15   
II. rész – összetett feladatok megoldása 
számítógépen: iratszöveg másolása 20  
II. rész: összetett feladat 20  

 

ÖSSZESEN 100    
     
     
     
       
 javító tanár   

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

 elért 
pontszám 

programba 
beírt 

pontszám 
 

I. rész – Egyszerű, rövid választ igénylő 
feladatok: informatikai alkalmazások    
I. rész: alapfogalmak    

 

I. rész – gyakorlati feladatok komplex, tematikus 
szempontú feldolgozása: alapismeretek    
I. rész: társadalomismeret, életmód    

 

II. rész – összetett feladatok megoldása 
számítógéppel: iratszöveg másolása     
II. rész: összetett feladat    
     
     
      

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


