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Fontos tudnivalók 

 
 

1. A feladat megoldása előtt a teljes feladatsort olvassa végig! 

2. A feladatot a sorszámok sorrendjében hajtsa végre! 

3. Először a táblázatkezelési feladatot oldja meg, mert adatait a szövegszerkesztési 
feladatban fel kell használnia! 

4. A levél formátumát a levelezés szabályai szerint saját magának kell kialakítania. 

5. A szövegszerkesztési feladat tartalmának egy részét önállóan kell megfogalmaznia. 
Ehhez a feladatban talál ismertetést, amelyeket a fogalmazásnál felhasználhat. A 
szöveg tartalmi szempontból nem lehet ellentétes értelmű a táblázatkezelési feladat 
megoldásának eredményeiből levonható tényekkel. A szöveget formai szempontból 
úgy kell kialakítania, hogy azt a levelet aláíró személy nevében kell megírnia. 

6. A szövegszerkesztési feladatban a javító tanár külön értékeli a szöveg bekezdésekre 
tagolását, valamint a szövegben alkalmazott kiemeléseket. Ne feledkezzen meg 
ezekről a formázásokról a levél megírásánál! 

7. Munkája közben ne feledkezzen el a feladat rendszeres mentéséről! 

8. A feladat befejezése után tekintse át (ellenőrizze) munkáját, az esetleges hibákat 
javítsa! Munkáját csak egy alkalommal nyomtathatja ki. 

9. Technikai hiba esetén a felügyelő tanárnak azonnal jelezze a hibát! Az ügyeletet 
ellátó rendszergazda értesítése a felügyelő tanár feladata. 
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Operációsrendszer-kezelési feladatok 

1. Készítsen egy mappát (könyvtárat) a vizsgaközpont által megadott meghajtón! A mappa 
megnevezése az Ön teljes kódja legyen! 

2. Másolja át ebbe a könyvtárba a megadott meghajtó Vizsga könyvtárában lévő, 
Photomarket-Ny.xls, valamint a Photomarket-Ny.doc fájlokat! 

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

3. Nyissa meg a Photomarket-Ny.xls fájlt!  

4. Mentse el a fájlt más néven az 1-es pontban készített mappába (könyvtárba)! A fájl 
megnevezése is az Ön teljes kódja legyen! A fájl kiterjesztését ne változtassa meg! 

5. Jelölje ki a Munka1 munkalapon lévő teljes táblázatot, és másolja át a Munka3 
munkalapra! A beillesztés bal felső cellája az A1-es cella legyen! 

6. Jelölje ki a Munka2 munkalapon lévő teljes táblázatot, és másolja át a Munka4 
munkalapra! A beillesztés bal felső cellája az A1-es cella legyen! 

7. Állítsa be az A; B és C oszlopok szélességét a Munka5 elnevezésű munkalapon 15 
egységre (110 képpont)! 

8. Állítsa be a sorok magasságát (kb. 20 sor) a Munka5 elnevezésű munkalapon 19,5 
egységre (26 képpont)! 

9. A Munka3 munkalapon írja be a J1-es cellába a Bevételek összesen oszlopazonosítót, 
és a J oszlop J2:J17 celláiban számítsa ki az üzletek összes bevételét a B:I oszlopokban 
lévő adatok felhasználásával! 

10. A Munka4 munkalapon írja be a H1-es cellába az Összes költség oszlopazonosítót, és a 
H oszlop H2:H17 celláiban számítsa ki az üzletek összes kiadását a B:G oszlopokban 
lévő adatok felhasználásával! 

11. A Munka4 munkalapon írja be az A18-as cellába az Összes költség sorazonosítót, és a 
18-as sor B18:G18 celláiban számítsa ki az üzletek költségnemenkénti összes költségét 
a 2:17 sorokban lévő adatok felhasználásával! 

12. A Munka4 munkalapon írja be az A19-es cellába az Átlagos költség sorazonosítót, és a 
19-es sor B19:G19 celláiban számítsa ki az üzletek költségnemenkénti átlagos 
költségét! 

13. A Munka4 munkalapon írja be az A20-as cellába a Kerekítve sorazonosítót, és a 20-as 
sor B20:G20 celláiban számítsa ki az üzletek költségnemenkénti, egész számra 
kerekített átlagos költségét! 

14. Készítsen a Munka5 munkalapon egy új táblázatot, és töltse fel adatokkal az alábbiak 
szerint: 

- Az A1; B1 és C1 cellákba írja be sorrendben a Helység; Egyenleg és a Minősítés 
oszlopazonosítókat! 

- Az A2:A17 cellákba írja be az előbbi munkalapok sorrendjével megegyezően az 
üzletek megnevezéseit! (Budapest-1; Budapest-2; …) 
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15. Az Egyenleg oszlop B2:B17 celláiban egyéni képlet segítségével számítsa ki az üzletek 
működésének egyenlegét, azaz összes bevételükből vonja ki összes kiadásaikat! A 
képlethez használja fel a Munka3 munkalap J2:J17 cellatartományában lévő, valamint 
a Munka4 munkalap H2:H17 cellatartományában lévő adatokat! 

16. Állítsa be a B2:B17 cellák számformátumát Könyvelői formátumra! (A tizedesek száma 
nulla legyen, a pénznemet pedig Ft-ra állítsa be!) 

17. Írjon szöveges minősítést az egyes üzletek működésének jellemzésére! A minősítéshez 
felhasználható adatok a következők: 

- Ha az üzlet működési egyenlegének összege több 2 millió forintnál, a minősítés: 
Jól működő. 

- Ha az üzlet működési egyenlegének összege több 1 millió forintnál, a minősítés: 
Gazdaságos. 

- Ha az üzlet működési egyenlegének összege kis értékű, de az adat pozitív előjelű, 
a minősítés: Gazdaságtalan. 

- Ha az üzlet működési egyenlegének összege negatív előjelű (tehát több volt a 
kiadása, mint bevétele), a minősítés: Veszteséges. 

18. Igazítsa a Munka5 munkalapon lévő táblázat A és C oszlopában lévő adatokat 
vízszintesen balra, egy egység behúzással, függőlegesen pedig középre! 

19. Szegélyezze a Munka3 munkalapon lévő táblázatot körül és belül vékony, folyamatos 
vonallal! 

20. Szegélyezze a Munka4 munkalapon lévő táblázatot körül és belül vékony, folyamatos 
vonallal! 

21. Szegélyezze a Munka5 munkalapon, az A1:C17 cellatartományban lévő táblázatot 
háromféle vonalvastagsággal, az alábbiak szerint! 

- A legvastagabb folyamatos vonallal szegélyezze körül a teljes táblázatot! 
- Közepes vastagságú folyamatos vonallal válassza el egymástól az egyes 

oszlopokat! Ezek a táblázat belsejében lévő függőleges vonalak. 
- A legvékonyabb folyamatos vonalat használja a táblázat belsejében az egyes 

sorok között (vízszintes elválasztó vonalak)! 
- A legvastagabb folyamatos vonalra módosítsa az 1-es és a 2-es sor közötti 

vízszintes vonalat a táblázat belsejében! 
- A legvastagabb folyamatos vonalra módosítsa az A és a B oszlop közötti 

függőleges vonalat a táblázat belsejében! 

22. Készítsen Csoportosított oszlop diagramot a Munka5 munkalap A1:B17 
cellatartományának adataiból! 

- A diagramot külön munkalapon helyezze el! 
- A diagram címe: Photomarket 20__. legyen! 
- A kategóriatengely felirata Üzletek legyen! 
- Az értéktengely felirata Egyenleg 20__. legyen! 
- A diagram kategóriatengelyének adatait +90 fokkal forgassa el! Ne törődjön 

azzal, hogy az üzletek megnevezése beleér a diagram oszlopaiba! 
- A diagramnak ne legyen háttérszíne! 

23. Mentse el a változtatásokat! 
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Tartalmi és szövegszerkesztési feladatok (ne feledkezzen el a feladat rendszeres mentéséről!) 

A levelet Ön, Gábor Tamás, a Photomarket Kft. gazdasági igazgatója nevében írja Képes 
Évának, a Photomarket Kft. ügyvezető igazgatójának. A cég Magyarország területén 16 boltot 
üzemeltet. A kedvezőtlen gazdasági helyzetre való tekintettel az ügyvezető igazgató öt üzlet 
bezárását határozta el. Öntől olyan adatokat kért, amelyek alapján el tudja dönteni, melyik 
üzleteket kell bezárnia a kft.-nek. 

A levél elkészítéséhez szükséges minden adatot a 24-es ponttól kezdődően 
megtalál a feladat további részében. 

A levelet a levelezés szabályai szerint kell elkészítenie. 

24. A levél iratkezelési adatai: (Az első négy adat a dokumentum első oldalának 
élőfejében legyen elhelyezve, a 30-as pontban leírtak szerint.) 

A levél küldője: Photomarket Kft. gazdasági osztály 
Az osztály címe: 1111 Budapest, Panoráma utca 20. 
Az osztály telefonszáma: 412-03-74 
Az osztály e-mail címe: photomarketing@t-online.hu 
 
A levél dátuma: Budapest, <aktuális dátum> 
Iktatószám: 112/20__. 
Ügyintéző neve: Ballagó Zsolt 
Hivatkozási szám: 307/20__. 
A címzett ügyintézője: Gaál Márton 

 
A címzett megnevezése: Photomarket Kft. 
A címzett személy neve, beosztása: Képes Éva ügyvezető igazgató 
A címzett címe: 1125 Budapest, Kilátó tér 4. 
 
A küldemény típusa: Ajánlott 
A levél tárgya:  A Photomarket Kft. 20__. évi üzemeltetési 

adatai 

A levél aláírója: Gábor Tamás gazdasági igazgató 

A levélhez tartozó megszólítás, elköszönő szó megfogalmazása, beillesztése az Ön 
feladata. Jelölje azt is, hány db mellékletet csatol a küldeményhez! 

 
25. Mentse el az így előkészített fájlt az 1-es pontban elkészített könyvtárba! A fájl 

megnevezése saját teljes kódja legyen! 

26. A levél tartalmát két forrásból kell kialakítania. Az iratkezelési adatok után szúrja be a 
dokumentumba a saját könyvtárába átmásolt Photomarket-Ny.doc fájl tartalmát! Ez 
lesz a dokumentum szövegének második része. 

27. A dokumentum elejét az alábbiak segítségével kell önállóan megfogalmaznia. Ügyeljen 
a szöveg tördelésére (a bekezdések kialakítására), és alkalmazzon a szövegben 
kiemeléseket! Kerülje a végtelen (nagyon hosszú) bekezdéseket! Vigyázzon arra, hogy 
a táblázatokból és diagramból kiolvasható adatokkal ellentétes értelmű szöveget nem 
szabad írnia! 



 

írásbeli vizsga 0801 6 / 12 2009. május 22. 

Ügyviteli alapismeretek — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

a. Vázolja fel a kft. üzleteinek területi elosztását! Írja le, hogy hány városban 
üzemeltetnek egy vagy több üzletet (az adatok a táblázatokban megtalálhatók)! 

b. Tájékoztassa Képes Évát arról, hogy elkészített egy olyan táblázatot, amelyben az 
üzletek termékcsoportonkénti bevételei találhatók meg! Jegyezze meg, hogy a 
táblázatot mellékletként csatolni fogja a levélhez! 

c. Tájékoztassa az igazgatót arról, hogy készített egy másik táblázatot is, amelyben 
az üzletek szolgáltatásonkénti költségei találhatók meg! Jelezze, hogy a táblázatot 
mellékletként csatolni fogja a levélhez! 

d. Tájékoztassa Képes Évát arról, hogy a harmadik táblázatban az üzletek egyenlegei 
találhatók meg! A táblázatnak adataiból készített egy diagramot is, amely nagyon 
szemléletesen mutatja az üzletek gazdaságosságát. Jegyezze meg, hogy a 
táblázatot mellékletként csatolni fogja a levélhez, a diagram pedig megtalálható a 
feljegyzésben (elhelyezésére a későbbiekben talál utalást)! 

e. Írjon arról, hogy az árbevételi adatok a vásárlóktól függenek! Az üzletek belső, 
esztétikus kialakítása, a figyelemfelkeltő kirakatok becsábíthatják az embereket az 
üzletbe. 

f. Figyelem: a beillesztett fájl utolsó bekezdése elé, az előző bekezdés folytatásaként 
sorolja fel a veszteséges üzleteket! (A Munka5 munkalapon lévő táblázat vagy a 
diagram segítségével könnyen beazonosíthatók.) A felsorolás formátumát a 33-as 
pontban találja meg. 

28. A dokumentum oldalbeállítása: bal oldali margó 3,5 cm, jobb oldali margó 1,5 cm, a 
felső és alsó margó 2,5 cm nagyságú legyen! Az élőláb távolságát a papír vágási élétől 2 
cm-re állítsa be! Alkalmazzon a dokumentumban oldaltörést! 

29. Formázási beállítások (a beillesztett táblázatok formátumára nem vonatkoznak): 

- Karakterformázás: betűtípus Times New Roman, betűméret 12 pont. 
- Bekezdésformázás: igazítás sorkizárt, sorköz szimpla. Térköz a levelezés 

szabályaiban meghatározott értékű legyen! Kerülje a végtelen (nagyon sok sorból 
álló) bekezdések használatát! 

- Alkalmazza a dokumentumban az automatikus elválasztást! 
- Távolítsa el a hiperhivatkozás formátumot! 

30. Élőfej és élőláb készítése: 

Figyelem: a dokumentumban az első oldal élőfeje és élőlába különbözik a további 
oldalak élőfejének és élőlábának kialakításától! 

A levél első oldalának élőfejében helyezze el a Photomarket Kft. adatait az alábbiakban 
leírt módon! 

- A kft. megnevezése, címe az élőfejben egy-egy sorban a bal oldalon legyen! 
- A kft. telefonszáma és e-mail címe a harmadik sorban legyen elhelyezve, bal, 

illetve jobb oldalon! 

Az élőfejek utolsó sora után 24 pont térközt illesszen be, valamint az élőfejet 
vékony (0,5 pt), folyamatos vonallal húzza alá! 

31. A levél második oldalától kezdve a levél élőfejében bal oldalra az Ügyviteli 
alapismeretek szavak, az Írásbeli feladat szöveg, és a 20__./20__. adat kerüljön 
egymás mellé! 



 

írásbeli vizsga 0801 7 / 12 2009. május 22. 

Ügyviteli alapismeretek — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

32. A levél élőlábába, az első oldal bal oldalára saját teljes kódját írja! 

A második oldaltól kezdve az élőláb tartalma az alábbiakban látható: 

- Bal oldalra saját teljes kódját írja! 
- Középre illessze be az oldalszámot! 
- Jobb oldalra illessze be az aktuális dátumot és az aktuális időt! 

Az élőlábak felett, vékony (0,5 pt), folyamatos szegélyt helyezzen el! 

33. A veszteséges üzletek felsorolásának formátuma: 

 A felsorolásjel alakját tetszőlegesen választhatja meg. 
 A felsorolásjel helye 1 cm-re legyen a bal oldali margótól! 
 A felsorolásnál alkalmazott tabulátor helye, valamint a bekezdés további sorainak 

helye 2 cm-re legyen a bal oldali margótól! 
 A sorok közötti térköz 0 (nulla) értékű legyen! 

34. A felsorolás sorainál, 8 cm-nél készítsen balra igazított kitöltéses tabulátort! A kitöltés 
pontvonallal történjen! A tabulátorhoz a vesztesége szót, és a Munka5 munkalapon lévő 
táblázatban szereplő összeget írja be (Ft mértékegységben)! 

35. A levélbe illessze be a felsorolás után a Diagram1 munkalapon lévő diagramot! 
Figyelem: a beillesztett objektumnak el kell férnie a bal és jobb oldali margó között, 

valamint a diagram feliratainak jól olvashatóknak kell lenniük! 

36. Készítsen lábjegyzetet az után a bekezdés után, amelyben hivatkozik a veszteséges 
üzletek felsorolására! A lábjegyzet tartalma a következő legyen! 
A felhasznált nevek nem élő személyek nevei, a számadatok kitalált értékek. 

37. Ellenőrizze az elkészített dokumentumot helyesírási, nyelvhelyességi, 
mondatszerkesztési szempontból! Az esetleges hibákat javítsa ki! Használja a 
helyesírási szótárt! 

38. Mentse el a változtatásokat! 

39. Nyomtassa ki a kész levelet! 
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A vizsgafeladatban felhasználható műveletek Max. 
pont  

Feladat 
sorszám 

Kapott 
pont 

1) Informatikai eszközök és szoftverek kezelése, 
hálózati szolgáltatások 3   

1.1) Operációs rendszer kezelése (alkönyvtár(ak) 
készítése, fájlok megnevezése, mentése, 
átnevezése, áthelyezése, másolása, törlése) 

1 1; 2; 23, 
25; 38  

1.2) Alkalmazói szoftverek (szövegszerkesztő és 
táblázatkezelő) kezelése 1 3-37  

1.3) Dokumentum elküldése (e-mail), hálózati nyomtató 
használata 1 39  

2) Adatbevitel 6   
2.1) Szöveg begépelése* 6   
0 hiba esetén járó pontszám 6   
1 hiba esetén járó pontszám 2   
2 hiba esetén járó pontszám 1   
3 vagy több hiba esetén járó pontszám 0   
3) Szöveges dokumentum szerkesztése 30   
3.1) Dokumentum megnyitása, bezárása 1.1-ben   
3.3) Automatikus elválasztás használata 1 29  
3.4) Karakterek formázása    
3.4.1) Betűtípus kiválasztása 1 29  
3.4.3) Betűméret kiválasztása 1 29  
3.5) Bekezdések formázása    
3.5.1) Igazítás beállítása 1 29  
3.5.3) Térköz beállítása a levelezés szabályai szerint 6.1-ben    
3.5.4) Térköz beállítása 1 33  
3.5.5) Sorköz beállítása 1 29  
3.6) Tabulátorok alkalmazása    
3.6.1) Tabulátor típusának kiválasztása 1 34  
3.6.2) Tabulátor helyének beállítása 1 34  
3.6.3) Kitöltéses tabulátor használata 1 34  
3.7) Felsorolás, számozás    
3.7.1) Alkalmazási tartomány kiválasztása 1 33  
3.7.2) Felsorolásjel kiválasztása 1 33  
3.7.3) Felsorolásjel helyének meghatározása, beállítása 1 33  
3.7.4) Tabulátorjel beállítása felsorolásnál 1 33  
3.10) Oldalbeállítás    
3.10.2) Margók beállítása 1 28  
3.10.3) Élőfej, élőláb helyének beállítása 1 28  
3.10.4) Oldaltörés készítése 1 28  
3.12) Élőfej, élőláb kialakítása    
3.12.1) Beállítás: első oldal eltérő, vagy páros és 

páratlan oldal eltérő 1 30  

3.12.2) Adatbevitel élőfejbe az első oldalon  6.1-ben    
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3.12.3) Adatbevitel élőfejbe a második oldaltól kezdve 1 31  
3.12.4) Élőfej utolsó sorának aláhúzása 1 31  
3.12.5) Élőfejben térköz beállítása 1 31  
3.12.6) Adatbevitel élőlábba az első oldalon 6.1-ben    
3.12.7) Élőlábba adatbevitel a második oldaltól kezdve 1 32  
3.12.8) Élőláb első sora felett vonal elhelyezése 1 32  
3.13) Mezőutasítások    
3.13.1) Dátum és/vagy idő beszúrása 1 32  
3.13.2) Oldalszám beszúrása 1 32  
3.14) Beillesztés a dokumentumba (pont/darab)    
3.14.1) Szöveg (fájl) beillesztése 1 26  
3.14.3) Diagram beillesztése 2 35  
3.14.10) Beillesztett egység (objektum) elhelyezése, 

méretének beállítása 1 35  

3.16) Lábjegyzet, végjegyzet (pont/darab)    
3.16.1) Lábjegyzet elkészítése 1 36  
3.19) A felsorolásban nem szereplő műveletek    
3.19.1) Távolítsa el a hiperhivatkozás formátumot 1 29  
3.22) Nyomtatás    
3.22.4) Nyomtatás végrehajtása 1.3-ban    
4) Táblázatok, diagramok szerkesztése 40   
4.1) Dokumentum megnyitása, bezárása 1 3  
4.2) Dokumentum mentése, mentés más néven 1 4  
4.9) Beállítások    
4.9.1) Sor (sorok) magasságának beállítása 1 8  
4.9.2) Oszlop (oszlopok) szélességének beállítása 1 7  
4.9.6) Számformátum beállítása 1 16  
4.10) Adatok másolása, áthelyezése (mozgatása)    
4.10.1) A kijelölt cellák, cellatartományok másolása 1 5  
4.10.1) A kijelölt cellák, cellatartományok másolása 1 6  
4.10.3) Ha a művelet munkalapok között történik (+) 1 5  
4.10.3) Ha a művelet munkalapok között történik (+) 1 6  
4.11) Táblázat készítése    
4.11.1) Táblázat önálló kialakítása 1 14  
4.11.2) Táblázat megadott adatokkal történő feltöltése 1 14  
4.11.3) Munkavégzés több munkalappal/1 1 15  
4.11.3) Munkavégzés több munkalappal/2 1 15  
4.12) Táblázat formázása    
4.12.1) Egyforma (azonos jellegű) igazítás cellákban, 

cellatartományokban  1 18  

4.12.5) A táblázat szegélyezése egyetlen vonaltípussal/1 1 19  
4.12.5) A táblázat szegélyezése egyetlen vonaltípussal/2 1 20  
4.12.5) A táblázat szegélyezése egyetlen vonaltípussal/3 1 21  
4.12.6) A táblázaton belül szegélyezés második 

vonaltípus felhasználásával 1 21  

4.12.7) A táblázaton belül szegélyezés harmadik 
vonaltípus felhasználásával 1 21  
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4.15) Képletek, függvények használata (pont/darab)    
4.15.1) Egyéni képlet bevitele 1 15  
4.15.3) Összeg (Autoszum) függvény használata/1 1 9  
4.15.3) Összeg (Autoszum) függvény használata/2 1 10  
4.15.3) Összeg (Autoszum) függvény használata/3 1 11  
4.15.4) Átlag függvény használata 1 12  
4.15.9) Egyéb, két adat megadását igénylő függvények 

használata 2 13  

4.15.10) Ha függvény használata 3 17  
4.15.13) Egymásba ágyazott függvények használata 5 17  
4.17) Diagram készítése (pont/darab)    
4.17.1) A diagram elkészítéséhez szükséges adatok 

kiválasztása 1 22  

4.17.2) Adott diagramtípus felhasználása 1 22  
4.17.4) A diagram címének és a feliratainak elkészítése 1 22  
4.17.6) Diagram megfelelő elhelyezése (új munkalapon 

vagy objektumként) 1 22  

4.17.7) Kész diagram formázása (igazítás) 1 22  
4.17.11) Kész diagram formázása (rajzterület) 1 22  
5) Tartalmi sajátosságok érvényesítése 13   
5.1) A hivatalos irat szövegének önálló 

megfogalmazása a tartalmi útmutató alapján** 6 27; 37  

5.2) A hivatalos irat szövegében tartalomhoz illeszkedő 
bekezdések kialakítása 1 27  

5.3) A hivatalos irat szövegében tartalomhoz illeszkedő 
kiemelések elkészítése 1 27  

5.4) A helyesírási követelmények betartása*** 5   
0 hiba esetén járó pontszám 5   
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 8   
6.1) Irat elkészítése a levelezés szabályai szerint 7   
Címzett megnevezése és cím kialakítása 1 24  
Dátum behelyezése 1 24  
Hivatkozások jelölése 1 24  
Kézbesítésre utalás 1 24  
Tárgy vagy (belső iratnál) irattípus megnevezése, 

megszólítás 1 24  

Aláírás(ok) 1 24  
Melléklet(ek) jelölése 1 24  
6.2) Cégjelzéses kialakítás 1 30  
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*A szöveg begépelése  
1 hibának számít: a gépelési hiba. Egy szóban – ha több gépelési hiba van is benne – csak 
egy hibát kell számítani. Helyesírást e műveletnél nem vizsgálunk. 
 
**A hivatalos irat szövegének önálló megfogalmazása a tartalmi útmutató alapján 

6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó… 
- a tartalmi 

útmutatás alapján 
érthetően, lényegre 
törően, minden 
szempont 
figyelembevételé-
vel fogalmazta 
meg az iratot 

- az adott 
iratfajtához 
illeszkedő 
szakszókincset és 
mondatpaneleket 
használt 

- mondanivalóját a 
nyelvhelyességi 
követelményeknek 
megfelelően 
fogalmazta meg 

- fogalmazványa a 
témának megfelelő 
terjedelmű, a 
hivatali életben 
felhasználható 
dokumentum 

- a tartalmi 
útmutatás alapján 
többnyire 
érthetően, 
lényegre törően 
fogalmazta meg az 
iratot 

- többnyire az adott 
iratfajtához 
illeszkedő 
szakszókincset és 
mondatpaneleket 
használt 

- mondanivalóját 
többé-kevésbé a 
nyelvhelyességi 
követelményeknek 
megfelelően 
fogalmazta meg 

- fogalmazványa kis 
módosítással a 
hivatali életben 
felhasználható 
dokumentum 

- a tartalmi 
útmutatás alapján, 
azonban nem 
egészen érthetően, 
lényegre törően 
fogalmazta meg az 
iratot 

- viszonylag 
egyszerű 
szókincset 
használ, alig 
alkalmazza a 
szakszavakat, ill. a 
levelezési 
szokásoknak 
megfelelő 
mondatpaneleket  

- fogalmazása a 
nyelvhelyességi 
követelményeknek 
kismértékben felel 
meg 

- fogalmazványa 
jelentős 
módosítással a 
hivatali életben 
felhasználható 
dokumentum 

- fogalmazványa 
nem illeszkedik a 
tartalmi 
útmutatáshoz 

- szókincse túl 
egyszerű, nem 
használja a 
szakszavakat, a 
levelezési 
szokásoknak 
megfelelő 
mondatpaneleket. 
A nem megfelelő 
szóhasználat 
többször nehezíti, 
esetenként 
megakadályozza a 
megértést  

- fogalmazása nem 
felel meg a 
nyelvhelyességi 
követelményeknek

- fogalmazványa 
nem használható 
fel a hivatali 
életben 

*** A helyesírási követelmények betartása 
1 hibának számít: a helyesírási hiba (ismétlődés esetén csak egyszer kell számítani), 
elválasztási, 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 6   
Szöveges dokumentum szerkesztése 30   
Táblázatok, diagramok szerkesztése 40   
Tartalmi sajátosságok érvényesítése 13  
Formai sajátosságok érvényesítése 8  
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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