
 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek  emelt szint — írásbeli vizsga 0801 
  I. összetevő 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 

MŰVELŐDÉSI ÉS 
KOMMUNIKÁCIÓS 
ALAPISMERETEK 

 
EMELT SZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2009. május 22. 8:00 
 

I. 
 
 

Időtartam: 150 perc 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Azonosító 
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Fontos tudnivalók 

 
 

A feleletválasztós kérdésnél (a kérdés feltevésének módjától függetlenül) a kérdéstől 
függően 1, 2, 3 vagy 4 választ kell bejelölni, 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. Párosítsa a különböző eszközöket a megfelelő fogalmakkal!  

Írja a kipontozott helyekre a megfelelő eszköz betűjelét! (4 pont) 
a. hangkártya  ........  5.1-es kimenet  
b. touch pad  ........  optikai háttértár  
c. Blue Ray Disc  ........  mágnesszalag  
d. streamer  ........  laptop    

 
 
2. Jelölje I betűvel az igaz, H betűvel a hamis állítást! (4 pont) 

a. ........ Az MP3 formátumú fájlok észlelhető hangminősége lényegesen 
gyengébb a hagyományos audio CD-nél. 

b. ........ Az MP3 állományok a hangfelvételt az audio CD-hez képest kb. 
feleannyi helyen képesek tárolni. 

c. ........ Az MP3 állományok veszteséges tömörítést alkalmaznak. 
d. ........ Egy audio CD-ről a hallgató saját célra legálisan készíthet MP3-as 

másolatot.  
 

 
3. Az alábbiak közül melyik képlet nem eredményez körkörös hivatkozást 

a B1 cellába írva az Excel-ben? (1 pont) 
a. =ÁTLAG(A1:C3) 
b. =ÁTLAG(A1;C3) 
c. =ÁTLAG(B1:C3) 
d. =ÁTLAG(B1;C3) 

 
 
4. Jelölje meg azt az angol szakkifejezést, amelynek magyar megfelelője  

helytelen! (1 pont) 
a. system administrator – rendszergazda 
b. local network – helyi hálózat 
c. mail address – levelező program 
d. word processor – szövegszerkesztő 
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B) Szókincs (szómagyarázat). Mit jelent? Húzza alá a helyes választ! 5 pont 
 
1. Kooperáció 

érzéki csalódás 
együttműködés 
egymás mellé rendelés 
súlyos műtét 

 
2. Kompetens 

szexuálisan aktív 
kiegyensúlyozott 
kapcsolatos 
illetékes 
 

 
3. Autonómia 

önállóság 
gépkocsigyártás 
pihentető 
magától értetődő 

 
4. Identitás 

híresség 
azonosság 
védenc 
teljesítőképesség 

 
5. Percent 

százalék 
a szú hangja 
másodperc 
borravaló 

 
 
C) Pszichológiai, szociálpszichológiai, pedagógiai, művelődési alapfogalmak 10 pont 
 
1. Karikázza be a helyes válaszok betűjelét!      

A. A félelem 
a. szorongást okoz. 
b. oka közvetett és távoli. 
c. a veszély elkerülésére késztet. 
d. lehet eszközjellegű. 

 
B. Az élő anyag alapegysége 

a. az agy. 
b. a neuron. 
c. a sejt. 
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C. Az adaptáció 
a. a legegyszerűbb megismerő tevékenység. 
b. belső érzékelés egyik fajtája. 
c. a szemlencse alkalmazkodása a közeli és távoli éleslátáshoz. 
d. érzékszervi alkalmazkodás. 

 
D. Az észleléshez nincs szükség 

a. tapasztalatra. 
b. feltétlen reflexre. 
c. észlelési állandóságra. 
d. részérzékletek szintetizálására. 

 
E. A transzferhatás erősségét fokozza 

a. az eredeti tanulás erőssége. 
b. az új helyzet eltérése az eredetitől. 
c. az új helyzet hasonlósága az eredetihez. 
d. a két helyzet között eltelt idő. 

 
2. Többszörös választásos feladatok. A helyes válasz betűjelét írja a kipontozott vonalra! 

A. Az 1., 2. és 3. válasz igaz. 
B. Az 1. és 3. válasz igaz. 
C. A 2. és 4. válasz igaz. 
D. Csak a 4. válasz igaz. 
E. Mind a négy válasz igaz. 

 
a. A belső kontrollos személyiség 

1. ritkán kezdeményez. 
2. kreatív. 
3. környezetét nem képes átalakítani.    ………….. 
4. kitartó, erőfeszítésekre is képes. 

 
b. Az érzelmek fokozódásával 

1. a pupilla összeszűkül. 
2. a nem verbális jelzések száma csökken. 
3. a paraszimpatikus működés fokozódik.   ………….. 
4. a pupilla kitágul. 

 
c. A belső elválasztású mirigyek 

1. anyagukat a vérrendszernek adják. 
2. csöves szerkezetűek. 
3. hormonokat termelnek.      ………….. 
4. működésük független az idegrendszertől. 

 
d. A nehezen nevelhető gyermek 

1. ép értelmű. 
2. teljesítménye eltér az adott életkor szintjétől.  ………….. 
3. differenciált bánásmódot igényel. 
4. magatartása kifogásolható. 
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e. Az „intimitás-egyensúly” elmélet szerint 

1. a szemkontaktus és a személyközi távolság ellentétesen változik. 
2. az intimitást csak a társas tér szabályozza. 
3. az intimitás akkor van egyensúlyban, ha a szemkontaktus megszűnik. 
4. a szemkontaktus és a személyközi távolság között nem mutatható ki 

összefüggés. 
………….. 

 
 
 
D) Szöveges, kifejtendő feladatok 35 pont 
 
1. Mit ábrázol a kép? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Melyek a mai karácsonyfa állítás előzményei? Mit jelképeznek a karácsonyfa jellemző 

díszítőelemei? 
 

Érté-
kelési 
szem-
pontok 

Elért 
pont 

1  
2  
3  
4  
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3. Mutassa be példákon keresztül a viszonyítási csoportok szerepét a személyiség alakulására! 
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Feladattípus témakör maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

összes  
pontszám 

I. rész — egyszerű, 
rövid választ igénylő 
teszt jellegű feladatok 

A 10  
  B 5  

C 10  

I. rész — szöveges, 
kifejtendő feladatok 

1 5  
  2 15  

3 15  
ÖSSZESEN 60    

     
     
       
 javító tanár   

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

    

elért 
pontszám 

programba 
beírt 

pontszám 
I. rész - Egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok     
I. rész - Szöveges, kifejtendő feladatok     
      
      
           

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: 10 perc 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 

Beadott fájlok nevei 
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Fontos tudnivalók 

 
A feladat megkezdése előtt hozzon létre a számítógép merevlemezén a rendszergazda által 
megjelölt helyen egy mappát, amelynek neve a saját azonosító jele legyen! 
A II. és III. vizsgarészben létrehozott összes állományt ebbe a mappába kell mentenie, a 
feladatleírásban megadott néven! 

 
 

A 10 perces másoláshoz az alábbi beállításokat kell alkalmazni: 
Oldalbeállítás: A4, margók körben 2,5 cm 
Fejléc:  balra igazítva < azonosító_jel> 
Lábléc: <Fájlnév és útvonal>  
Betűtípus: Times New Roman 12 pont 
Bekezdés: balra igazított 
Sorköz: szimpla 
Térköz: előtte 6 pont 
 
A másolás során ügyeljen arra, hogy feleslegesen ne használja a szóközt, az Enter-t, illetve 
„lágy” Enter-t (vagy Shift-Enter-t), minden ilyen tiltott karakter 1-1 pont levonást jelent!  
 
A beadandó fájl: 

− <azonosító_jel_másolás> 
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10 perces másolás 20 pont 
 

A kivonatos jegyzőkönyveket csoportosíthatjuk szerkesztésük szerint: 71 

1. A jegyzőkönyv hűen tükrözi a tanácskozás lefolyását, a  131 
felszólalásokat az elhangzás sorrendjében kivonatosan, a  188 
határozatokat szó szerint tartalmazza; 228 

2. a jegyzőkönyv összegezetten - általában témánként csoportosítva 296 
tartalmazza az elhangzottakat, a határozatokat szintén szó  355 
szerint; 364 

3. a jegyzőkönyv csak a vita alapján hozott határozatokat  424 
tartalmazza (szó szerint), esetleg rövid utalással a vita főbb  489 
megállapításaira vagy jellegére. 522 

A jegyzőkönyv formai követelményeit a gépírás általános  579 
formaalakítási szabályaiból, irányelveiből vezethetjük le. A  641 
jegyzőkönyvet tömb alakban, sűrű sortávolsággal szoktuk készíteni,  708 
áttekinthetően tagolva a fejrészt; a felszólalók, illetve a témák  775 
szerint szakaszokba foglalva a főrészt, ezen belül áttekinthetően  841 
tagolva a határozatokat; és a levélhez hasonlóan befejezve a  903 
zárórészt. 913 

A fejrész tartalmazza a felvétel helyét, idejét, jellegét, a  974 
résztvevőket, a távollevőket; itt lehet feltüntetni a  1029 
jegyzőkönyvvezetőt, a tárgyat vagy tárgysorozatot. 1080 

A főrész tartalmazza a megállapításokat, a vitát vagy kivonatát, a  1148 
határozatokat. 1163 

A zárórész a keltezésből és a jegyzőkönyv hitelességét tanúsító  1228 
aláírásokból áll. 1246 

A fejrészben a Jegyzőkönyv cím után egy sor kihagyásával folytatjuk  1298 
a tanácskozókat megnevező, a tanácskozás jellegét, időpontját  1360 
tartalmazó mondatot - ebben az esetben kis kezdőbetűvel. Ha új  1425 
mondatba foglaljuk: Készült a ..., akkor természetesen nagybetűvel  1494 
kezdjük. A jelenlevőket és a távollevőket vagy név szerint soroljuk  1563 
fel - esetleg oszlopba foglalva -, vagy a csatolt jelenléti ívre  1630 
utalunk. A jegyzőkönyvet áttekinthetővé teszi, ha a fejrészben  1694 
szerepeltetjük a tanácskozás tárgyát, tárgysorozatát is. Ha viszont  1763 
olyan jegyzőkönyvet készítünk, amelynek főrészében szerepel a  1825 
napirend előterjesztése, elfogadása, akkor általában nem tüntetjük  1892 
fel a fejrészben is.  1914 

A főrész után egy sor kihagyásával következik a jegyzőkönyv  1975 
zárórészében a keltezés. Minthogy a jegyzőkönyv első mondatában már  2044 
szerepelnie kellett az időpontnak, itt csak a kelt, mint fent szavak  2113 
rövidítését írjuk: K. m. f. 2143 

A jegyzőkönyvet általában többen írják alá: mindenképpen aláírja a  2211 
jegyzőkönyvvezető, továbbá rendszerint a tanácskozás elnöke,  2272 
valamint a hitelesítők. Az aláírók nevét, zárójel nélkül, gépírással  2342 
is fel kell tüntetni, alatta pedig azt, hogy milyen minőségben írták  2411 
alá a jegyzőkönyvet. Az aláírások elhelyezésében a gépelt levélre  2478 
vonatkozó irányelveket szoktuk követni. 2517 
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témakör maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. - másolás szövegszerkesztéssel  20   
A II. RÉSZ PONTSZÁMA 20   

    
    
      
 javító tanár  

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

    

elért 
pontszám 

programba 
beírt 

pontszám 
I. rész – Egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok     
I. rész – Szöveges, kifejtendő feladatok     
II. rész – Másolás szövegszerkesztéssel     
      
      
           

javító tanár    jegyző  
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
üresen marad! 
2. Ha a vizsga az II. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. össze 
tevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 
 

Beadott fájlok nevei 
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Fontos tudnivalók 
 
 
 

A feladat megoldásánál a program alapértelmezés szerinti beállításai használandók! 
A beadandó fájlok: 

− <azonosító_jel_prezentáció> 
− <azonosító_jel_levél> 
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A) Bemutató-készítés 15 pont 

Készítse el az alábbi leírásnak megfelelő, 6 diából álló bemutatót, amely a klasszikus 
malomjáték szabályait ismerteti és illusztrálja! 

1. Állítsa be a diák hátterét! Minden dia háttere egyforma, világos színárnyalatú 
anyagmintázat legyen! 

2. Az első diára a prezentációkészítő program rajzeszközeivel rajzoljon meg egy 
malomtáblát! A tábla négyzetei 5, 10 és 15 cm-esek legyenek! A vonalak vastagsága  
3 pontos legyen! A táblát igazítsa a dia közepére! 

3. Rajzolja meg a bábukat is, amelyek a dián egyszerű korongok legyenek! A korongok 
átmérője 1,5 cm, vonalvastagságuk 2 pontos, az egyik játékos korongjainak a színe 
RGB(187,224,227) világoskék (ez az ábrán fehérnek látszik), a másik játékos 
korongjainak a színe pedig RGB(255,0,0) piros legyen! A korongokat a minta szerinti 
elrendezésben helyezze a diára, a tábla két oldalára! 

4. A dia közepén a mintának megfelelő MALOM felirat legyen! Fekete vékony vonallal 
szegélyezett fehér nagybetűkkel jelenjen meg, a minta szerinti elhelyezésben! 

5. A MALOM felirat automatikusan jelenjen meg, a bal alsó sarokból ússzon be, többi 
elem megjelenése után!  

 
1. dia 

 
6. A 2. dia a következő szabályleírást tartalmazza: 
Szabályok 

• A játékot két játékos 9-9 bábuval játssza.  
• A bábukat felváltva helyezik el a táblán, tetszőleges sarokba, vagy kereszteződésbe.  
• Malom az, ha három azonos színű bábu kerül egymás mellé. Ekkor az ellenfél bábui közül 

egy levehető.  
• Az ellenfél malmából nem szabad bábut levenni! 
• Amikor minden bábu felkerült a táblára, akkor a játék a bábuk táblán való tologatásával 

folytatódik.  
• Akinek már csak 3 bábuja van a táblán, szabadon ugorhat bárhova.  
• Az győz, aki előbb veszi le az ellenfél 7 bábuját. 

 
 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2009. május 22. 
0801 

Művelődési és kommunikációs  
alapismeretek — emelt szint 

Azonosító 
jel: 

               

Írja be a szövegeket, majd formázza meg azokat! A szövegek betűtípusa Times New 
Roman legyen, a betűméretek pedig 48, illetve 28 pontosak legyenek, a minta szerint! A 
diacím azonnal jelenjen meg, aláhúzva, a szabályok pedig egyenként, kattintásra ússzanak 
be jobbról! A szabályok előtt felsorolásjelként egy grafikus jel (sárga pötty) jelenjen meg! 
A cím legyen aláhúzott! 

 
2. dia 

7. A harmadik dia a mintának megfelelő egyszerű alcímet tartalmaz, Részlet egy 
játszmából: szöveggel! A szöveg fehér színű, feketével vékonyan keretezett betűkkel 
jelenjen meg, balról ússzon be a dia megjelenésekor automatikusan! 

 
3. dia 

 

8. A 4., 5. és 6. dián alakítsa ki a mintának megfelelő játszmaállásokat! Az 5. és 6. diát a 
negyedik másolásával és módosításával célszerű létrehozni! 

 
4. dia 
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5. dia 

 

 
6. dia 

 
9. Valamennyi diára állítson be Enyhe halványulás áttűnést! 
10. A 3., 4., 5., és 6. dia továbbítása ne kattintásra, hanem automatikusan, 3 mp 

késleltetéssel történjen! 
 
Mentse el a prezentációt <azonosító_jel_prezentáció> néven! 
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B) Szövegszerkesztés, hivatalos levél írása 5 pont 

Írjon hivatalos levelet egy művelődési ház (Hajdúszentlászló) igazgatójának (dr. Kiss 
Kálmán), melyben malom versenyt hirdet az iskolában! 

− A levél tartalmazza a hivatalos levelek minden szükséges formai elemét (címzett, 
tárgy, megszólítás, dátum, aláírás).  

− Állítsa át a margókat! Az alsó és felső margók 3-3 cm-esek, a jobb és bal oldali 
margók 2-2 cm-esek legyenek! 

− A levél szövegét 12-es méretű betűvel írja, betűtípusa különbözzön a program 
alapértelmezett betűtípusától! 

− A megszólításban alkalmazzon félkövér, dőlt stílust, és igazítsa balra! A 
megszólítás után állítson be 20 pontos térközt! A szövegtörzs sorkizárt legyen, és 
alkalmazzon 2 cm-es behúzást az első sorban!  

− A levélbe a szövegtörzs után szúrja be a 4. elkészített diát, középre igazítva! 
− Az aláírás helyén húzzon 6 cm-es vízszintes szaggatott vonalat, formázott 

tabulátor segítségével! A vonal alá, ahhoz képest középre igazítva írja oda az 
aláírás szót! 

Mentse el a levelet <azonosító_jel_levél> néven! 
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Feladattípus témakör maximális 
pontszám

elért 
pontszám

összes  
pontszám 

I. rész – Egyszerű, rövid választ 
igénylő teszt jellegű feladatok 25    

I. rész – Szöveges, kifejtendő 
feladatok 35   

II. rész – Másolás 
szövegszerkesztéssel 20    

III. rész – Összetett 
feladat megoldása 
számítógépen 

A) 15  
  

B) 5  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100    

     
     
       
 javító tanár   

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

    

elért 
pontszám 

programba 
beírt 

pontszám 
I. rész – Egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok     
I. rész – Szöveges, kifejtendő feladatok     
II. rész – Másolás szövegszerkesztéssel     
III. rész – Összetett feladat megoldása számítógépen     
      
      
           

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