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alapismeretek — emelt szint 

Javítási-értékelési útmutató 

 
Fontos tudnivalók 

 
 

Az írásbeli vizsgafeladatok pontszámainak összege csak egész szám lehet. Ha az írásbeli 
vizsga(rész) pontszáma nem egész szám, akkor a matematikai kerekítés szabályai szerint 
kell eljárni (az öttizedre vagy az a felett végződő pontszámokat felfelé, az öttized alattit 
pedig lefelé kerekítjük). 
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Művelődési és kommunikációs  
alapismeretek — emelt szint 

Javítási-értékelési útmutató 

I. 
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 A .....  5.1-es kimenet  
b. touch pad C .....  optikai háttértár  
c. Blue Ray Disc D .....  mágnesszalag  
d. streamer B .....  laptop    

4 x 1 
 
2. Jelölje I betűvel az igaz, H betűvel a hamis állítást! (4 pont) 

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

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

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

másolatot.  
4 x 1 

 
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) 

1 
 
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 

1 
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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 

5 x 1  
 
 
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. 

 
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. 
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Javítási-értékelési útmutató 

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. 

5 x 1  
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.    ……C…….. 
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   ……D…….. 
4. a pupilla kitágul 

 
c. A belső elválasztású mirigyek 

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

 
d. A nehezen nevelhető gyermek 

1. ép értelmű. 
2. teljesítménye eltér az adott életkor szintjétől.  ……E…….. 
3. differenciált bánásmódot igényel. 
4. magatartása kifogásolható. 

 
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…….. 

5 x 1  



 

írásbeli vizsga 0801 6 / 12 2009. május 22. 

Művelődési és kommunikációs  
alapismeretek — emelt szint 
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D) Szöveges, kifejtendő feladatok 
 
1. Mit ábrázol a kép? 

Buzsáki terítő 
5  

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

15  
Tanári elbírálás szerint! 
A pogány hagyományokban a termőág, zöldág házba vitele, illetve a ház és a ház 
környékének örökzöld ágakkal díszítése. A szokást ismerték a kelták, náluk a fagyöngy, a 
magyal és egyéb örökzöldek játszották a főszerepet.  
Magyarországon a zöldág általában rozmaring ágacska, nyárfa vagy kökénybokor ága. A 
gerendára függesztették fel, aranyozott dióval, piros almával, mézesbábbal, szalmafigurákkal 
díszítették. A diónak rontást űző erőt tulajdonítottak, a gyümölcs a bőség, egészség jelképe, a 
szalma pedig a betlehemi jászolra emlékeztet.  
A karácsonyi ág később fejlődött kis fácskává, amit szintén a házba vittek, és különféle 
módon díszítettek. Az első hagyományosnak mondható karácsonyfát freiburgi pékinasok 
állították a város kórházában a XV. században.  
Átvitt jelentése a hagyományosan pirossal ékesített fenyőnek az életfa, a természet évről-
évre megújulása, körforgása. A fán látható girland (vagy boa!) a paradicsomi rosszra csábító 
kígyót jelképezi, az alma a tudás fájáról szakasztott gyümölcsre emlékeztet (ennek mintájára 
alakultak ki később a piros, arannyal díszített üveggömbök), a gyertyák pedig a fény, a nap, 
keresztény felfogás szerint Jézus szimbólumai. 
A manapság megszokott díszes fa német protestáns hatásra terjedt el bécsi közvetítéssel, 
kezdetben az arisztokrácia és a városi polgárság körében. A feljegyzések szerint először 
Brunszvik Teréz martonvásári grófnő állított karácsonyfát. A szaloncukor magyar 
találmány, más helyen nem terjedt el. 
A magyar paraszti életben a mai értelemben vett karácsonyfa állítás szokása, házilag főzött 
szaloncukorral, a fa alá helyezett betlehemmel csak a XX. században terjedt el. A szegény 
paraszti családokban a II. világháború végéig megmaradt a zöldág állítás szokása, sőt volt 
ahol a jó szaporulat reményében az istállóba is vittek belőle. A karácsonyfát hagyományosan 
Vízkeresztkor (január 6.) bontják le. 

Értékelési szempontok minimális maximális 
1) Mennyire képes logikus, koherens szövegalkotásra? 2 5 
2) Mennyire tájékozott a témakörben? 1 5 
3) Milyenek a tárgyi ismeretei?  3 
4) Milyen mértékűek az ismeretei a helyi hagyományokról?  2 

 
3. Mutassa be példákon keresztül a viszonyítási csoportok szerepét a személyiség alakulására! 
 

A. A személyiségfejlődés szocializáció útján valósul meg. A kognitív, érzelmi és 
motivációs reakcióink függnek a társas közeggel való kapcsolatunktól. 

B. Kiemelt szerepe van:  
– az érzelmileg jelentős személyeknek, 
– a viszonyítási csoportoknak. 

C. A viszonyítási csoportok azok a kiscsoportok, amelyek értékrendjéhez viszonyítva 
ítéljük meg önmagunkat. Ezekre a jelzésekre fogékonyabbak vagyunk, mint más 
közösségből eredő jelzésekre.  



 

írásbeli vizsga 0801 7 / 12 2009. május 22. 

Művelődési és kommunikációs  
alapismeretek — emelt szint 

Javítási-értékelési útmutató 

A csoportba tartozás következménye, hogy szereprendszerek alakulnak ki. A szerepek 
aktuális kulturális modellek, a szerep betöltőjétől elvárt viselkedésminták. 
A szerepek kor- és kultúra függőek, eltérő a szerepek társadalmilag elfogadott értéke, 
státusza.  
A csoportok legfontosabb szerepe a személyiség alakulására, hogy a csoportnormák és 
értékek közvetítése a szerepgyakorlás útján hozzájárulnak az integrált és a 
társadalomba beilleszkedő személyiség kialakulásához. 

15  
 
Értékelési szempontok: 
 

1. Mennyire képes logikus, koherens szövegalkotásra? 
2. Mennyire képes a megadott témához (problémához) a témától függően pszichológiai, 

szociálpszichológiai stb. fogalmakat kapcsolni? 
3. Mennyire képes a témát (problémát) az életből vett példákkal megjeleníteni? 
4. Mennyire képes rendszerezésre, lényegkiemelésre? 
5. Mennyire képes önálló kérdésfelvetésre, véleményalkotásra, állítása mellett érvelésre? 
6. Mennyire tájékozott a témakörben? 
7. Milyenek a tárgyi ismeretei? 
8. Milyen mértékű a problémaérzékenysége? 
9. Milyen mértékű a kreativitása? 

10. Mennyire képes az eset komplex (elsősorban pszichológiai, szociálpszichológiai) 
megközelítésére, vagyis a tárgy keretében tanultak gyakorlati alkalmazására? 

11. Mennyire képes etikai vonatkozású kérdésekben a történeti, szociológiai, kulturális és 
lélektani szempontok érvényesítésére? 

12. Mennyire képes elkerülni a vulgarizáló redukciókat: a közhelyes, lapos 
pszichologizálást, szociologizálást, a közhelyeket, valamint az erkölcsi ítélkezést és a 
lapos moralizálást? 

13. Mennyire képes különböző erkölcsi felfogások felismerésére és értelmezésére? 
 

Értékelési 
szempontok minimális maximális

 1  1 
 2  1 
 3 0,5 1 
 4  1 
 5 0,5 1 
 6  1 
 7  1 
 8 0,5 1 
 9 0,5 1 
 10 0,5 1,5 
 11 0,5 1,5 
 12 0,5 1,5 
 13  1,5 
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II. 
10 perces másolás szövegszerkesztővel 20 pont 
 
Az értékelés a beadott fájl alapján történik. A pontozást a kinyomtatott papíron kell 
feltüntetni. A fájl a vizsgadokumentáció része. 
A kivonatos jegyzőkönyveket csoportosíthatjuk szerkesztésük szerint: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A jegyzőkönyvet általában többen írják alá: mindenképpen aláírja a jegyzőkönyvvezető, 
továbbá rendszerint a tanácskozás elnöke, valamint a hitelesítők. Az aláírók nevét, zárójel 
nélkül, gépírással is fel kell tüntetni, alatta pedig azt, hogy milyen minőségben írták alá a 
jegyzőkönyvet. Az aláírások elhelyezésében a gépelt levélre vonatkozó irányelveket szoktuk 
követni. 
 
Értékelés: 
A követelményben megadott leütésszámnak megfelelő másolandó szöveg helyett hosszabb 
szöveg azért került kitűzésre, hogy a jobb képességű tanulók megkülönböztethetők legyenek. 
A gépírásban szokásos újrakezdés a másolási lehetőség miatt nem megengedhető. 
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A feladatban megadott beállításokkal a megoldásnak megfelelő írásképet kap a vizsgázó. A 
bekezdés vége billentyű használata könnyen ellenőrizhető, valamint az is megállapítható, 
hogy a „kemény enter” („bekezdés vége”) helyett nem használt-e „lágy entert” (shift+enter).  
A szóköz, az Enter és a Shift-Enter minden szükségtelen alkalmazása hibának minősül, 
és 1-1 pont levonást jelent!  
 
A leütésszám meghatározásánál a szövegszerkesztő program Eszközök → Szavak száma…→ 
Karakterek száma (szóközökkel) által megadott értékből kell kiindulni. Ezt kell növelni 
eggyel azon karakterek esetében, amelyek leütéséhez két billentyű egyidejű leütése szükséges. 
(Nagybetű, kettőspont, gondolatjel stb.) 
 
Ha a vizsgázó nem magyar billentyűzetet használ, a megadott karakterértékek növelhetők a 
fenti elvnek megfelelően (három billentyű egyidejű leütése esetén a leütésszám kettővel 
növekszik). 
 

Leütésszám Hibaszámtól függő elérhető pontszám 
20 15 10 5 0 

500 - - 0-1 2 3- 
600 - - 0-1 2 4- 
630 - - 0-2 3 4- 
650 - - 0-2 3-4 5- 
670 - 0-1 2-3 4 5- 
700 0-1 2 3 4 5- 
730 0-1 2 3 4 5- 
750 0-1 2 3 4 5- 
770 0-1 2-3 4 - 5- 
800 0-1 2-3 4 - 5- 
830 0-1 2-3 4 5 6- 
1000 0-2 3-4 5 5 6- 
1170 0-2 3-4 5 6-7 8- 
1200 0-2 3-4 5-6 7 8- 
1250 0-2 3-5 6 7 8- 
1330 0-2 3-5 6 7-8 9- 
1400 0-2 3-5 6-7 8 9- 
1500 0-3 4-6 7 8-9 10- 
1600 0-3 4-6 7-8 9 10- 
1700 0-3 4-6 7-8 9-10 11- 
1750 0-3 4-7 8 9-10 11- 
1800 0-3 4-7 8-9 10 11- 
1830 0-3 4-7 8-9 10-11 12-  
2000 0-4 5-8 9-10 11-12 13- 

 
Először a hibaszámtól függően elérhető pontszámot kell megállapítani. Az így megállapított 
pontszámot kell az előírt beállításoktól való eltérés esetén csökkenteni az alábbi módon: 
 
Oldalbeállítás: A4, margók margók körben 2,5 cm       1pont 
Fejléc: balra igazítva <azonosító_jel> 1 pont 
Lábléc: <Fájlnév és útvonal> 1 pont 
Betűtípus: Times New Roman 12 0,5 pont 
Bekezdés: balra igazított 0,5 pont 
Sorköz: szimpla 0,5 pont 
Térköz: előtte 6 pont 1 pont 
Mentés, fájlnév: < azonosító_jel_másolás> 0,5 pont 
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III. 

Összetett feladat megoldása számítógéppel  20 pont 
A) Bemutató-készítés 15 pont 

– Mentés jó néven, hibátlan szövegbevitel az összes dián 1 pont 
– Minden dia háttere egyforma, világos színárnyalatú anyag- 

mintázat 1 pont 
– A malomtábla felismerhető 1 pont 
– A malomtábla méretei és vonalvastagsága megfelelőek  

(5, 10 és 15 cm-es négyzetek és 3 pont vastagság),  
középre igazított 1 pont 

– A korongok átmérője 1,5 cm, vonalvastagságuk 2 pontos,  
színűk RGB(187,224,227), illetve RGB(255,0,0). A korongok a minta szerinti 
elrendezésben szerepelnek a dián. 1 pont  

– A dia közepén a mintának megfelelő MALOM felirat van, fekete vékony  
vonallal szegélyezett fehér nagybetűkkel jelenik meg, a minta szerinti  
elhelyezésben. 1 pont 

 
1. dia 

– A 2. dián a szövegek betűtípusa Times New Roman, a betűméretek 48 és 28 
pontosak. A diacím azonnal jelenik meg, aláhúzva, a szabályok pedig 
egyenként, kattintásra úsznak be jobbról. 1 pont 

–  A szabályok előtt felsorolásjelként egy grafikus jel (sárga pötty) jelenik meg, a 
cím aláhúzott. 1 pont 

 

 



 

írásbeli vizsga 0801 11 / 12 2009. május 22. 

Művelődési és kommunikációs  
alapismeretek — emelt szint 

Javítási-értékelési útmutató 

2. dia 
– A harmadik dia a mintának megfelelő, jó a szöveg, fehér színű, feketével 

vékonyan keretezett betűkkel jelenik meg, balról úszik be a dia megjelenésekor 
automatikusan 1 pont 

 
3. dia 

 
– A 4. dián kialakította a mintának megfelelő játszmaállást 2 pont  

 

 
4. dia 

 
– A 5. dián kialakította a mintának megfelelő játszmaállást. 1 pont  
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5. dia 
 

– A 5. dián kialakította a mintának megfelelő játszmaállást. 1 pont  
 

 
6. dia 

 
– Valamennyi diára beállított Enyhe halványulás áttűnést 1 pont 
– A 3., 4., 5., és 6. dia továbbítása automatikusan, 3 mp késleltetéssel  

történik 1 pont 
 
B) Szövegszerkesztés, hivatalos levél írása 5 pont 

− Mentés jó néven, hibátlan gépelés, a feljegyzés megfogalmazása 
tárgyszerű, alkalmazza a hivatalos nyelvet, tartalmazza a hivatalos  
levelek minden szükséges formai elemét (iktatószám, tárgy,  
megszólítás, dátum, aláírás). 1 pont 

− Az alsó és felső margók 3-3, a jobb és bal oldali margók 2-2 cm-esek. 1 pont 
− 12-es betűméret, a betűtípus különbözik a program alapértelmezett  

betűtípusától; a megszólítás balra igazított, félkövér, dőlt betűstílusú,  
a megszólítás után van 20 pontos térköz, a szövegtörzs sorkizárt, 2 
cm-es behúzás az első sorban. 1 pont 

− A szövegtörzs után a 4. dia középre igazítva beszúrásra került. 1 pont 
− Az aláírás helye kialakítva, 6 cm-es vízszintes szaggatott vonal, 

formázott tabulátorok segítségével, alatta (középen) az aláírás szó  1 pont 
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