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Fontos tudnivalók 

 
 
 
A feleletválasztós kérdésnél (a kérdés feltevésének módjától függetlenül) a kérdéstől függően 
1, 2, 3 vagy 4 választ kell jelölni, 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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I. 
Egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok 

 
A) Informatikai alkalmazások használata 10 pont 
 
1. Párosítsa össze a program neveket a megfelelő fogalmakkal! (4 pont) 

Írja a kipontozott helyekre a megfelelő betűjelet! 
a. DOS  ........   weblap-szerkesztő      
b. MySQL  ........   operációs rendszer  
c. Explorer  ........   adatbáziskezelő-rendszer 
d. Dreamweaver  ........   böngészőprogram   

 
 
2. Az alábbi – a szövegszerkesztő programokkal kapcsolatos – fogalommagya-

rázatok közül jelölje I betűvel az igazakat, H betűvel a hamisakat! (4 pont) 
a. ........ Karakter: a szöveges dokumentum legkisebb egysége, egy betű, 

számjegy, írásjel, vagy egyéb speciális jel, amely az alkalmazott 
kódtáblában megtalálható.  

b. ........ Tárgymutató: fogalommagyarázat, amely a dokumentum végén 
található. 

c. ........ Tabulátor: speciális karakter, amelyet beszúrva a következő 
nyomtatott oldalon folytathatjuk a szerkesztést.  

d. ........ Fejléc: a szövegtörzs alatt, minden oldal (esetleg minden 
páros/páratlan oldal) alján lényegében azonos tartalommal 
megjelenő szöveg.   

 
 
3. Jelölje meg azt a fogalmat, amely nem kapcsolható a monitorokhoz! (1 pont) 

a. Képfrissítési frekvencia 
b. RGB 
c. Katódsugárcső 
d. USB 

 
 
4. Jelölje meg az alábbi fogalmak közül azt, amelyik nem a táblázatkezeléshez 

köthető! (1 pont) 
a. Körkörös hivatkozás 
b. Oszlopdiagram 
c. Kulcsmező 
d. Relatív hivatkozás 
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B) Pszichológiai, szociálpszichológiai, társadalomismeret, életmód alapfogalmak 20 pont 
 
1. Asszociációs feladat! A megfelelő fogalom betűjelét írja a kipontozott vonalra!  

A. fizikai észlelés 
B. személyészlelés 
C. mindkettő 
D. egyik sem 

 
…… Egyik alapfolyamata az osztályzás. 
…….. Közvetlenül megfigyelhető tulajdonságokra irányul. 
…… Kognitív komponense is van. 
……. Az ilyen észlelési ítéletek nem korrigálhatók. 
……. Következtetéseken alapul. 
……. Motivációs elfogultságok befolyásolják. 

 
 

2. Relációanalízissel oldja meg a feladatot! 
 
              ∩ 

A = ++ 
B = ++ 
C = +- 
D = -+ 
E = -- 
 

a. Az ábra-alap jelenség tanult folyamat, MERT a csecsemők még nem képesek az ábrát 
kiemelni a háttérből.       …………………. 

b. A csap a szürkületi látást lehetővé tevő sejt a retinában, MERT a pálcika a vastagabb, a 
színérzékenységet biztosítja.      ………………….. 

 
 

 
3. Az alábbi megállapítások igazak (I) vagy hamisak (H). Döntse el! A megfelelő betűjelet 

írja a kipontozott vonalra! 
 
 ......... Az esettanulmány rejtett kapcsolat ellenőrzése. 
 ......... A kudarc emocionális vetülete a frusztráció. 
 ......... Az észleléshez nincs szükség feltétlen reflexre. 
 ......... A megismerési komponens az attitüd összetevője. 
 ......... A személyiségvonás-elmélet azt állítja, hogy egyes tulajdonságok együtt járnak más 

tulajdonságokkal. 
 ......... A felejtés oka lehet retroaktív gátlás. 
 ......... A pszichológiai tesztek kitöltése szakértelmet igényel. 
 ......... Ha ellentmondás van a kommunikáció és a metakommunikáció között, a 

metakommunikatív jeleket fogadjuk el. 
 ......... Az intelligencia kvóciens az életkor és az értelmi kor hányadosa százalékban kifejezve. 
 ......... A klasszikus kondicionálás alapja a feltétlen és feltételes inger időbeli egybeesése. 
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Szöveges, kifejtendő feladatok 
 
1. Jellemezze a más közösségekkel, illetve a társadalmi kisebbségekkel kapcsolatos etikus 

magatartás főbb vonásait, mutassa be példákon keresztül a többség-kisebbség típusú 
konfliktusok természetét! 

 
15 pont 

2. Mutassa be példákon keresztül a frusztrációs tolerancia jelentését! 
 15 pont 
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Feladattípus témakör maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

 összes 
pontszám 

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

A) informatikai 
ismeretek 10     

B) alapismeretek 20   
I. rész – szöveges, 
kifejtendő feladatok 

1.  15     2. 15   
ÖSSZESEN 60     

     
     
     
       
 javító tanár   

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

   
pontszáma

programba  
beírt 

pontszám  
 I. rész – egyszerű, rövid választ igénylő teszt 
jellegű 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! 



 

Rendészeti alapismeretek  emelt szint — írásbeli vizsga 0801 
  II. összetevő 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENDÉSZETI  
ALAPISMERETEK 

 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2009. május 22. 8:00 
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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 fent, lent 2,5 cm, bal, jobb 3 cm 
Fejléc:  balra igazítva <azonosító_jel> 
Lábléc: <Fájlnév és útvonal>  
Betűtípus: Times New Roman 12 
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 nyomtatványok szerkesztése előtt első lépésként a papír  59 
minőségét kell meghatározni. A nem megfelelő minőségű papír  120 
fölösleges költséget okoz, ezenkívül gátolja a nyomtatvány  179 
kezelhetőségét és tárolását is.  211 

A papír minőségét a következő szempontok határozzák meg: a  273 
nyomtatvány rendeltetése; a kitöltés módja, a másolatok  330 
(átírások) száma, a nyomtatvány adatainak feldolgozása, a  390 
feldolgozással kapcsolatos munkahelyek száma, az előállítandó  452 
nyomtatvány mennyisége és az előállítás technikája. 503 

A nyomtatvány rendeltetésében azt kell figyelembe venni, hogy  566 
a nyomtatványt a cégen belül vagy kívül használják-e fel. A  627 
külső nyomtatványokhoz általában jobb minőségű papírt kell  686 
használni: egyrészt ezek sok kézen mennek keresztül, másrészt  749 
a kifelé menő nyomtatványok minősége és kiállítása alapján is  811 
vélemény formálható a kibocsátó cégről.  851 

A kitöltés módja szempontjából lényeges, hogy a nyomtatványt  913 
géppel vagy kézzel, tintával vagy ceruzával töltik-e ki. A  973 
géppel vagy tintával kitöltendő nyomtatványokhoz általában  1032 
valamivel jobb minőségű papírt kell használni. Ha a  1085 
nyomtatvány mindkét oldalát felhasználják, olyan  1134 
papírminőséget kell kiválasztani, amely mindkét oldal  1188 
zavartalan olvasását lehetővé teszi. Ugyancsak vizsgálni kell  1251 
azt a kérdést is, hogy hol állítják ki a nyomtatványt. Ha  1310 
például a kiállítási helyen a nyomtatvány könnyen piszkolódhat  1373 
vagy szakadhat (közvetlenül a műhelyben, egy–egy gép mellett  1436 
stb.), az átlagosnál jobb minőségű papírt célszerű használni. 1499 

A másolatok, illetve az átírások számát azért kell figyelembe  1562 
venni, hogy az előállítandó nyomtatvány minden példánya jól  1622 
olvasható legyen.  1640 

A papír minőségének megválasztásakor a nyomtatvány adatainak  1702 
feldolgozási módszerére, a feldolgozással kapcsolatos  1756 
munkahelyek számára is tekintettel kell lenni. Általános  1814 
szabály, hogy minél több kézen megy keresztül az  1863 
adatfeldolgozás során a nyomtatvány, annál jobb minőségű –  1923 
esetleg a másolati példányok megkülönböztetése végett eltérő  1984 
színű – papírt kell használni.  2016 

Ha az előállítandó nyomtatvány mennyisége nem jelentős, akkor  2079 
mindig célszerűbb a jobb minőségű papírt használni. 2130 
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maximális 
pontszám 

a témakör 
elért 

pontszáma 
II. rész – másolás szövegszerkesztéssel 20  

A II. RÉSZ PONTSZÁMA 20   
    
    
      
 javító tanár  

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

   
pontszáma

programba  
beírt 

pontszám  
I. rész – egyszerű, rövid választ igénylő teszt 
jellegű 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 a II. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. összetevővel, 
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 

 
 
 
Beadandó fájlok: 

− <azonosító_jel_statisztika> (táblázat) 
− <azonosító_jel_jelentés>(hivatalos feljegyzés) 
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Összetett feladat megoldása számítógépen 20 pont 
 
A) Táblázatkezelés, statisztika készítése 15 pont 

 

 
a) Hozza létre a fenti mintának megfelelő táblázatot!  

− Nevezze át az első munkalapot Adatokra, és ott végezze el a következőket! 
− Alakítsa ki a táblázat szerkezetét, végezze el a szükséges cellaösszevonásokat! 
− Írja be az adatokat (szövegeket és számokat) az ábrának megfelelő cellákba! 

(Szürke téglalapban láthatók a táblázat sor és oszlopazonosítói.)   
Az aláhúzott értékeket képlettel kell kiszámolnia! 
− Az E16-os cellába írjon olyan képletet, amely az E oszlop többi adatából 

kiszámolja, hogy az egyéb megyékben mennyi személyi sérüléses baleset történt 
2006-ban! 

− Állítson elő hasonló képletet a H16-os cellában is a 2007-es adatok alapján! 
− Írjon az F6-os cellába képletet, amely meghatározza a 2006-os budapesti balesetek 

százalékarányát az összes, az országban történt baleset számához képest! A 
képletet úgy állítsa elő, hogy lefelé és balra is másolható legyen! 

− Másolja az így előállított képletet az F és az I oszlopok mintának megfelelő 
celláiba! Az I oszlopban természetesen a 2007-es év összesített adatát kell alapul 
venni. 

− A K oszlop mintának megfelelő celláiban jelenítsen meg képlet alkalmazásával + 
jelet, ha 2007-ben nőtt a balesetek száma 2006-hoz képest, illetve – jelet, ha 
csökkent! 
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− Az L oszlop mintának megfelelő celláiban számítsa ki a változás abszolút értékét!  
(Pl.  Budapesten ez az érték 204, ennyivel csökkent a balesetek száma 2007-ben az 
előző évhez képest.) 

− Ha valamelyik képletet esetleg nem sikerül kitalálnia, akkor helyette írja be az 
ábrán látható értékeket a megfelelő cellákba! 

 
b)  Formázza a táblázatot a mintának és az alábbi leírásnak megfelelően! 

− Az oszlopok szélességét (az A oszloptól kezdődően) állítsa be sorrendben a 
következő értékekre 
5;   8,5;   24;   2;   10;   10;   2;   10;   10;   2;   10;  10. 

− A 4-5. sorok magassága legyen 20, a 6-17. sorok magassága pedig 30 pontos. A 
többi sor magasságát a minta alapján állítsa be, ahol szükséges!   

− A Megyék szöveg legyen függőlegesen elforgatva a minta szerint! 
− A táblázatban lévő adatok alap betűmérete 11 pontos legyen! Ettől eltérő 

betűméretek: a 2. sorban lévő cím (13 pontos), az 5. sor szövegei (9 pontos), 
illetve a 21. sor lábjegyzete (8 pontos betű). 

− Szegélyezze a cellákat a minta alapján! 
− Minden cella tartalma legyen függőlegesen középre igazítva!  
− Vízszintesen minden adatot a mintának megfelelően igazítson! A balra igazított 

szövegek és a jobbra igazított számok esetében alkalmazzon 1 egységnyi behúzást! 
− A számadatokra állítson be ezres tagolást! Alkalmazzon félkövér, dőlt, illetve 

aláhúzott betűstílust a megfelelő cellákban!  
− Az F és I oszlopok megfelelő celláiban alkalmazzon % számformátumot, két 

tizedesjegy pontossággal! 
 
c) Készítse el új munkalapra az alábbi ábrán látható oszlopdiagramot! A munkalap neve 

legyen Diagram! 
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− A diagramon csak a mintának megfelelő megyék baleseti adatai szerepeljenek!  
− Állítsa be a diagram hátterét fehérre és szegélyezze vékony, fekete vonallal! 
− Írja be a mintának megfelelő címet, 14-es méretű, félkövér betűkkel! 
− A 2006-os év adatainak megfelelő oszlopok kék-fehér, ferde csíkozással 

jelenjenek meg, a 2007-es év oszlopai pedig piros színnel! Az oszlopok fölött 
legyen felirat a megfelelő balesetszámmal! 

− A vízszintes tengelyen legyenek láthatóak a megyék, vízszintes igazítással! A 
tengelyfeliratok betűmérete mindkét tengelyen legyen 11-es! 

− A jelmagyarázat legyen a diagram alatt! 
− A függőleges tengely skálázása a minta szerint 200-tól 1400-ig terjedjen! A fő 

lépték 200, a kis lépték pedig 100 legyen! 
− A vízszintes rácsvonalak a minta szerint legyenek megformázva! 

 
B) Hivatalos feljegyzés készítése szövegszerkesztővel 5 pont 

 
Készítsen szervezeten belüli feljegyzést, amelyben a diagramon szereplő statisztikai adatok 
változását bemutatja elöljárójának (dr. Kiss Péter alezredes, Szentlőrinci 
Rendőrkapitányság, Közlekedési Főosztály vezetője)!  
A feljegyzésbe illessze be az elkészített diagramot! 

− A feljegyzés tartalmazza a hivatalos levelek minden szükséges formai elemét!  
− Állítsa be a lapméretet Letter méretűre! 
− Állítsa át a margókat! Az alsó és felső margók 2-2 cm-esek, a jobb és bal oldali 

margók 3,5-3,5 cm-esek legyenek! 
− A levél szövegét 11-es méretű betűvel írja, betűtípusa különbözzön a program 

alapértelmezett betűtípusától! 
− A megszólítást igazítsa középre, és alkalmazzon benne félkövér, dőlt stílust!  A 

megszólítás után állítson be 15 pontos térközt! A szövegtörzs sorkizárt legyen! 
− A feljegyzésbe a szövegtörzs után szúrja be az elkészített diagramot, középre 

igazítva, az eredeti méretéhez képest feleakkora méretben! 
− Az aláírás helyén húzzon 6 cm-es vízszintes vonalat, formázott tabulátor 

segítségével! A vonal alá, ahhoz képest középre igazítva írja oda az aláírás szót! 
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Feladattípus témakör maximális 
pontszám

elért 
pontszám

összes  
pontszám 

I. rész – egyszerű, rövid válaszokat 
igénylő, teszt jellegű feladatok… 60    

II. rész – másolás 
szövegszerkesztéssel 20    

III. rész – összetett 
feladat megoldása 
számítógépen 

A) 15  
  

B) 5  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100    

     
     
       
 javító tanár   

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

   
pontszáma

programba  
beírt 

pontszám  
I. rész - egyszerű, rövid válaszokat igénylő, teszt 
jellegű feladatok …      
II. rész: másolás szövegszerkesztéssel    
III. rész: összetett feladat megoldása 
számítógépen    
      
      
           

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