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Fontos tudnivalók 

 
 

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

2. A feladatot a sorszámok sorrendjében hajtsa végre! 

3. Először a táblázatkezelési feladatot oldja meg, mert adatait a szövegszerkesztési fel-
adatban fel kell használnia! 

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

5. A szövegszerkesztési feladat tartalmának egy részét önállóan kell megfogalmaznia. 
Ehhez a feladatban talál ismertetést, amelyeket a fogalmazásnál felhasználhat. A szö-
veg tartalmi szempontból nem lehet ellentétes értelmű a táblázatkezelési feladat meg-
oldásának eredményeiből levonható tényekkel. A szöveget formai szempontból úgy 
kell kialakítania, hogy azt a levelet aláíró személy nevében kell megírnia. 

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

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

8. A feladat befejezése után tekintse át (ellenőrizze) munkáját, az esetleges hibákat ja-
vítsa! Munkáját csak egy alkalommal nyomtathatja ki. 

9. Technikai hiba esetén a felügyelő tanárnak azonnal jelezze a hibát! Az ügyeletet ellá-
tó rendszergazda értesítése a felügyelő tanár feladata. 
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Az Ön feladata, egy műanyag ajtókat és ablakokat gyártó és szerelő cég (Ablak&Ajtó Kft.) 
gazdasági igazgatója, Üveges Dávid nevében árajánlat küldése egy leendő ügyfelük részére. 

A feladathoz kapott Excel dokumentumban, valamint a feladat szövegében minden szükséges 
adatot és tájékoztatást megtalál, amelyre a feladat elvégzéséhez szüksége lehet. 

Operációs rendszer kezelési feladatok 

1. Készítsen egy mappát (könyvtárat) a rendszergazda által megadott meghajtón! A map-
pa megnevezése az Ön teljes kódja legyen! 

2. Másolja át ebbe a könyvtárba a megadott meghajtó Vizsga könyvtárában lévő, 
Ablak_Ny.xls és Ablak_Ny.doc fájlokat, valamint az Ablak1.jpg; Ablak2.jpg; 
Ablak3.jpg; Ablak4.jpg; Ablak5.jpg; 3_kamras_rendszer.jpg és az 5_kamras_rend-
szer.jpg képeket! 

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

3. Nyissa meg az Ablak_Ny.xls Excel fájlt! 

4. Mentse el a fájlt más néven! A fájl megnevezése az Ön saját azonosítója legyen! A fájl 
kiterjesztését ne változtassa meg! 

5. Állítsa be a Munka1 munkalapon a sorok magasságát! 

- 1-es sor magassága 99 egység (132 képpont)! 

- 2-44-es sorok magassága 12,75 egység (17 képpont)! 

6. Állítsa be a Munka1 munkalapon az oszlopok szélességét! 

- A; B; és C oszlop szélessége 8,43 egység (64 képpont)! 

- D-I és a K oszlopok szélessége 10 egységre (75 képpont)! 

- J oszlop szélessége 11,57 egység (86 képpont)! 

7. Igazítsa az 1-es sorban az A1 valamint a D1:K1 cellatartományban lévő szöveget a cel-
lán belül vízszintesen és függőlegesen középre, valamint sortöréssel több sorba! 

8. Igazítsa az 1-es sorban a B1:C1 cellatartományban lévő szöveget a cellák egyesítésével, 
valamint a cellákon belül vízszintesen és függőlegesen középre! 

9. Igazítsa az A oszlopban az A2; A10; A20; A31 és az A35 cellákban lévő szöveget sor-
rendben az A2:A9; az A10:A19; az A20:A30, az A31:A34; valamint az A35:A40 cella-
tartományban a cellák egyesítésével, valamint a cellákon belül sortöréssel több sorba! 

10. Állítsa be a J2:J40 cellatartomány celláinak számformátumát % formátumra! 

11. Nevezze át a Munka1 munkalapot Ablakok megnevezésre! 

12. Formázza az Ablakok munkalapon az A1:K1 cellatartományban lévő szöveget félkövér 
betűstílusra! 

13. Szegélyezze az Ablakok munkalapon az A1:K40 cellatartományt körül a választékban 
megtalálható legvastagabb, folyamatos vonallal! 

14. Az Ablakok munkalapon az A1:K40 cellatartományon belül az oszlopokat elválasztó 
függőleges vonalak a választékban megtalálható közepes, folyamatos vonalak legye-
nek! 
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15. Az Ablakok munkalapon az A1:K40 cellatartományon belül a sorokat elválasztó víz-
szintes vonalak a választékban megtalálható legvékonyabb, folyamatos vonalak legye-
nek! 

16. Az Ablakok munkalapon Válassza el az A1:K40 táblázatban az oszlopazonosítókat (első 
sor), valamint a sorazonosítókat (A oszlop) a választékban megtalálható legvastagabb, 
folyamatos vonallal! 

17. Az Ablakok munkalapon az A1:K1 cellatartomány celláiban készítsen 6,25%-os szürke 
mintázatot! 

18. Illessze be az Ablakok munkalapon a táblázat B2:C9 cellatartományába az Ablak1.jpg 
képet! A képet a cellatartományon belül középre igazítsa! A kép olyan méretű legyen, 
hogy ne érjen hozzá a megadott cellatartomány szegélyvonalaihoz! 

19. Illessze be az Ablakok munkalapon a táblázat B10:C19 cellatartományába az  
Ablak2.jpg képet! A képet a cellatartományon belül középre igazítsa! A kép olyan mé-
retű legyen, hogy ne érjen hozzá a megadott cellatartomány szegélyvonalaihoz! 

20. Illessze be az Ablakok munkalapon a táblázat B20:C30 cellatartományába az  
Ablak3.jpg képet! A képet a cellatartományon belül középre igazítsa! A kép olyan mé-
retű legyen, hogy ne érjen hozzá a megadott cellatartomány szegélyvonalaihoz! 

21. Illessze be az Ablakok munkalapon a táblázat B31:C34 cellatartományába az  
Ablak4.jpg képet! A képet a cellatartományon belül középre igazítsa! A kép olyan mé-
retű legyen, hogy ne érjen hozzá a megadott cellatartomány szegélyvonalaihoz! 

22. Illessze be az Ablakok munkalapon a táblázat B35:C40 cellatartományába az  
Ablak5.jpg képet! A képet a cellatartományon belül középre igazítsa! A kép olyan mé-
retű legyen, hogy ne érjen hozzá a megadott cellatartomány szegélyvonalaihoz! 

23. Készítsen élőfejet az Ablakok munkalaphoz! Az élőfejbe, középre igazítva, az  
Ablak-Ajtó Kft. szöveget írja! 

24. Készítsen élőlábat az Ablakok munkalaphoz! Az élőlábba, középre igazítva írja be saját 
kódját! 

25. Számítsa ki az Ablakok munkalap F2:F40 cellatartományának celláiban a nyílászárók 
bruttó árát, egyéni képlet alkalmazásával! A bruttó ár a nettó ár 20%-os áfával növelt 
összege. 

26. Számítsa ki az Ablakok munkalap H2:H40 cellatartományának celláiban a nyílászárók 
szerelési díját, egyéni képlet alkalmazásával! A bruttó szerelési díj a nettó szerelési díj 
20%-os áfával növelt összege. 

27. Számítsa ki az Ablakok munkalap I2:I40 cellatartományának celláiban a nyílászárókra 
vonatkozó összes költséget [bruttó ár (anyagköltség) + bruttó szerelési költség], egyéni 
képlet alkalmazásával! 
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28. Számítsa ki az Ablakok munkalap K2:K40 cellatartományának celláiban a kedvezmé-
nyes időszakra vonatkozóan az összes nyílászáróra vonatkozó költséget az I és a J osz-
lop adatainak felhasználásával! Olyan képletet alkalmazzon, amely attól függetlenül, 
hogy a termékre van–e engedmény a nyári időszakban vagy nincs, minden nyílászáróra 
vonatkozóan tartalmazza a július-augusztusban aktuális árat! 

29. Számítsa ki az Ablakok munkalap J42-es cellájában, hogy július-augusztus hónapban 
hány nyílászáró típusra ad a gyártó cég 20% kedvezményt! 

30. Számítsa ki az Ablakok munkalap J43-as cellájában, hogy július-augusztus hónapban 
hány nyílászáró típusra ad a gyártó cég 10% kedvezményt! 

31. Számítsa ki az Ablakok munkalap J44-es cellájában, hogy július-augusztus hónapban 
hány nyílászáró típusra nem ad a gyártó cég kedvezményt! 

32. Igazítsa az Ablakok munkalapon lévő táblázat D2:K40, valamint J42:J44 cellatarto-
mányában lévő adatokat mind vízszintesen, mind függőlegesen középre, majd mentse 
el a dokumentumot! 

Tartalmi és szövegszerkesztési feladatok (ne feledkezzen el a feladat rendszeres mentéséről!) 

Az árajánlatot Ön Üveges Dávidnak, az Ablak&Ajtó Kft. gazdasági igazgatójának nevében 
írja Molnár Balázs (1179 Budapest, Világos utca 43.) részére. 

Az árajánlatot a levelezés szabályai szerint kell elkészítenie. 

33. A levél iratkezelési adatai: (Az első négy adat a dokumentum első oldalának élőfejében 
legyen elhelyezve, a 40-es pontban leírtak szerint.) 

A levél küldője: Ablak&Ajtó Kft. 
A kft. címe: 4231 Salgótarján, Üveggyári utca 14. 
A kft. telefonszáma: 06-42-564-321 
A kft. e-mail címe: ablakajtokft@freemail.hu 
 
A levél dátuma: Salgótarján, <Az aktuális dátum> 
Iktatószám: 433/200.. 
Ügyintéző neve: Kiss Mária 
 
A címzett személy neve: Molnár Balázs 
A címzett címe: 1179 Budapest, Világos utca 43. 
 
A küldemény típusa: Ajánlott 
A levél tárgya: Árajánlat nyílászárók cseréjére 
A levél aláírója: Üveges Dávid gazdasági igazgató 

A levélhez tartozó megszólítás, elköszönő szó megfogalmazása, beillesztése az Ön fel-
adata. 
 

34. Mentse el az így, iratkezelési szempontból előkészített fájlt az 1-es pontban elkészített 
könyvtárba! A fájl megnevezése saját kódja legyen! 
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35. A dokumentum elejét az alábbiak segítségével kell önállóan megfogalmaznia. Ügyeljen 
a szöveg tördelésére (a bekezdések kialakítására), és alkalmazzon a szövegben kiemelé-
seket! Kerülje a végleten (nagyon hosszú) bekezdéseket! 

a) Érdeklődésére tájékoztassa a megrendelőt, hogy a nyílászárók két fő típusát forgal-
mazzák belső kialakítás szempontjából, ezek lehetnek három és öt légkamrásak. Kül-
ső kialakítás szerint három fő típusuk van: a fix, a bukó-nyíló és a kétszárnyú  
bukó-nyíló. Szerelés szempontjából két változat különböztethető meg, teljes tokcse-
rével és tokcsere nélkül történő szerelés. 

b) Írja le, hogy az árajánlatban ismerteti a két, a belső kialakítás szempontjából külön-
böző terméktípus leírását. Utaljon arra is, hogy az árajánlatuk mellékleteként szere-
pel egy árjegyzék az Önök által forgalmazott három légkamrás termékekről. 

c) Hívja fel Molnár úr figyelmét arra, hogy a nyári hónapokban termékeik árából és 
szerelési költségéből árengedményt adnak. Ez a megrendelők részére előnyös, mert 
pénzmegtakarítást jelent. Termékeik szakszerű beszerelését rövid határidővel vállal-
ják. 

d) Jegyezze meg, hogy az öt légkamrás nyílászárók árai az árjegyzékben lévő három 
légkamráshoz képest 20%-kal nagyobb anyagköltséggel vásárolhatók meg. Tájékoz-
tassa a megrendelőt arról, hogy ezekre is vonatkozik az azonos mértékű nyári áren-
gedmény. 

36. Az előbbiek leírása után szúrja be a dokumentumba, a saját könyvtárába átmásolt Ab-
lak_Ny.doc fájl tartalmát! Ez lesz a dokumentum szövegének második része. Ne feled-
je, hogy a feljegyzés végén az elköszönő, üdvözlő szavakat önállóan kell megfogalmaz-
nia. A fájl utolsó sorát az Ön által készített dokumentum utolsó oldalára kerülő táblázat 
elé illessze be! (Árajánlat 200.. év július-augusztus hónapban végzett nyílászáró cserék-
re:) 

37. 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! 

38. Formázási beállítások (a beillesztett táblázatok formátumára nem vonatkoznak): 

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

iban meghatározott értékű legyen! Kerülje a végtelen (nagyon sok sorból álló) be-
kezdések használatát! 

- Alkalmazza a dokumentumban az automatikus elválasztást! 

39. Formázza Címsor1 stílusúra az alábbiakban felsorolt sorokat! A szövegszerkesztő 
program által felajánlott stíluson nem kell változtatnia! 

Az üvegek 
3 kamrás rendszer 
5 kamrás rendszer 
Termékeink beépítésére két megoldás közül választhat 
Figyelem 

40. Élőfej és élőláb készítése:  

Figyelem: a dokumentumban az első oldal élőfeje és élőlába különbözik a további olda-
lak élőfejének és élőlábának kialakításától! 
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A levél első oldalának élőfejében helyezze el az Ablak&Ajtó Kft. adatait, az alábbiak-
ban leírt módon! 

- A kft. megnevezése, címe az élőfejben egy-egy sorban a bal oldalon legyen! 
- A kft. telefonszáma és e-mail címe a harmadik sorban legyen elhelyezve, bal, illet-

ve jobb oldalon (a margókhoz igazítva)! 

Az élőfejek utolsó sora után 28 pont térközt illesszen be, valamint az élőfejet vé-
kony (0,5 pt), folyamatos vonallal húzza alá! 

41. A levél második oldalától kezdve a levél élőfejében bal oldalra az Ügyviteli alapismere-
tek szavak, középre az Írásbeli feladat szöveg, jobb oldalra pedig a 2007/2008. adat ke-
rüljön! 

42. A levél élőlábába, az első oldal bal oldalára saját kódját írja! 

A második oldaltól kezdve az élőláb tartalma az alábbiakban látható: 

- Bal oldalra saját kódját írja! 
- Középre illessze be az oldalszámot! 
- Jobb oldalra illessze be az aktuális dátumot és az aktuális időt! 

Az élőlábak felett, vékony (0,5 pt), folyamatos szegélyt helyezzen el! 

43. A 3 kamrás rendszer cím utáni bekezdésekhez illessze be a 3_kamras_rendszer.jpg 
megnevezésű képet! A kép 4 (3,99) cm magasságú, rögzített méretarányú legyen, négy-
zetes elrendezéssel, jobbra igazítva! 

44. Az 5 kamrás rendszer cím utáni bekezdésekhez illessze be az 5_kamras_rendszer.jpg 
megnevezésű képet! A kép 4 (3,99) cm magasságú, rögzített méretarányú legyen, négy-
zetes elrendezéssel, balra igazítva! 

45. A dokumentum utolsó oldalára illessze be a táblázatkezelő programban az Ablakok 
munkalapon az A1:K40 cellatartományban lévő táblázatot! A táblázatnak el kell férnie 
a jobb oldali és a bal oldali margó között! 

46. A 35-ös pont „a” alpontjában lévő szöveget formázza felsorolásnak! Külön felsorolás-
jelet csak a belső kialakítás; külső kialakítás; szerelés szavakkal kezdődő szövegegysé-
geknek adjon! 

- A felsorolásjelet önállóan választhatja ki. 
- A felsorolásjelnek behúzása nincs. 
- A felsorolásnál alkalmazott tabulátorjel, valamint a második és további sorok be-

húzásának értéke 1 cm. 
- A felsorolás sorai között a térköz 0 legyen! 

47. Készítsen lábjegyzetet a dokumentum negyedik oldalán lévő táblázat feletti sor 
(… nyílászáró cserékre) után! A lábjegyzet tartalma a következő legyen! 
Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes. 

48. Ellenőrizze az elkészített dokumentumot helyesírási, nyelvhelyességi, mondatszerkesz-
tési szempontból! Az esetleges hibákat javítsa ki! Használja a helyesírási szótárt! 

49. Mentse el a változtatásokat! 

50. Nyomtassa ki a kész levelet! 
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A vizsgafeladatban felhasználható műveletek Adható 
pont 

Feladat 
sor-

száma 

Adott 
pont 

1) Informatikai eszközök és szoftverek kezelése, hálózati 
szolgáltatások 3   

1.1) Operációs rendszer kezelése (alkönyvtár(ak) ké-
szítése, fájlok megnevezése, mentése, átneve-
zése, áthelyezése, másolása, törlése) 

1 
1; 2; 

32; 34; 
49 

 

1.2) Alkalmazói szoftverek (szövegszerkesztő és táb-
lázatkezelő) kezelése 1 3-48  

1.3) Dokumentum elküldése (e-mail), hálózati nyom-
tató használata 1 50  

2) Adatbevitel 6   
2.1) Szöveg begépelése* 6 35  

0 hiba esetén járó pontszám 6   
1 hiba esetén járó pontszám 2   
2 hiba esetén járó pontszám 1   
3 vagy több hiba esetén járó pontszám 0   

3) Szöveges dokumentum szerkesztése 30   
3.3) Automatikus elválasztás használata 1 38  
3.4) Karakterek formázása    

3.4.1) Betűtípus, betűméret kiválasztása 1 38  
3.4.8) Stílus felhasználása formázáshoz 1 39  

3.5) Bekezdések formázása    
3.5.1) Igazítás beállítása 1 38  
3.5.3) Térköz beállítása a levelezés szabályai 

szerint 1 38  

3.5.4) Térköz beállítás 1 46  
3.5.5) Sorköz beállítása 1 38  

3.7) Felsorolás, számozás    
3.7.1) Alkalmazási tartomány kiválasztása 1 46  
3.7.3) Felsorolásjel helyének meghatározása, 

beállítása 1 46  

3.7.4) Tabulátorjel beállítása felsorolásnál 1 46  
3.10) Oldalbeállítás    

3.10.2) Margók beállítása 1 37  
3.10.3) Élőfej, élőláb helyének beállítása 1 37  

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

és páratlan oldal eltérő 1 40  

3.12.2) Adatbevitel élőfejbe az első oldalon  6.1-ben   
3.12.3) Adatbevitel élőfejbe a második oldaltól 

kezdve 1 41  

3.12.4) Élőfej utolsó sorának aláhúzása 1 40  
3.12.5) Élőfejben térköz beállítása 1 40  
3.12.6) Adatbevitel élőlábba az első oldalon 6.1-ben   
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3.12.7) Élőlábba adatbevitel a második oldaltól 
kezdve 1 42  

3.12.8) Élőláb első sora felett vonal elhelyezése 1 42  
3.13) Mezőutasítások    

3.13.1) Dátum és/vagy idő beszúrása 1 42  
3.13.2) Oldalszám beszúrása 1 42  

3.14) Beillesztés a dokumentumba (pont/darab)    
3.14.1) Szöveg (fájl) beillesztése 1 36  
3.14.2) Táblázat beillesztése 2 45  
3.14.4) Kép beillesztése/1 2 43  
3.14.4) Kép beillesztése/2 2 44  
3.14.10) Beillesztett egység (objektum) elhe-

lyezése, méretének beállítása/1 1 43  

3.14.10) Beillesztett egység (objektum) elhe-
lyezése, méretének beállítása/2 1 44  

3.16) Lábjegyzet, végjegyzet (pont/darab)    
3.16.1) Lábjegyzet elkészítése 1 47  

3.22) Nyomtatás    
3.22.4) Nyomtatás végrehajtása 1.3)-

ban  - 

4) Táblázatok, diagramok szerkesztése 40   
4.1) Dokumentum megnyitása, bezárása 1 3  
4.2) Dokumentum mentése, mentés más néven 1 4  
4.9) Beállítások    

4.9.1) Sor (sorok) magasságának beállítása 1 5  
4.9.2) Oszlop (oszlopok) szélességének beállí-

tása 1 6  

4.9.6) Számformátum beállítása 1 10  
4.9.9) Munkalap átnevezése 1 11  
4.9.10) Karakterformázás elvégzése cellákban 1 12  

4.12) Táblázat formázása    
4.12.1) Egyforma (azonos jellegű) igazítás cel-

lákban, cellatartományokban  1 32  

4.12.3) Igazítás cellaegyesítéssel/1 1 8  
4.12.3) Igazítás cellaegyesítéssel/2 1 9  
4.12.4) Sortöréssel több sorba történő igazítás/1 1 7  
4.12.4) Sortöréssel több sorba történő igazítás/2 1 8  
4.12.4) Sortöréssel több sorba történő igazítás/3 1 9  
4.12.5) A táblázat szegélyezése egyetlen vonal-

típussal 1 13; 16  

4.12.6) A táblázaton belül szegélyezés második 
vonaltípus felhasználásával 1 14  

4.12.7) A táblázaton belül szegélyezés harma-
dik vonaltípus felhasználásával 1 15  

4.12.8) Mintázat készítése cellában, cellatarto-
mányban 1 17  

4.13) Beillesztések a táblázatba (pont/darab)    
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4.13.1) Kép beillesztése táblázatba/1 2 18  
4.13.1) Kép beillesztése táblázatba/2 2 19  
4.13.1) Kép beillesztése táblázatba/3 2 20  
4.13.1) Kép beillesztése táblázatba/4 2 21  
4.13.1) Kép beillesztése táblázatba/5 2 22  

4.14) Élőfej, élőláb készítése (pont/darab)    
4.14.1) Élőfej készítése munkalapon 1 23  
4.14.3) Élőláb készítése munkalapon 1 24  

4.15) Képletek, függvények használata (pont/darab)    
4.15.1) Egyéni képlet bevitele/1 1 25  
4.15.1) Egyéni képlet bevitele/2 1 26  
4.15.1) Egyéni képlet bevitele/3 1 27  
4.15.8) Darabteli függvény/1 2 29  
4.15.8) Darabteli függvény/2 2 30  
4.15.8) Darabteli függvény/3 2 31  
4.15.9) Egyéb, két adat megadását igénylő 

függvények használata 2 28  

5) Tartalmi sajátosságok érvényesítése 13   
5.1) A hivatalos irat szövegének önálló megfogalma-

zása a tartalmi útmutató alapján** 6 35  

5.2) A hivatalos irat szövegében tartalomhoz illesz-
kedő bekezdések kialakítása 1 35  

5.3) A hivatalos irat szövegében tartalomhoz illesz-
kedő kiemelések elkészítése 1 35  

5.4) A helyesírási követelmények betartása*** 5 48  
0 hiba esetén járó pontszám 5   
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 8   
6.1) Irat elkészítése a levelezés szabályai szerint 6   

Címzett megnevezése (cég, személy) és cím ki-
alakítása 1 33  

Dátum behelyezése, hivatkozások jelölése, kéz-
besítésre utalás  1 33  

Tárgy vagy (belső iratnál) irattípus megnevezé-
se, megszólítás 1 33  

Elköszönő, üdvözlő szavak, aláírás szerepelte-
tése 1 33  

Megfelelő térközök a levélben 2 38  
6.2) Cégjelzéses kialakítás 2 33; 39  

Élőfejbe a feladó cég nevének beírása 1 40  
Élőfejbe a feladó cég elérhetőségi adatainak 
beírása 1 40  
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*A szöveg begépelése  
1 hibának számít: a gépelési hiba. Egy szóban – ha több gépelési hiba van is benne – csak 
egy hibát kell számítani. Helyesírást e műveletnél nem vizsgálunk. 
 
**A hivatalos irat szövegének önálló megfogalmazása a tartalmi útmutató alapján 

6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó… 
- a tartalmi útmutatás 

alapján érthetően, 
lényegre törően, 
minden szempont 
figyelembevételé-
vel fogalmazta meg 
az iratot 

- az adott iratfajtához 
illeszkedő szakszó-
kincset és mondat-
paneleket használt 

- mondanivalóját a 
nyelvhelyességi 
követelményeknek 
megfelelően fo-
galmazta meg 

- fogalmazványa a 
témának megfelelő 
terjedelmű, a hiva-
tali életben felhasz-
nálható dokumen-
tum 

- a tartalmi útmuta-
tás alapján többnyi-
re érthetően, lé-
nyegre törően fo-
galmazta meg az 
iratot 

- többnyire az adott 
iratfajtához illesz-
kedő szakszókin-
cset és mondatpa-
neleket használt 

- mondanivalóját 
többé-kevésbé a 
nyelvhelyességi 
követelményeknek 
megfelelően fo-
galmazta meg 

- fogalmazványa kis 
módosítással a hi-
vatali életben fel-
használható doku-
mentum 

- a tartalmi útmuta-
tás alapján, azon-
ban nem egészen 
érthetően, lényegre 
törően fogalmazta 
meg az iratot 

- viszonylag egysze-
rű szókincset hasz-
nál, alig alkalmaz-
za a szakszavakat, 
illetve a levelezési 
szokásoknak meg-
felelő mondatpane-
leket 

- fogalmazása a 
nyelvhelyességi 
követelményeknek 
kismértékben felel 
meg 

- fogalmazványa 
jelentős módosítás-
sal a hivatali élet-
ben felhasználható 
dokumentum 

 

- fogalmazványa 
nem illeszkedik a 
tartalmi útmutatás-
hoz 

- szókincse túl egy-
szerű, nem hasz-
nálja a szakszava-
kat, a levelezési 
szokásoknak meg-
felelő mondatpane-
leket. A nem meg-
felelő szóhasználat 
többször nehezíti, 
eseten-ként meg-
akadályozza a 
megértést 

- fogalmazása nem 
felel meg a nyelv-
helyességi köve-
telményeknek 

- fogalmazványa 
nem használható 
fel a hivatali élet-
ben 

 
*** A helyesírási követelmények betartása 
1 hibának számít: a helyesírási hiba (ismétlődés esetén csak egyszer kell számítani), elvá-
lasztási, központozási hiba, az összefüggő hiba (vonzatok, alany-állítmány egyeztetés).  

Egy szóban – ha több hiba van – csak egy hibát kell számítani. 
 
 
 



 

írásbeli vizsga 0811 12 / 12 2008. május 26. 

Ügyviteli alapismeretek — emelt szint Azonosító 
jel: 

               
 

 
 
 
 

 maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

Informatikai eszközök és szoftverek 
kezelése, hálózati szolgáltatások 3  
Adatbevitel 6   
Szöveges dokumentum szerkesztése 30   
Táblázatok, diagramok szerkesztése 40   
Tartalmi sajátosságok érvényesítése 13  
Formai sajátosságok érvényesítése 8  

ÖSSZESEN 100  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
    
    
    
      
 javító tanár  

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

  

elért 
pontszám

programba  
beírt 

pontszám  
Informatikai eszközök és szoftverek 
kezelése, hálózati szolgáltatások      
Adatbevitel      
Szöveges dokumentum szerkesztése    
Táblázatok, diagramok szerkesztése    
Tartalmi sajátosságok érvényesítése    
Formai sajátosságok érvényesítése    
     
     
         

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