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Fontos tudnivalók 
 
 
 

 
1. Javasoljuk, a tétel megoldása előtt a teljes feladatsort 

olvassa végig! 

2. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. 

3. A feladat megoldása közben folyamatosan mentsen! 

4. Elháríthatatlan technikai hiba esetén a felügyelő tanárnak 
jeleznie kell a hibát, aki értesíti az ügyeletet ellátó 
rendszergazdát! 

5. A dolgozatokat csak egyszer szabad nyomtatni. Nyomtatás 
után a vizsgadolgozatban javítani, módosítani – a megoldási 
időn belül – sem lehet! 
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Készítsen beszámolót a Fényes Gazdasági Szakközépiskola igazgatója számára, amelyben 
tájékoztatja a Fény-S fotószakkör 2005/2006. tanévi munkájáról! 
 

Operációsrendszer–kezelési feladatok 

1. Hozzon létre egy mappát (könyvtárat) a C:\ meghajtón! A mappa elnevezése a saját 
neve legyen! A vizsga során ebbe a könyvtárba mentse a munkáit! 

2. A tanára által lediktált szöveget mentse az előző pontban elkészített, C:\Saját név nevű 
mappába, „Iratszöveg.doc” néven! 

3. A tanára által megadott meghajtó\FORRAS nevű könyvtárából másolja ebbe a 
mappába a Beszámoló.doc, a Tagok.xls és az Iratsablon.dot nevű fájlokat! 

Táblázatkezelési feladatok 

4. Nyissa meg az átmásolt „Tagok.xls” nevű fájlt, majd mentse Saját_név.xls néven a 
saját vizsgamappájába! 

5. Másolja a Névsor munkalap tartalmát a Munka2 munkalapra – az A1 cellától 
kezdődően! 

6. A Munka2 lapot nevezze át Összetétel elnevezésre! 

7. Rendezze a táblát névsor szerint emelkedő (ABC) rendbe! 

8. A sorok magasságát állítsa 19,5 (26 képpont) értékre! 

9. Állítsa be úgy az oszlopok szélességét, hogy minden adat látható legyen, az oszlopok 
szélessége igazodjon a beírt szöveghez (minden adat férjen el egy sorban)! 

10. A H1 cellába írja be az Évfolyam, az I1 cellába: a Létszám oszlopelnevezést! 

A H2:H6 cellákba írja be az évfolyamok számát: 9.-13.-ig! 

11. Az I2:I6 cellákban függvénnyel állapítsa meg, hogy hány adott évfolyamra járó diák 
van a szakkörben! 

12. A létszámadatokra egyéni számformátummal állítsa be a mértékegységet: „fő”! 

13. Az I7 cellában SZUM függvénnyel ellenőrizze, hogy helyesek-e az adatai! 

14. Az évfolyamok létszámát ábrázolja „csoportosított oszlop térhatással” típusú 
diagramon! A diagramot ezen a munkalapon helyezze el! 

15. Adjon címet a diagramnak, az X tengely felirata „évfolyam” legyen! 

16. A tengelycím formátuma: Arial betűtípus, 11 pt méret, félkövér stílus. 

17. A 9-10., a 11-12. és a 13. évfolyam oszlopát különböző színekkel jelölje! 

18. Törölje a jelmagyarázatot! 
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19. Törölje a diagram szegélyét! 

20. Az Összetétel munkalap élőfejébe írja be középre saját nevét! 

21. Az élőfej formátuma: Times New Roman betűtípus, 12 pt. 

22. A munkalap élőlábába – középre – szúrja be az aktuális dátumot és időt! 

23. Szegélyezze az Összetétel munkalapon az A1:F29 tartományt vékony folyamatos 
vonallal, körül és belül! 

24. Szűrje ki, hány budapesti diák jár a szakkörbe, és a szűrés eredményét másolja át a 
Munka3 munkalapra az A1 cellától kezdődően! Tegye olvashatóvá egy sorban, azonos 
sormagassággal a tábla minden oszlopát! 

25. A munkalapot nevezze át Budapestiek névre! 

26. Az A14 cellában függvénnyel állapítsa meg, hány fő jár a fővárosból! 

27. Mentse el a változtatásokat! 

Szövegszerkesztési feladatok 

Készítse el a beszámolót! A beszámoló elkészítéséhez használhatja az „Iratsablon.dot” fájlt, 
vagy elkészítheti a beszámolót önállóan, a tanult iratformának megfelelően. 

28. A Beszámoló.doc fájl tartalmilag megfelelő helyére illessze be a tanára által lediktált 
szöveget! A dokumentumot mentse a C meghajtón létrehozott saját mappájába 
Saját_név.doc néven! (A feladat megoldása közben folyamatosan mentsen!) 
Dokumentumsablon használata esetén az így kapott fájlt illessze be a 
dokumentumsablonba, a megfelelő helyre! 

29. Tagolja a levél szövegét a tartalomnak megfelelően! 

30. Végezze el az alábbi szövegszerkesztési feladatokat! 

Oldalbeállítás: bal, jobb, fenti és lenti margó 2,5 cm. 

31. A dokumentum szövegének jellemzői 

a) Arial betűtípus 
b) Normál stílus 
c) 11 pontos betűméret 
d) Sorköz: szimpla 
e) Igazítás: sorkizárt 
f) A bekezdések között állítson 12 pt-os térközt!  

32. Alkalmazzon automatikus elválasztást! 
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33. Egészítse ki az irat szövegét az alábbi adatokkal, és írja meg a beszámolót!  

Az irat adatai 

a) Az irat kelte: Budapest, <aktuális dátum> - beszúrási paranccsal 

b) Adatok (az intézmény adatai a dokumentum élőfejébe kerülnek, a 34-es pontban 
leírtak szerint) 

intézmény: Fényes Gazdasági Szakközépiskola 
címe:  Budapest, József u. 3. 1117 
telefon, fax: 963-4569 

címzett:  Dr. Hargitai Zsolt igazgató 
 Helyben 

c) Az irat címe: Beszámoló a Fény-S fotószakkör elmúlt tanévi munkájáról 

d) Megszólítás: A tanári diktátum szerint. 

e) Az irat aláírója: Novákné Horváth Teréz szakkörvezető 

34. Élőfej 

a) A dokumentum minden oldalán az élőfej közepére helyezze el az iskola nevét és 
elérhetőségi adatait! 

b) Az adatok betűtípusa: Monotype Corsiva, mérete 12 pt. 
c) Az utolsó sor után állítson be 40 pt értékű térközt! 
d) Az élőfejet  – a bal margótól a jobb margóig – 0,5 pt vastagságú, dupla vonal 

válassza el a levél többi részétől! 

35. Készítsen élőlábat a dokumentumhoz, amely 

a) a következő adatokat tartalmazza: 

− Bal oldalon: Az Ön Saját neve legyen. 
− Középen tüntesse fel – beszúrás paranccsal - az oldalszámot! 
− Jobb oldalra illessze be az aktuális dátumot és időt (automatikus frissítés ne 

legyen bekapcsolva)! 

b) Az élőláb fölé 0,5 pt vastagságú, szimpla vonal kerüljön! 

36. A „Létszám”, a „Szakmai munka” és a „Pénzügyi helyzet” szövegrészeket emelje ki 
alcímnek: 

a) Formázza félkövér stílusúra! 
b) Húzza alá az alcímeket! 
c) Állítson be utánuk 6 pt értékű térközt! 

37. A név szerint említett tanulók teljes nevét emelje ki vörös színű betűvel! 

38. A  „Szakmai munka” részben szereplő kiállítás címeit, a pályázati neveket és a 
témaköröket dőltté formázza! 
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39. A „Fényképező ember”, „A ház, a lakás, a lakókörnyezet” és a „Divatfotózás” 
szövegrészt alakítsa át számozott felsorolássá!  

a) A felsorolásban a sorszám típusa: 1. 
b) A szám helyzete: 2 cm. 
c) A szöveg helyzete (tabulátorjel és behúzás) 3 cm.  
d) A felsorolás sorai között állítson be 6 pt értékű térköz! 

40. Az „a két legsikeresebb fotót mutatjuk be” befejezésű bekezdés után illessze be a tanára 
által megadott hely\FORRAS nevű könyvtárból a Kep_l.jpg és a Kep_2.jpg elnevezésű 
képeket! 

a) A két kép egymás mellett helyezkedjen el! 
b) A képek mérete: magasság: 7,5 cm, rögzített méretarány beállítással! 

41. A képek után szúrjon be egy kézi laptörést! 

42. A „Saját_név.xls” fájl „Összetétel” munkalapjáról másolja be a beszámoló tartalmilag 
megfelelő helyére a kész diagramot!  

43. Méretezze az objektumot 16 cm szélesre és 7 cm magasra! 

44. Végezzen helyesírás-ellenőrzést! 

45. Ellenőrizze, hogy a beszámoló megfelel-e a levelezés szabályainak, majd mentse a kész 
iratot! Nyomtassa ki az iratot! 
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A vizsgafeladatokban végrehajtandó műveletek Adható 
pontszám

A feladat 
sorszáma 

Adott 
pontszám

1) Informatikai eszközök és szoftverek kezelése, 
hálózati szolgáltatások 3   

1.1) Operációs rendszer kezelése: (könyvtár 
készítése) 1 1  

1.1) Fájlok átmásolása a vizsgamappába 1 3  
1.3) Hálózati nyomtató használata 1 45  

2) Adatbevitel 9   
2.1) Szöveg begépelése diktálás alapján* 9 2  

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 28,45  
3.2) Dokumentumsablon használata 1 28  
3.3) Automatikus elválasztás használata 1 32  
3.4) Karakterek formázása    

3.4.1) Betűtípus kiválasztása 1 31 a  
3.4.1) Betűtípus kiválasztása 1 34 b  
3.4.2) Betűstílus kiválasztása 1 31 b  
3.4.3) Betűméret kiválasztása 1 31 c  
3.4.3) Betűméret kiválasztása 1 34 b  
3.4.4) Betűszín kiválasztása 1 37  
3.4.5) Aláhúzás készítése 1 36 b  
3.4.7) Egyéb formázások: dőlt betű 1 38  
3.4.7) Egyéb formázások: félkövér betű 1 36 a  

3.5) Bekezdések formázása    
3.5.1) Igazítás beállítása 1 31 e  
3.5.3) Térköz beállítása a levelezés 

szabályai szerint 6.2. pontban pontozva 

3.5.4) Térköz beállítása 1 34 c  
3.5.4) Térköz beállítása 1 36 c  
3.5.5) Sorköz beállítása 1 31 d  

3.7) Felsorolás, számozás    
3.7.1) Alkalmazási tartomány kiválasztása 1 39  
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3.7.3) Felsorolásjel helyének 
meghatározása, beállítása 1 39  b  

3.7.4) Tabulátorjel beállítása felsorolásnál 1 39 c  
3.7.5) Sorszám típusának kiválasztása 1 39 a  

3.10) Oldalbeállítás    
3.10.2) Margók beállítása 1 30  
3.10.4) Oldaltörés készítése 1 41  

3.12) Élőfej, élőláb kialakítása    
3.12.2) Adatbevitel élőfejbe az első oldalon 6.2. pontban pontozva 
3.12.4) Élőfej utolsó sorának aláhúzása 1 34 d  
3.12.5) Élőfejben térköz beállítása 1 34 c  
3.12.6) Adatbevitel élőlábba az első oldalon 6.2 pontban pontozva 
3.12.8) Élőláb első sora felett vonal 

elhelyezése 1 35 b  

3.13) Mezőutasítások    
3.13.1) Dátum és/vagy idő beszúrása 1 35 a  
3.13.2) Oldalszám beszúrása 1 35 a  

3.14) Beillesztés a dokumentumba    
3.14.1) Szöveg (fájl) beillesztése 2 28  
3.14.2) Diagram beillesztése 2 42  
3.14.4) Kép beillesztése/1 2 40  
3.14.4) Kép beillesztése/2 2 40  
3.14.5) Beillesztett képek elhelyezése 2 40 a  
3.14.5) Beillesztett képek méretezése 2 40 b  

3.18) Nyomtatás    
3.18.4) Nyomtatás végrehajtása 1.3. pontban pontozva 

3.19) A felsorolásban nem szereplő műveletek   

Diagram méretezése 1 43  

4) Táblázatok, diagramok szerkesztése 30   
4.1) Dokumentum megnyitása, bezárása 1 4  
4.2) Dokumentum mentése, mentés más néven 1 4,27  
4.9) Beállítások    

4.9.1) Sor magasságának beállítása 1 8  
4.9.2) Oszlop szélességének beállítása 1 9  
4.9.7) Egyéni számformátum beállítása  1 12  
4.9.9) Munkalap átnevezése 1 6  
4.9.9) Munkalap átnevezése 1 25  

4.10) Adatok másolása, áthelyezése (mozgatása)    
4.10.1) Cellák, cellatartományok kijelölése 1 5  
4.10.1) Cellák, cellatartományok kijelölése 1 24  
4.10.2) A kijelölt cellák, cellatartományok 

másolása 1 5  

4.10.2) A kijelölt cellák, cellatartományok 
másolása 1 24  

4.11) Táblázat készítése    
4.11.2) Táblázat megadott adatokkal való 1 10  
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feltöltése 
4.12) Táblázat formázása    

4.12.5) A táblázat szegélyezése egyetlen 
vonaltípussal 1 23  

4.14) Élőfej, élőláb készítése (pont/darab)    
4.14.1) Élőfej készítése munkalapon 1 20  
4.14.2) Élőfejben  lévő szöveg formázása 1 21  
4.14.5) Dátum és idő beillesztése 1 22  

4.15) Képletek, függvények használata 
(pont/darab)    

4.15.3) Összeg (Autoszum) bevitele 1 13  
4.15.7) Egyszerű egy adat megadását 

igénylő függvények használata 1 26  

4.15.8) Darabteli függvény 2 11  
4.16) Rendezés (pont/darab)    

4.16.1) Rendezés egy feltétel szerint 1 7  
4.16.4) Szűrés AutoSzűrővel egy feltétellel 1 24  

4.17) Diagram készítése    
4.17.1) A diagram elkészítéséhez szükséges 

adatok kiválasztása 1 14  

4.17.2) Adott diagramtípus felhasználása 1 14  
4.17.4) A diagram címének és feliratainak 

elkészítése 2 15  

4.17.5) Diagram formázása 1 16  
4.17.5) Diagram formázása 1 17  
4.17.5) Diagram formázása 1 18  
4.17.5) Diagram formázása 1 19  

5) Tartalmi sajátosságok érvényesítése 6   
5.1) A hivatalos irat szövegében tartalomhoz 

illeszkedő bekezdések kialakítása 1 29  

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

5.3) A helyesírási követelmények betartása**    
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  1 33 b  
Cím kialakítása (Helyben) 1 33 b  
Dátum elhelyezése 1 33 a  
Tárgy vagy (belső ügyiratnál) irattípus 
megnevezése 1 33 c  

Megszólítás 1 33 d  
Elköszönő, üdvözlő szavak elhelyezése 1 33  
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Egy aláírás 1 33 e  
Megfelelő térközök kialakítása az iratszöveg 
előtt 1 33  

Megfelelő térközök kialakítása a bekezdések 
között 1 31 f  

Megfelelő térközök kialakítása az iratszöveg 
után 1 33  

6.2) Cégjelzéses kialakítás 2   
Élőfejbe a feladó cég nevének beírása 1 34 a  
Élőlábba vagy élőfejbe a feladó cég 
elérhetőségi adatainak beírása 1 34 a  

 

*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), az 
elválasztási, a központozási hiba, az összefüggő hiba (vonzatok, alany-állítmány egyeztetése).  
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: .................................   
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 

 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 
 

  

elért 
pontszám

programba 
beírt 

pontszám  
Informatikai eszközkezelés      
Adatbevitel      
Szövegszerkesztés    
Táblázatkezelés    
Tartalmi sajátosságok    
Formai sajátosságok    
     
     
         

javító tanár  jegyző 
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írásbeli vizsga 0621 2 / 4 2007. május 25. 

 
Fontos tudnivalók 

 
 

1. A vizsga megkezdésekor a tétellapokat a tanulóknak 
ki kell osztani, ezután a vizsgázók létrehozzák a saját 
mappájukat a helyi meghajtón, ebbe fogják menteni 
a diktátum szövegét. 

2. A mappák elkészülése után kerül sor a levélrészlet 
diktálására. 

3. A levél szövegét a szaktanár diktálja, az igazgató 
vagy a megbízottja stopperórával ellenőrzi.  

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

5. Az esetleges diktálási eltérést a tétel megfelelő helyén 
rögzítik. A diktátum szövege nem olvasható vissza. 

6. A diktátum elhangzása után a szaktanár és az igaz-
gató (megbízottja) elhagyják a vizsgatermet. 
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Levélszöveg 
kb. 1000 leütéses sebességű diktátumhoz 
 
 
 
 
Tisztelt Igazgató Úr! Az elmúlt évben az iskola fotószakköre – 
hagyományaihoz híven - összefogta   

- 1 perc - 

és támogatta a magas szinten fotózni kívánó tanulókat. A szak-
kör feladatának tekintette a tanulók vizuális, 

- 2 perc - 

művészeti nevelését, a környezetükből érkező ingerek képi meg-
jelenítésének, feldolgozásának minél 

- 3 perc - 
teljesebb megörökítését. Fő célkitűzésünk továbbra is a kör-
nyezet kritikus megfigyelése, ennek kap- 

- 4 perc - 

csán az érzelmi és esztétikai nevelés, valamint a technikai 
színvonal emelése a képkidolgozás tekin- 

- 5 perc - 

tetében. A szakkör tagjai által készített képeket a tanév so-
rán folyamatosan felhasználtuk az iskola 

- 6 perc - 

életét bemutató tárlókban, faliújságokon. Ezáltal az iskola 
minden tanulóját művészi élményhez jut- 

- 7 perc - 

tattuk. Az iskolai évkönyvben is szép számban találhatók diá-
kok által készített fényképek. Különös 

- 8 perc - 

figyelmet kapott az Iskolatörténeti kiállítás, ahol a fotó-
szakkör is bemutatta az elmúlt évek leg- 

- 9 perc - 

sikeresebb fotóit. Létszám. A szakkör tagjainak száma 28 fő. A 
tanulók összetétele az elmúlt évekhez 

- 10 perc - 

 
képest változott. 
 
Diktálta: .................................................................................................  

Ellenőrizte:.............................................................................................  

Diktálási eltérés:.....................................................................................  
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