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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 tájékoztató levelet a Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának, 
amelyben felhívja a figyelmét az elektronikus vásárlási lehetőségre! 

Operációsrendszer kezelési feladatok 

1. Hozzon létre egy mappát (könyvtárat) a tanára által megadott meghajtón Saját név 
elnevezéssel (vezetéknév, keresztnév)! A vizsga során folyamatosan ebbe a 
könyvtárba mentse a munkáit!  

2. A tanára által lediktált szöveget mentse a Saját név mappába Levélszöveg.doc 
fájlként! 

3. A tanára által megadott meghajtó\Forrás nevű könyvtárból másolja az 1. feladatban 
létrehozott mappába a Tajekoztatonyers.doc, a Levelsablon.dot, a Papirlogo.jpg és 
a Tajekoztatonyers.xls nevű fájlokat! 

Szövegszerkesztési feladatok 

4. Nyissa meg a Saját név mappából a Tajekoztatonyers.doc fájlt, majd mentse  
Saját név.doc fájlként a saját vizsgamappájába! 

5. Végezze el az alábbi szövegszerkesztési feladatokat! Munka közben ne feledkezzen 
meg a rendszeres mentésről! 

a) Oldalbeállítás: bal, fenti és lenti margó: 2 cm, jobb margó 1 cm 
b) Élőfej és élőláb távolsága a lap szélétől: 1,5 cm 
c) Elrendezés: eltérő első oldal 

6. A dokumentum szövegének jellemzői: 

a) Arial Narrow betűtípus 
b) Normál stílus 
c) 12 pontos betűméret 
d) Szimpla sorköz 
e) Sorkizárt igazítás 
f) A bekezdések közötti térköz: 12 pont 

7. Alkalmazzon automatikus elválasztást! 

8. Egészítse ki a levél szövegét az alábbi adatokkal, és írja meg a tájékoztató levelet! A 
levél elkészítéséhez használhatja a Levelsablon.dot fájlt, amelyet a Saját név 
könyvtárból nyithat meg, vagy elkészítheti önállóan, a tanult levélformának 
megfelelően. 

A levél adatai: 

a) A levél kelte:  Budapest, <aktuális dátum> 

b) Hivatkozások 
- A levél iktatószáma: 548/20... 
- A levél ügyintézője: Várkonyiné T. Zsuzsanna 
- A levél hivatkozási száma: 69/20... 
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c) A címzett 
- A cég neve: Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
- Személy: Dr. Harmatos Péter 
- Beosztása: ügyvezető igazgató 
- Címe: 1225 Budapest, Tarjáni u. 65/B 

d) A levél tárgya: Tájékoztató on-line vásárlási lehetőségről 

e) Megszólítás: Tisztelt …! 

f) A feladó cég: Papírland 
- Címe: 1111 Budapest, Várfok u. 154. 
- Telefon: 06-25/222-777 
- E-mail: info@papirland.hu (Ne legyen az e-mail címen hivatkozás!) 

g) A levelet aláírja: Újvári Pál  
- Beosztása: ügyvezető igazgató 

9. Készítsen élőfejet a dokumentumhoz az alábbi beállításokkal és tartalommal! 

a) A dokumentum első oldalán középre helyezze el a tájékoztatást adó cég nevét és 
elérhetőségi adatait az alábbi formai értékekkel: 

- szimpla sorköz 
- Comic Sans MS betűtípus 
- a cég neve 24 pontos betűméret 
- az összes többi adat 12 pontos betűméret 
- minden adat félkövér! 

A cég e-mail címe alatt helyezzen el dupla, kék színű, 0,5 pontos szegélyt, állítson be 
utána 24 pontos térközt! 

b) A bal oldalra szúrja be a Saját név könyvtárból a Papirlogo.jpg nevű képet! A kép 
méretét állítsa az alábbiak szerint: magasság: 2,5 cm, szélesség: 3,44 cm! 

c) A 2. oldal élőfejében Arial betűtípussal tüntesse fel: 
 bal oldalon: Ügyviteli alapismeretek 
 középen: Írásbeli vizsgafeladat 
 jobb oldalon: 2007/2008! 

A sor alatt helyezzen el dupla, kék színű, 0,5 pontos szegélyt, állítson be utána 24 pontos 
térközt! 

10. Készítsen eltérő élőlábat a dokumentumhoz az alábbi beállításokkal és tartalommal! 
(Minden adat Arial (Narrow) betűtípus, 12 pontos jelméret!) 

a) Az első oldalon a következő adatokat tartalmazza: 
- bal oldalon: Az Ön Saját teljes neve (vezetéknév + keresztnév) 
- középen: oldalszám 
- jobb oldalon: aktuális dátum és idő mezőkóddal 

b) A dokumentum második oldalának élőlábában, bal oldalon csak a Saját teljes 
nevét és az oldalszámot középre igazítva tüntesse fel! 

c) Az élőlábban minden oldalon az adatok felett dupla, 0,5 pt vastagságú, kék színű 
szegély legyen!  
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11. Illessze be a tanára által lediktált szöveget a Saját név mappából az „Egyedülálló 
akciónk…” kezdetű bekezdés után, új bekezdésbe! 

12. Tagolja a levél szövegét értelemszerűen bekezdésekre! 

13. A „Cégünk legfőbb törekvése, hogy …”  bekezdésben a kettőspont utáni részt alakítsa át 
felsorolássá, és formázza a következőképpen! 

a) Felsorolásjelző szimbólum: ♣ 
b) A felsorolásjelző szimbólum mérete: 14 pont 
c) A felsorolásjelző szimbólum színe: világosnarancs 
d) A jel helyzete: 1 cm 
e) A szöveg helyzete: 1,7 cm 
f) Tabulátorhely: 1,7 cm 
g) A felsorolás bekezdései közötti térköz: 0 pt 

14. A „Beszállítóink magas szintű…” bekezdésen belül húzza alá az alábbi szövegrészletet! 
„Ön kizárólag a legjobb minőségű termékeket rendelheti meg on-line rendszerünkön 
keresztül.” 

15. Az „Érdemes egy helyről, …” kezdetű bekezdés „Papírland Webáruházon” szavakat és a 
telefonszámot formázza dőlten! Állítsa vörös színűre a karakterek színét! 

16. A mellékletben tüntesse fel, hogy a cég 1 db képes katalógust is a cég rendelkezésére 
bocsát! 

Táblázatkezelési feladatok 

17. Lépjen a táblázatkezelő programba, nyissa meg a Saját név mappából a 
Tajekoztatonyers.xls nevű fájlt, majd mentse Saját név.xls fájlként a Saját név 
vizsgamappájába! 

18. A második munkalap neve „Számítások” legyen, ezen készítse el a következő 
táblázatrészletet az A1 cellától kezdődően! 

 
a) A cellákon belül a mezőneveket sortöréssel alakítsa ki! 
b) Az 1. sor elé szúrjon be egy újabb sort! 
c) Másolja át a „Számítások” munkalapra a „Forrás” munkalapról az A1:F25 

tartomány tartalmát, s az A3 cellától kezdődően illessze be! 
d) Az oszlopok szélessége igazodjon a beírt szöveghez! A minimális 

oszlopszélességet vegye igénybe! 
e) A 2. oszlop szélességét állítsa 20 egységre (145 képpontra)! 
f) Állítsa be a következő sormagasságokat: 

1. sor 80 pt (106 képpont), 2. sor 40 pt. (53 képpont)! 
A táblázat további sorainak magasságát igazítsa a cellák tartalmához! A 
minimális sormagasságot vegye igénybe! 

g) A 2. sor celláinak tartalmát formázza félkövéren, dőlten! Állítsa vízszintesen és 
függőlegesen is középre! 

Cikk-
szám M egnevezés

M inimum 
rendelhető 
darabszám

Nettó 
ár/db

Fizetendő 
összeg

M ennyi-
ségi ked-
vezmény

Fizetendő 
akciós 
összeg
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19. Egyéni képlet segítségével számolja ki a fizetendő összeget! Az áfa értékénél a  

B27 cellában található áfa értékére hivatkozzon, és a C oszlopban megjelenített minimum 
rendelhető darabszámmal számoljon! 

20. Képlet segítségével számítsa ki a fizetendő akciós összeget a G oszlop celláiban! A 
„Fizetendő összeg” és a „Mennyiségi kedvezmény” értékeivel számoljon! 

21. Állapítsa meg megfelelő képlettel az „Összesen” sorban a fizetendő összeget, valamint az 
akciós összeget!  

22. Állítson be az árakra és az összegekre: 
a) ezres csoportosítást,  
b) „0” tizedest,  
c) „Ft” formátumot, 
d) egyéni formátumot: „db” jelöléssel a C3:C21 cellákra vonatkozóan! 

23. Cellák egyesítésével igazítsa az A22:D22 cella tartalmát középre, formázza félkövéren! 

24. Lássa el szürke mintázattal az F22 cellát, valamint az A2:G2 tartományt! 

25. Egyesítse az A1:G1 tartományt! Ugyanitt készítsen tetszőleges stílusú WordArt feliratot 
„Papírland” tartalommal! A tartalom töltse ki a cella sormagasságát és oszlopszélességét! 
A WordArt felirat kitöltő színe legyen kék, a vonal színe fekete, Arial betűtípus! 

26. Szegélyezze a táblázat A1:G22 tartományát az alábbi módon! 
a) körül vastag, szimpla szegély, valamint az A21:G21 tartományon alul is 
b) A2:G2 alul-felül közepes vastagságú szimpla vonal 
c) az A2:G22 tartományban az összes többi rácsvonal vékony folyamatos vonal 

27. a) Írja a „Számítások” munkalap élőlábába középre a „Saját” nevét! 
b) Az élőfejbe bal oldalra illessze be az aktuális dátumot, jobb oldalra az aktuális időt! 

28. A „Saját név.xls” fájl „Számítások” munkalapjáról illessze be irányítva, Microsoft Excel 
objektumként a tájékoztató levél „Egyedülálló akciónk …” bekezdés után az A2:G12 
tartományt! 

29. A levélbe beillesztett táblázatot igazítsa az oldalon vízszintesen középre, a táblázat 
szélessége ne haladja meg a dokumentum bal és jobb oldali margóértékeit! 

30. Szükség esetén kérjen oldaltörést! 

31. Végezzen helyesírás-ellenőrzést!  

32. Éljen a kiemelés lehetőségével! 

33. Írjon elköszönő szót! Ellenőrizze, hogy munkája megfelel-e a levelezés szabályainak! 

34. Mentse és nyomtassa ki a hivatalos levelet, minden alkalmazást zárjon be! 
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A vizsgafeladatban felhasználható műveletek 
Adható 
pont-
szám 

Feladat sor-
száma 

Adott 
pont 

1) Informatikai eszközök és szoftverek kezelése, hálózati 
szolgáltatások 3   

1.1) Operációs rendszer kezelése (könyvtár készítése, 
fájlok megnevezése, másolása, mentése) 1 1., 3.  

1.2) Alkalmazói szoftverek (szövegszerkesztő és 
táblázatkezelő) kezelése 1 4., 17.  

1.3) Dokumentum elküldése (e-mail), hálózati nyomtató 
használata 1 34.  

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 31.  

3) Szöveges dokumentum szerkesztése 40   
3.2) Dokumentumsablon használata 1 8.  
3.3) Automatikus elválasztás használata 1 7.  
3.4) Karakterek formázása 6   

3.4.1) Betűtípus kiválasztása 1 6. a  
3.4.2) Betűstílus kiválasztása/1 1 6. b  
3.4.2) Betűstílus kiválasztása/2 1 15.  
3.4.3.) Betűméret kiválasztása 1 6. c  
3.4.4) Betűszín kiválasztása 1 15.  
3.4.5) Aláhúzás készítése 1 14.  

3.5) Bekezdések formázása 4   
3.5.1) Igazítás beállítása 1 6. e  
3.5.4) Térköz beállítása/1 1 6. f  
3.5.4) Térköz beállítása/2 1 13. g  
3.5.5) Sorköz beállítása 1 6. d  

3.7) Felsorolás, számozás 6   
3.7.1) Alkalmazási tartomány kiválasztása 1 13.  
3.7.2) Felsorolásjel kiválasztása 1 13. a  
3.7.2) Felsorolásjel formázása 2 13. b-c  
3.7.3) Felsorolásjel helyének meghatározása, 

beállítása 1 13. d  

3.7.4) Tabulátorjel, szöveg beállítása felsorolásnál 1 13. e-f  
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3.10) Oldalbeállítás 3   

3.10.2) Margók beállítása 1 5. a  
3.10.3) Élőfej, élőláb helyének beállítása 1 5. b  
3.10.4) Oldaltörések készítése 1 30.  

3.12) Élőfej, élőláb kialakítása 7   
3.12.1) Beállítás: első oldal eltérő vagy páros és 

páratlan oldal eltérő 1 5. c  

3.12.2) Adatbevitel élőfejbe az első oldalon  6.2-ben 
3.12.3) Adatbevitel élőfejbe a második oldaltól 

kezdve 1 9. c  

3.12.4) Élőfej adatainak formázása a 2. oldaltól 
kezdve 1 9. c  

3.12.5) Élőfej utolsó sorának aláhúzása 1 9. a, 9. c  
3.12.6) Élőfejben térköz beállítása 1 9. a, 9. c  
3.12.7) Adatbevitel élőlábba az első oldalon 6.2-ben 
3.12.8) Élőlábba adatbevitel a második oldaltól 

kezdve 1 10. b  

3.12.9) Élőláb első sora felett vonal elhelyezése 1 10. c  
3.13) Mezőutasítások 2   

3.13.1) Dátum és/vagy idő beszúrása 1 10. a  
3.13.2) Oldalszám beszúrása 1 10. a  

3.14) Beillesztés a dokumentumba (pont/darab) 10   
3.14.1) Szöveg (fájl) beillesztése 2 11.  
3.14.2) Táblázat beillesztése 2 28.  
3.14.4) Kép beillesztése 2 9. b  
3.14.5) Beillesztett egység (objektum) 

elhelyezése, méretének beállítása/1 2 9. b  

3.14.5) Beillesztett egység (objektum) 
elhelyezése, méretének beállítása/2 2 29.  

4) Táblázatok, diagramok szerkesztése 30   
4.5) Táblázat kiegészítése új sorral (sorokkal) 1 18. b  
4.9) Beállítások 7   

4.9.1) Sor (sorok) magasságának beállítása 1 18. f  
4.9.2) Oszlop (oszlopok) szélességének beállítása 1 18. d-e  
4.9.3) Cellák, cellatartományok formázása (F,D) 1 18. g  
4.9.6) Számformátum beállítása 1 22. a-b-c  
4.9.7 Egyéni számformátum beállítása 1 22. d  
4.9.9) Munkalap átnevezése 1 18.  
4.9.10) Karakterformázás elvégzése cellákban (F) 1 23.  

4.10) Adatok másolása, áthelyezése (mozgatása) 1   
4.10.2) A kijelölt cellák, cellatartományok 

másolása 1 18. c  

4.11) Táblázat készítése 1   
4.11.2) Táblázat megadott adatokkal történő 

feltöltése 1 18.  



 

írásbeli vizsga 0811 9 / 12 2008. május 26. 

Ügyviteli alapismeretek — középszint Név: ...........................................................  osztály:...... 

4.12) Táblázat formázása 9   
4.12.1) Egyforma (azonos jellegű) igazítás 

cellákban, cellatartományokban  2 18. g  

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

1 23.  

4.12.3) Igazítás cellaegyesítéssel 1 25.  
4.12.4) Sortöréssel több sorba történő igazítás 1 18. a  
4.12.5) A táblázat szegélyezése egyetlen 

vonaltípussal 1 26. a  

4.12.6) A táblázaton belül szegélyezés második 
vonaltípus felhasználásával 1 26. b  

4.12.7) A táblázaton belül szegélyezés harmadik 
vonaltípus felhasználásával 1 26. c  

4.12.8) Mintázat készítése cellában, 
cellatartományban 1 24.  

4.13) Beillesztések a táblázatba (pont/darab) 3   
4.13.5) WordArt beillesztése táblázatba 1 25.  
4.14.9) Beillesztett egység (objektum) 

elhelyezése, méretének beállítása1  1 25.  

4.14.10) Beillesztett egység (objektum) formázása 1 25.  
4.14) Élőfej, élőláb készítése (pont/darab) 3   

4.14.3) Élőláb készítése munkalapon 1 27. a  
4.14.5) Dátum és idő beillesztése 2 27. b  

4.15) Képletek, függvények használata (pont/darab) 5   
4.15.1) Egyéni képlet bevitele 2 19., 20.  
4.15.2) Vegyes vagy abszolút cellahivatkozása 

használata egyéni képletben 2 19., 20.  

4.15.3) Összeg (Autoszum) függvény használata 1 21.  
5) Tartalmi sajátosságok érvényesítése 6   

5.1) A hivatalos irat szövegében tartalomhoz illeszkedő 
bekezdések kialakítása 1 12.  

5.2) A hivatalos irat szövegében tartalomhoz illeszkedő 
kiemelések elkészítése 1 32.  

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 8. c  

Dátum elhelyezése 1 8. a  
Hivatkozások jelölése 1 8. b  
Tárgy megnevezése 1 8. d  
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Megszólítás 1 8. e  
Elköszönő, üdvözlő szavak beillesztése 1 33.  
Egy aláírás 1 8. g  
Egy melléklet jelölése 1 16.  
Megfelelő térközök kialakítása az iratszöveg előtt 1 8.  
Megfelelő térközök kialakítása az iratszöveg után 1 8.  

6.2) Cégjelzéses kialakítás 2   
Élőfejbe és/vagy élőlábba a feladó cég 
elérhetőségi adatainak beírása 1 8. f  

Élőfej és/vagy élőláb adatainak formázása 1 9. 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 eszközök és szoftverek 
kezelése, hálózati szolgáltatások 3  
Adatbevitel 9   
Szöveges dokumentum szerkesztése 40   
Táblázatok, diagramok szerkesztése 30   
Tartalmi sajátosságok érvényesítése 6  
Formai sajátosságok érvényesítése 12  

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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Fontos tudnivalók 

 
 

1. A vizsga megkezdésekor a tétellapokat a tanulóknak ki kell osztani, ezután a vizsgá-
zók létrehozzák a saját mappájukat a helyi meghajtón, ebbe fogják menteni a diktá-
tum 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 igazgató (megbízottja) elhagyják a 
vizsgatermet. 
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Levélszöveg 
kb. 1000 leütéses sebességű diktátumhoz 
 

Érdemes egy helyről, a Papírland Webáruházon keresz- 
tül beszereznie a szükséges irodaszereket, kellék-  

1 perc 

anyagokat, ugyanis az alkalmankénti nettó 100 000 Ft  
feletti vásárlások összegéből 3% számlakedvezményt  

2 perc 

is biztosítunk minden kedves vásárlónknak. Engedmé- 
nyeinkkel arra törekszünk, hogy Ön a kiváló minőségű 

3 perc 

termékekhez mindig akciósan, alacsony árakon jusson 
hozzá. A kedvezmények közül megrendelésenként csak 

4 perc 

az egyik vehető igénybe. Munkatársaink készséggel  
állnak a hét minden munkanapján a rendelkezésére.  

5 perc 

Munkanapokon 9-16 óra között a 06-25-222-777 tele-  
fonszámon érdeklődhet. A megrendelt árukat Buda- 

6 perc 

pesten és Pest megyében kiszállítjuk munkanapokon  
17 óráig. Budapest területén alkalmanként a nettó  

7 perc 

25 000 Ft feletti megrendelések esetén a kiszállí- 
tás díjtalan, a nettó 25 000 Ft alatti megrendelése- 

8 perc 

ket 990 Ft + áfa szállítási díj ellenében teljesít- 
jük. Pest megye településeire alkalmanként a nettó 

9 perc 

50 000 Ft feletti megrendelések kiszállítása díj- 
talan, a nettó 50 000 Ft alatti tételek szállítási  

10 perc 

díja 1999 Ft + áfa. 

 
Diktálta: .......................................................................................................................................  

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

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