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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 ér-
tesíti 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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Tájékoztatás a feladatról 

Ön a Cristopher L. Sholes Középiskola 13/A osztályának osztályfőnöke nevében írja a fel-
jegyzést. Az iskolában az elmúlt évben érettségivel rendelkező tanulók részére az új szakkép-
zési rendszer szerint indították az Ügyviteli titkár elágazásaiban a szakképzést. Az iskola az új 
képzési formában tanulók részére új osztályozási rendszert vezetett be, amely már az év végi 
vizsgák elkezdését is szigorú feltételekhez kötötte. Az Ön feladata a tanulók évközi munkájá-
nak elemzése, és a vizsgára bocsátás feltételeinek vizsgálata. Az eredményekről az iskola 
igazgatójának feljegyzésben kell beszámolnia. 

Operációsrendszer-kezelési feladatok 

1. Készítsen egy mappát (könyvtárat) a tanára (vagy Vizsgaközpont) által megadott meg-
hajtón! A mappa megnevezése az Ön teljes neve legyen! Ebbe a mappába mentse a ta-
nára által diktált szöveget! A fájl neve: A vizsgázó teljes neve-D.doc legyen! 

2. Másolja át ebbe a könyvtárba a megadott meghajtó Vizsga könyvtárában lévő,  
Ugyviteli_titkar-Ny.xls; Ugyviteli_titkar-Ny.doc; valamint a Sholes-Logo.tif megneve-
zésű képet! 

3. Nyissa meg, majd nevezze át az Ugyviteli_titkar-Ny.xls fájlt! A fájl neve az Ön teljes 
neve legyen, a fájl kiterjesztését ne változtassa meg! 

 

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

4. Szűrje ki a Munka1 munkalapon található táblázatból a 13/A osztály tanulóinak adatait! 
Az adatokat másolja át a Munka2 munkalapra úgy, hogy a táblázat bal felső cellája az 
A1-es cella legyen! 

5. Nevezze át a Munka2 munkalapot 13. A megnevezésre! A továbbiakban a munkát ezen 
a munkalapon végezze! 

6. A 13. A munkalapon rögzítse az ablaktáblát a C2 cella felhasználásával! 

7. Számítsa ki egyéni képlet alkalmazásával minden tanulónak a megírt három zárthelyin 
elért pontszámai összegét az U2:U31 cellatartományban! 

8. Számítsa ki egyéni képlet alkalmazásával minden tanulónak a megírt dolgozatokra ka-
pott pontszámai összegét a V2:V31 cellatartományban! 

9. Szűrje ki a táblázatból azoknak a tanulóknak az eredményeit, akiknél a három zárthelyi 
pontszámának összege nem érte el a 240 pontot (80%-os teljesítmény)! 

10. Másolja át az előbbi pontban kiszűrt adatokat irányított beillesztéssel (az értéket beil-
lesztve) az oszlopazonosítókkal együtt a 13. A munkalapra úgy, hogy a táblázat bal felső 
cellája az A41-es cella legyen! 

11. Kapcsolja ki az AutoSzűrőt, majd az előbbi módon átmásolt táblázatból törölje azokat a 
cellákat (a cellákat, és nem csak tartalmukat), amelyek a dolgozatok eredményeit tar-
talmazzák, csak a három zárthelyi pontszáma és pontszámainak összege maradjon meg 
a táblázatban! 

12. Szűrje ki a táblázatból azoknak a tanulóknak eredményeit, akiknél a tizenöt dolgozat 
pontszámainak összeg nem érte el az 1200 pontot (80%-os teljesítmény)! 
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13. Másolja át az előbbi pontban kiszűrt adatokat irányított beillesztéssel (az értéket beil-
lesztve) az oszlopazonosítókkal együtt a 13. A munkalapra úgy, hogy a táblázat bal felső 
cellája az A51-es cella legyen! 

14. Kapcsolja ki az AutoSzűrőt, majd az előbbi módon átmásolt táblázatból törölje azokat a 
cellákat (a cellákat, és nem csak tartalmukat), amelyek a dolgozatok és zárthelyik pont-
számait tartalmazzák, csak az utolsó oszlop (összes dolgozat) adatait tartalmazó cellák 
maradjanak meg! 

15. Szűrje ki a táblázatból azoknak a tanulóknak eredményeit, akiknél a tizenöt dolgozat 
pontszámainak összeg 1200, vagy ennél több pont volt! 

16. Másolja át az előbbi pontban kiszűrt adatokat irányított beillesztéssel (az értéket beil-
lesztve) az oszlopazonosítókkal együtt a 13. A munkalapra úgy, hogy a táblázat bal felső 
cellája az A71-es cella legyen! 

17. Kapcsolja ki az AutoSzűrőt, majd törölje ki az előbbi pontban átmásolt táblázatból azo-
kat a sorokat, amelyek az előbbi két táblázat valamelyikében megtalálható tanulók ada-
tait tartalmazzák! 

18. Ezután ebből a táblázatból törölje azokat a cellákat (a cellákat, és nem csak tartalmu-
kat), amelyek a dolgozatok és zárthelyik pontszámait tartalmazzák, csak az utolsó két 
oszlop (3 zárthelyi és összes dolgozat) adatait tartalmazó cellák maradjanak meg! 

19. Másolja át a 41-es; 51-es és 71-sorban lévő cellákra az 1-es sor formátumát, valamint a 
V1-es cella formátumát C51-be és D71-be! 

20. Igazítsa a 13. A munkalapon lévő összes táblázat celláiban lévő adatokat (a táblázatok 
első sorainak, valamint az A oszlopban lévő adatok kivételével) középre, Az A oszlop-
ban lévő adatokat pedig balra, 1 egység behúzással! A táblázatok első sorainak formá-
zása az 1-es sor formátumára már az előbbi pontban megtörtént. 

21. Szegélyezze mindegyik táblázatot mind körül, mind belül vékony, folyamatos vonallal! 

22. Rendezze az A51-es és az A71-es cellával kezdődő táblázatok adatait az Összes dolgozat 
oszlopban lévő adatok szerint, csökkenő sorrendbe! 

23. Készítsen élőlábat a 13. A munkalaphoz! Az élőlábba, középre igazítva saját teljes ne-
vét írja! 

24. Mentse el munkáját a 3-as pontban leírtak szerint! 

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

A feljegyzést  a 13/A osztály osztályfőnöke írja Sholes Péter úr, a Cristopher L. Sholes Kö-
zépiskola igazgatója részére. 

25. A feljegyzést (belső levelet) a levelezés szabályai szerint kell elkészítenie. Nyissa meg 
saját könyvtárából a korábban elkészített A vizsgázó teljes neve-D.doc megnevezésű 
fájlt, és mentse a 41. pont szerint! Ez lesz a feljegyzés szöveges tartalmának első része. 

26. Az előző pontban megnyitott és elmentett fájl szövegének végére, a következő bekez-
désbe szúrja be saját könyvtárából az Ugyviteli_titkar-Ny.doc megnevezésű fájl tartal-
mát! Ez lesz a feljegyzés szövegének másik része. 

27. A dokumentum oldalbeállítása: bal oldali margó 3 cm, jobb oldali margó 2 cm, a felső 
margó 2,5 cm, alsó margó 3 cm nagyságú legyen! Az élőláb távolságát a papír vágási 
élétől 2 cm-re állítsa be! 
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28. Formázási beállítások: 
- Karakterformázás: betűtípus Garamond, betűméret 12 pt. 
- Bekezdésformázás: igazítás sorkizárt, sorköz szimpla. A térközök a dokumentum-

ban a levelezés szabályaiban meghatározott értékűek legyenek! 
- Alkalmazza a dokumentumban az automatikus elválasztást! 
- Megjegyzés: egyes formázások a későbbiekben módosításra kerülhetnek. 

29. Készítse el az iskola cégjelzéses levélpapírját az első oldal élőfejének kialakításával! 
(Figyelem! A dokumentum további oldalainak élőfeje eltér az első oldal élőfejétől.) 
Az élőfejben bal oldalra igazítva négy sorban egymás alá írja be az iskola alábbi adatait, 
majd az élőfejet vékony, 0,5 pt vastagságú, folyamatos vonallal húzza alá! Az élőfej 
utolsó sora után 24 pt nagyságú térközt alakítson ki! 

Az iskola megnevezése: Cristopher L. Sholes Középiskola 
Az iskola címe: 1147 Budapest, Angol utca 12. 
Az iskola telefonszáma: 251-5138 
Az iskola e-mail címe: sholeskozepiskola@enternet.hu 

30. Az első oldal élőfejébe, a jobb oldali margóhoz igazítva illessze be a Sholes-Logo.tif 
megnevezésű képet! A kép magassági mérete 2 cm legyen! A kép az élőfej aláhúzását 
nem takarhatja! 

31. A feljegyzés további adatai: 

A címzett személy neve Sholes Péter igazgató 
A címzett címe: Helyben 
A feljegyzés alcíme:  a 13/A osztály első évben elért eredményeiről a Szöveg-

szerkesztés a gyakorlatban tantárgyból 
A feljegyzés dátuma: Budapest, <Aktuális dátum> 
A feljegyzés aláírója: Majorosné Tóth Annamária osztályfőnök 

32. Írjon megszólítást, és illesszen be elköszönő szót az aláírás elé!  

33. A levél második oldalától kezdve az élőfejekben bal oldalra az Ügyviteli alapismeretek 
szavakat, középre a Írásbeli feladat szöveget, jobb oldalra a 20__./20__. adatokat he-
lyezze el! Az élőfejet vékony, 0,5 pt vastagságú, folyamatos vonallal húzza alá! Az élő-
fej utolsó sora után 24 pt nagyságú térközt alakítson ki! A betűtípus és méret megegye-
zik a levél szövegének beállításaival. 

34. A levél első oldalán az élőláb bal oldalára saját teljes nevét írja! (Az első oldal élőlába 
eltérő kialakítású a további oldalak élőlábától.) 

A második oldalon az élőláb tartalma az alábbi legyen: 
- Bal oldalra saját teljes nevét írja! 
- Középre illessze be az oldalszámot! 
- Jobb oldalra illessze be az aktuális dátumot! Ehhez szükség esetén állítsa be a Dá-

tum és idő ablakban az Automatikus frissítés lehetőségét! 

- A dokumentumban minden oldalon az élőlábak felett, vékony (0,5 pt) vonalat he-
lyezzen el! 

35. Húzza alá a dokumentumban az alábbiakban felsorolt sorokat!  
Ezek a követelmények a számítógép felhasználásából adódnak. 
Mi szükséges az előbbiek megvalósításához? 
A továbbiakban a kísérleti képzés első évének tapasztalatait foglalom össze. 
A képzés előírásai szigorúak. 
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36. Formázza felsorolásnak az előbbi pontban aláhúzott első két sor utáni, a következő alá-
húzott sorig tartó sorokat! 
− A felsorolásjel alakján nem szükséges változtatnia, használja a program által adott 

jelet! A felsorolásjelnek a bal oldali margóhoz képest behúzása nincs. 
− A felsorolásnál alkalmazott tabulátorjelet a bal oldali margótól 1 cm távolságra ál-

lítsa be! A felsorolás második és további sorainak (sorának) behúzása a bal oldali 
margótól 1 cm legyen! 

− A felsorolás sorai között a térköz nulla értékű legyen! 

37. A dokumentum második és harmadik oldalára, a szöveghez illeszkedő helyre (a beil-
lesztett fájlban két üres sorral jelzett helyekre) illessze be a táblázatkezelő programban a 
13. A munkalapon készített három táblázatot! A táblázatok méretét nem szükséges mó-
dosítania! A táblázatokat középre igazítsa! Abban az esetben, ha a táblázat és a hozzá 
tartozó bekezdés nem azonos oldalra esik, szúrjon be egy oldaltörést a bekezdés elé! 

38. Készítsen lábjegyzetet a dokumentumban a Sholes Péter név után! A lábjegyzet szövege 
a következő legyen: 

Az írógép feltalálójának leszármazottja. 

39. A levelet a 13/A osztály osztályfőnöke írja alá. A levélnek melléklete nincs. 

40. Ellenőrizze az elkészített dokumentumot helyesírási, nyelvhelyességi és mondatszer-
kesztési szempontból! Az esetleges hibákat javítsa ki! Alkalmazzon a dokumentumban 
tartalomhoz illő kiemeléseket! 

41. Mentse el a dokumentumot az 1. pontban létrehozott könyvtárba! (A fájl megnevezése 
saját teljes neve legyen!) 

42. Nyomtassa ki a dokumentumot! 
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Javítási segédlet 

A vizsgafeladatban felhasznált műveletek 
Max. 
pont  

Sor-
szám 

Kapott 
pont 

1) Informatikai eszközök és szoftverek kezelése, hálózati szolgálta-
tások 3   

1.1) Operációs rendszer kezelése (alkönyvtár készítése, fájlok 
másolása) 1 1; 2  

1.2) Operációs rendszer kezelése (fájlok átnevezése vagy 
mentése más néven) 1 

3; 24; 
25; 
41 

 

1.3) Dokumentum kinyomtatása 1 42  
2) Adatbevitel 9   

2.1) Szöveg begépelése diktálás alapján*    
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   
3.3) Automatikus elválasztás használata 1 28  
3.4) Karakterek formázása    

3.4.1) Betűtípus kiválasztása 1 28  
3.4.3) Betűméret kiválasztása 1 28  
3.4.5) Aláhúzás készítése 1 35  

3.5) Bekezdések formázása    
3.5.1) Igazítás beállítása 1 28  
3.5.3) Térköz beállítása a levelezés szabályai szerint 6.1-ben  
3.5.4) Térköz beállítás 1 36  
3.5.5) Sorköz beállítása 1 28  

3.7) Felsorolás, számozás    
3.7.1) Alkalmazási tartomány kiválasztása 1 36  
3.7.2) Felsorolásjel kiválasztása 1 36  
3.7.3) Felsorolásjel helyének meghatározása, beállítása 1 36  
3.7.4) Tabulátorjel beállítása felsorolásnál 1 36  
3.7.5) További sorok kezdetének beállítása 1 36  

3.10) Oldalbeállítás    
3.10.2) Margók beállítása 1 27  
3.10.3) Élőfej, élőláb helyének beállítása 1 27  
3.10.4) Oldaltörés készítése 1 37  
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3.12) Élőfej, élőláb kialakítása    
3.12.1) Beállítás: első oldal eltérő vagy páros és páratlan 

oldal eltérő 1 29  

3.12.2) Adatbevitel élőfejbe az első oldalon  6.1-ben  
3.12.3) Adatbevitel élőfejbe a második oldaltól kezdve 1 33  
3.12.4) Élőfej utolsó sorának aláhúzása 1 33  
3.12.5) Élőfejben térköz beállítása 1 33  
3.12.6) Adatbevitel élőlábba az első oldalon 6.1-ben  
3.12.7) Élőlábba adatbevitel a második oldaltól kezdve 1 34  
3.12.8) Élőláb első sora felett vonal elhelyezése 1 34  

3.13) Mezőutasítások    
3.13.1) Dátum beszúrása automatikus frissítéssel 2 34  
3.13.2) Oldalszám beszúrása 1 34  

3.14) Beillesztés a dokumentumba (pont/darab)    
3.14.1) Szöveg (fájl) beillesztése 2 26  
3.14.2) Táblázat beillesztése/1 2 37  
3.14.2) Táblázat beillesztése/2 2 37  
3.14.2) Táblázat beillesztése/3 2 37  
3.14.4) Kép beillesztése 2 30  
3.14.5) Beillesztett táblázat elhelyezése/1 1 37  
3.14.5) Beillesztett táblázat elhelyezése/2 1 37  
3.14.5) Beillesztett táblázat elhelyezése/3 1 37  
3.14.5) Beillesztett kép elhelyezése, méretének beállítá-

sa 2 30  

3.16) Lábjegyzet, végjegyzet (pont/darab)    
3.16.1) Lábjegyzet elkészítése 1 38  

3.18) Nyomtatás    
3.18.4) Nyomtatás végrehajtása 1.3-ban  

4) Táblázatok, diagramok szerkesztése 30   
4.1) Dokumentum megnyitása, mentése másként 1 3; 24  
4.9) Beállítások    

4.9.5) Ablaktábla rögzítése 1 6  
4.9.6) Cellaformátumok másolása 1 19  
4.9.9) Munkalap átnevezése 1 5  

4.10) Adatok másolása, áthelyezése (mozgatása)    
4.10.2) A kijelölt cellák, cellatartományok másolása  1 4  
4.10.2) A kijelölt cellák, cellatartományok másolása 

(irányított beillesztés)/1 2 10  

4.10.2) A kijelölt cellák, cellatartományok másolása 
(irányított beillesztés)/2 2 13  

4.10.2) A kijelölt cellák, cellatartományok másolása 
(irányított beillesztés)/3 2 16  

4.10.3) A kijelölt cellák, cellatartományok törlése/1 1 11  
4.10.3) A kijelölt cellák, cellatartományok törlése/2 1 14  
4.10.3) A kijelölt cellák, cellatartományok törlése/3 1 17  
4.10.3) A kijelölt cellák, cellatartományok törlése/4 1 18  
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4.12) Táblázat formázása    
4.12.1) Egyforma (azonos jellegű) igazítás cellákban, 

cellatartományokban – középre igazítás 1 20  

4.12.2) Más előírás(ok) szerinti igazítás(ok) a táblázat 
további celláiban, cellatartományaiban  - behúzás 1 20  

4.12.5) A táblázat szegélyezése egyetlen vonaltípussal 1 21  
4.14) Élőfej, élőláb készítése (pont/darab)    

4.14.3) Élőláb készítése munkalapon 1 23  
4.15) Képletek, függvények használata (pont/darab)    

4.15.1) Egyéni képlet bevitele/1 1 7  
4.15.1) Egyéni képlet bevitele/2 1 8  

4.16) Rendezés (pont/darab)    
4.16.1) Rendezés egy feltétel szerint (A51-től) 1 22  
4.16.1) Rendezés egy feltétel szerint (A71-től) 1 22  
4.16.4) Szűrés AutoSzűrővel egy feltétellel 1 4  
4.16.5) Szűrés AutoSzűrővel (egyéni) egy feltétellel/1 2 9  
4.16.5) Szűrés AutoSzűrővel (egyéni) egy feltétellel/2 2 12  
4.16.5) Szűrés AutoSzűrővel (egyéni) egy feltétellel/3 2 15  

5) Tartalmi sajátosságok érvényesítése 6   
5.2) A hivatalos irat szövegében tartalomhoz illeszkedő ki-

emelések elkészítése 2 40  

5.3) A helyesírási követelmények betartása** 4 40  
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 (név, beosztás), címe 2 31  
Dátum elhelyezése 1 31  
Tárgy vagy (belső ügyiratnál) irattípus megnevezése és 
alcíme 1 31  

Megszólítás beillesztése 1 32  
Elköszönő, üdvözlő szavak beillesztése 1 32  
Egy aláírás 1 31; 

39  

Megfelelő térközök kialakítása az irat címe előtt és után 1 28  
Megfelelő térközök kialakítása a bekezdések között 1 28  
Megfelelő térközök kialakítása az iratszöveg után 1 28  

6.2) Cégjelzéses kialakítás 2   
Élőfejbe a feladó cég nevének, elérhetőségének beírása 2 29  
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*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 műve-
letnél nem vizsgálunk. 

** 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 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  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
    
    
    
      
 javító tanár  

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

  

elért 
pontszám 

programba 
beírt pont-

szám 

 

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. 100 leütés/perc sebességű diktátumhoz 

 
 
Az irodai munka minőségének emelése érdekében az iskolánkban ebben a tanévben 
már az új szakképzési  

1 perc 
rendszer szerint indítottuk szakképző évfolyamainkat.  Az Ügyviteli titkár elágazásain 
két osztályban,  

2 perc 
30-30 tanulóval indult az oktatás. Az új képzési formában nagy jelentőséget kap a 
számítógép-használat.  

3 perc 
A számítógép régóta helyettesíti az írógépet, tehát az irodák egyik jelentős tevékeny-
sége, a levélírás  

4 perc 
is számítógépen történik. Ennek szolgáltatásai, funkciói messze túlhaladják az írógép 
nyújtotta  

5 perc 
lehetőségeket, de az ember így is nélkülözhetetlen a munka elvégzéséhez. A titkár 
irodai munkája  

6 perc 
sokrétűbbé vált, mint a korábbi időszak titkárnőjének tevékenysége volt, de ehhez a 
megfelelő isme-  

7 perc 
reteket a képzés során el kell sajátítania. Természetesen a munkával szemben tá-
masztott követelmé- 

8 perc 
nyek nem változtak, a levéllel kapcsolatban ma is elvárjuk, hogy gyorsan és hibátla-
nul készüljön el. 

9 perc 
Ezért az oktatásnak továbbra is fontos része a gépírás, ami természetesen ma már 
számítógépen történik. 

10 perc 
 
Diktálta:  .........................................................................................................................  
Ellenőrizte: .....................................................................................................................  
Diktálási eltérés: ............................................................................................................  
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