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MŰVELŐDÉSI ÉS 
KOMMUNIKÁCIÓS 
ALAPISMERETEK 

 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2009. május 22. 8:00 
 
 

I. 
 
 

Időtartam: 90 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2009. május 22. 
0801 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek  
középszint Név:  ..........................................................  osztály: .....  

 
Fontos tudnivalók 

 
 

 
A feleletválasztós kérdésnél (a kérdés feltevésének módjától függetlenül) 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. 
 
 
 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 8 2009. május 22. 
0801 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek  
középszint Név:  ..........................................................  osztály: .....  

Egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok 40 pont 
 
A) Informatikai alkalmazások használata 10 pont 
 
1. Párosítsa a felsorolt eszközöket a megfelelő rövidítésekkel! 

Írja a kipontozott helyekre a megfelelő eszköz betűjelét! 
a. Grafikus kártya  ........  DPI 
b. Monitor  ........  RW 
c. Nyomtató  ........  AGP 
d. DVD meghajtó  ........  LCD 

4  
 
 
2. Jelölje I betűvel az igaz, H betűvel a hamis fogalommagyarázatot! 

a. ........ Kémprogram: észrevétlenül terjedő program, melynek célja, hogy a 
megfertőzött számítógépet használók felhasználói szokásairól, 
személyes beállításairól információt szerezzen. 

b. ....... Kliens: olyan számítógép, amely egy számítógép-hálózaton belül 
hozzáfér más számítógépek szolgáltatásaihoz. 

c. ........ Alaplap: a számítógép központi háttértára. 
d. ....... Állomány (fájl): számítógéppel létrehozott adathalmaz, amelyet 

általában valamilyen háttértáron tárolunk. 
4  

 
 
3. Jelölje meg azt a fogalmat, amely nem kapcsolható közvetlenül a 

szövegszerkesztéshez! 
a. stílus 
b. tabulátor 
c. statisztikai függvény 
d. alsó index 

1  
 
 
4. Jelölje meg az igaz állítást az alábbiak közül! 

a. Az interneten elérhető információkat egy hatalmas kapacitású központi 
szerveren tárolják. 

b. Böngészőprogramokkal csak interneten elhelyezett dokumentumokat 
tekinthetünk meg. 

c. A HTML egy dokumentum-leíró nyelv, az interneten közzétett 
dokumentumok alapvető formátuma. 

d. Az internet egyik alapszolgáltatása a különböző filmek és zenék ingyenes 
letöltésének a biztosítása. 

1  
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek  
középszint Név:  ..........................................................  osztály: .....  

 
B) Szókincs (szómagyarázat). Mit jelent? Húzza alá a helyes választ! 10 pont 
 
1. Mahorka 

madáretető 
kapadohány 
állat 
sziget 

2. Szakrális 
tudományos 
isteni 
gyöngyös 
lépcsőzetes 

3. Rigolya 
énekesmadár 
hátgerinc része 
pengetős hangszer 
szeszély 

4. Katrinca 
női ruhadarab 
étel 
disznóól 
ötpettyes bogár 

5. Plezúr 
virág része 
fejdísz 
fogtömés 
seb 

 
C) Pszichológiai, szociálpszichológiai, pedagógiai, művelődési alapfogalmak 10 pont 
 
 

1. Válassza ki a helyes választ a következő feladatokban! A megfelelő betűjelet írja a 
pontozott vonalra! 

A) A fejlődéspszichológia kiemelkedő képviselője:  
a. Wundt 
b. Darwin 
c. Watson       … ……………… 
d. Ranschburg Pál 

 

 

 

 

 



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / 8 2009. május 22. 
0801 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek  
középszint Név:  ..........................................................  osztály: .....  

 
B) A nem figyelt csatorna információiból 

a. semmit nem veszünk fel. 
b. csak a nevünket vesszük fel. 
c. mindent felveszünk.      …………….. 
d. csak kevés információt veszünk fel. 

 
C) A testi érintés  

a. növeli a szorongást. 
b. intimitást jelez. 
c. a férfiakra nagyobb hatást gyakorol.    ……………… 
d. szolidaritást vált ki. 

 
D. Melyik nem „veleszületett”? 

a. Imprinting 
b. Adottság 
c. Alakkonstancia      ……………….. 
d. Feltétlen reflex 

 
 
 

2. Válassza ki a felsorolt fogalmak közül azt, amelyik nem illik a sorba! Ezt a fogalmat 
írja a pontozott vonalra! 

 
előítélet – introverzió – társas interakció – benyomások alakulása  
         ……………………. 
kolerikus – melankólikus – piknikus – szangvinikus 
         ……………………. 
passzív – spontán – szelektív – kitartó  
         ……………………. 
 
 
 

 3. Soroljon fel a felejtés okai közül legalább hármat! 
 
 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek  
középszint Név:  ..........................................................  osztály: .....  

 
D) Néprajzi, népművészeti, művelődési alapfogalmak 10 pont 
 
1. Egészítse ki a mondatot! 
 
A       könnyű, fejrevaló öltözéki darab, melyet a nő csak mint asszony viselt. 
 
 
2. Mi a közös az alábbi népi eledelekben? Írja a pontozott vonalra! 
Dödölle, tócsni, lapcsánka, gánica, cinke. 
          

 
 
3. A vásárfia a vásárokból származó, onnan hozott ajándék. 
Soroljon fel néhány olyan tárgyat, amelyet vásárfia számára készítettek és árusítottak! 
- kisfiúknak:                 
- lányoknak:                 
- nagylányoknak:                 

 
 
Szöveges, kifejtendő feladatok 20 pont 
 
1. Kik a jászok, hogyan kerültek az országba? 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek  
középszint Név:  ..........................................................  osztály: .....  

2.  Honnan ered a Márton lúdja elnevezés?  
 Írja le röviden a Márton napi hagyományokat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Érté-
kelési 
szem-
pontok 

Elért
pont 

1  
2  
3  
4  

 
  



 

írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / 8 2009. május 22. 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek  
középszint Név:  ..........................................................  osztály: .....  

 
 
 
 
 

Feladattípus témakör maximális 
pontszám

elért 
pontszám

összes  
pontszám 

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

A 10   
B 10  

  C 10  
D 10  

I. rész — szöveges, 
kifejtendő feladatok 

1. 5  
  

2. 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!   
 



 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek  középszint — írásbeli vizsga 0801 
  II. összetevő 

 Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 
 
 
 

MŰVELŐDÉSI ÉS 
KOMMUNIKÁCIÓS 
ALAPISMERETEK 

 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2009. május 22. 8:00 
 

II. 
 

Időtartam: 10 perc 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
Beadott fájlok nevei 
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0801 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály: .....  

 
Fontos tudnivalók 

 
A feladat megkezdése előtt hozzon létre a számítógép merevlemezén a rendszergazda által 
megjelölt helyen egy mappát, amelynek neve a saját neve 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 <saját_név> 
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!  
 
Beadandó fájl: 

− <saját_név_másolás> 
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0801 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály: .....  

Másolás szövegszerkesztéssel 20 pont 
 
Szöveg a 10 perces másoláshoz 
 
A diszlexia olyan olvasási rendellenesség, mely abban 55 
mutatkozik meg, hogy a diszlexiás gyermek vagy felnőtt 110 
olvasási képessége jelentősen elmarad az életkora, 161 
iskolázottsága és intelligenciája alapján elvárható szinttől. 223 
A diszlexiásoknak problémát okozhat a betűk, szavak, és számok 287 
felismerése, leírása, a leírt betűket felcserélhetik, vagy 346 
ellenkező irányban olvashatják. A diszlexiások az olvasott 406 
szöveget nehezen, és hibásan idézik vissza, lényegét nem 463 
tudják visszaadni. A diszlexia tehát az olvasási képesség 522 
olyan gyengesége, mely nem függ az intelligenciától. 574 
 
A diszlexia leggyakoribb tünetei közé tartoznak a 625 
betűtévesztések, részben a betűk formája szerint, részben a 685 
hasonló hangzás szerint, betűkihagyások, betűcserék, 738 
betoldások, a betűsorrend megfordítása. Jellemző az olvasás 799 
lassúsága és a szövegértés problémái. A diszlexia jellemzően 861 
rossz helyesírással jár együtt, problémát okoz a rövid és 919 
hosszú hangzók megkülönböztetése, az egybe- vagy különírás, 979 
gyakran kihagynak, vagy betoldanak betűket. Az írás sokszor 1047 
csúnya vagy akár olvashatatlan. 1071 
 
A diszlexiás gyermek gyakran beszédhibás, nyelvi fejlettsége 1131 
elmarad kortársaitól. Szókincse gyakran szegényes. A 1188 
diszlexiás személy ritmusérzéke, mozgáskoordinációja általában 1251 
fejletlen, rosszul tájékozódik, az irányokat gyakran téveszti. 1314 
Gyakori, hogy a tanulási zavar nem csak az olvasás, hanem az 1376 
írás és a számolás területét is érinti. 1415 
 
A diszlexia nem betegség, hanem inkább a gondolkodás, az 1473 
észlelés és a tanulás, tehát általában az 1515 
információfeldolgozás egy más formája. Köszönhetően az eltérő 1571 
gondolkodásmódnak a diszlexiások egy része egyes területeken 1639 
az átlagnál sokkal tehetségesebb. A diszlexiások nem 1693 
szavakban, hanem képekben gondolkodnak, gyorsan felismerik a 1744 
jelenségek mögötti struktúrákat, hamar felismerik a 1806 
problémákat. Képzeletük gazdag, kíváncsian, kreatív és 1862 
intuitív módon viszonyulnak a világhoz. Mindennek köszönhetően 1926 
a diszlexiások között sok tehetséges képzőművésszel, 1979 
politikussal, színésszel, tudóssal, feltalálóval, zenésszel 2039 
találkozhatunk. 2054 
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0801 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály: .....  

 
 
 
 

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 a II. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. összetevővel, 
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek  középszint — írásbeli vizsga 0801 
  III. összetevő 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 
 
 
 

MŰVELŐDÉSI ÉS 
KOMMUNIKÁCIÓS 
ALAPISMERETEK 

 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2009. május 22. 8:00 
 

III. 
 

Időtartam: 80 perc 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
Beadott fájlok nevei 
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írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2009. május 22. 
0801 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Fontos tudnivalók 

 
 

 
A feladat megoldásánál csak a leírt formátumokat kell beállítani! A nem megadott jellemzők-
höz a program alapértelmezés szerinti beállításai használandók! 
 
A beadandó fájlok: 

− <saját_név_prezentáció> 
− <saját_név_levél> 
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0801 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

Összetett feladat megoldása számítógépen 20 pont 

A) Bemutató-készítés  15 pont 

Készítse el az alábbi leírásnak megfelelő, 3 diából álló bemutatót, amely a leggyakoribb, 
Magyarországon használatos rendszámtábla fajtákat mutatja be! 

1. Állítsa be a diák hátterét! Az első dia háttere maradjon fehér, a második és harmadik 
dia háttere pedig legyen RGB(187,224,227) kódú világoskék! 

2. Az első dián készítse el az alábbi mintán látható „Rendszámtáblák Magyarországon” 
feliratot, WordArt segítségével! A szöveg megjelenítése a mintának megfelelő stílusú 
legyen! A „Rendszámtáblák” részlet mérete legyen 3 cm x 17 cm, a 
„Magyarországon”  részlet mérete pedig 7 cm x 23 cm! A betűk színe egyezzen meg a 
második dia háttérszínével! A betűk szegélye 1,5 pontos fekete színű legyen, árnyék 
nélkül! 

 
1. dia 

 
3. A két szöveg az első dia megjelenítésekor automatikusan, egyidejűleg, növekedve 

jelenjen meg! Alkalmazza a megfelelő animációt! 
4. A második dián a bemutató-készítő program beépített rajzeszközei segítségével 

rajzolja meg az alábbi mintának megfelelően a két elterjedten használt rendszámtáblát! 
 

 
2. dia 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

A következő méreteket alkalmazza:  
– A táblák kerete: 5,2 cm x 23,6 cm (magasság x szélesség ) 
– A betűk mérete: 140 pontos Arial  
Hagyományos rendszámtábla: 
– A magyar zászló (piros-fehér-zöld): 1,6 cm x 2 cm (magasság x szélesség ) 
– A magyar zászló alatti fekete H betű: 2 cm x 1,6 cm (magasság x szélesség ), 4 

pont vastag 
– A zászló és a H betű melletti függőleges vonal: 4 cm hosszú, 2 pont vastag 
Uniós rendszámtábla: 
– Bal oldali téglalap: kék színű, 3,4 cm széles 
– Fehér H betű: 1,6 cm x 1,4 cm (magasság x szélesség ), 6 pont vastag 
– A fehér H betű fölött sárga színű csillagok (12 db) egy 2,2 cm x 2,2 cm-es 

négyzetben legyenek, kör alakban helyezkedjenek el. 
5. A hagyományos rendszámtábla a 2. dia megjelenésekor automatikusan, alulról 

beúszva jelenjen meg, az uniós tábla pedig ezt követően, kattintásra, felülről, szintén 
beúszással jelenjen meg! 

6. A harmadik dián jelenítse meg az alábbi mintának megfelelően a rendszámtáblák 
leírását, kétszintű felsorolás alkalmazásával!  
Az alkalmazott betűtípus legyen az alapértelmezettől eltérő! (A minta betűtípusa 
Garamond.)  
A főcím betűmérete 36-os, a felsorolásoké 18-as legyen! Alkalmazza a mintának 
megfelelő betűstílusokat! 

 
 

 
3. dia 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

A dián megjelenítendő szöveg:  
Méretek 

520 mm x 110 mm (európai szabvány) 
280 mm x 200 mm (kétsoros) 
240 mm * 130 mm (motorkerékpár) 

Alkalmazott színek 
Fehér alapon fekete betűk (normál gépjármű) 
Sárga alapon fekete betűk (közúti szolgáltatást végző jármű) 
Fehér alapon piros betűk (lassú jármű) 

Alkalmazott kombináció 
Három latin betű, kötőjel, három számjegy 
Az első betű utalhat a jármű jellegére, pl. U - motorkerékpár 
Külön díj fizetésével egyedi kombináció is kérhető 

További elemek a bal oldalon 
Egy függőleges vonallal elválasztva az ország zászlaja, alatta egy fekete színű 
H betű 
Kék sávban az Európai Unió zászlaja, alatta egy fehér színű H betű  
(2004. május 1. óta) 

7. A főcím és a felsorolás első szintjének a betűszíne legyen tetszőleges kék árnyalat, a 
felsorolás második szintjének a betűszíne legyen fekete! 

8. Az első szint felsorolás szimbóluma legyen üres, árnyékolt négyzet; a második szint 
felsorolás szimbóluma pedig kék színű, kitöltött négyzet! Mindkettő esetében 
alkalmazzon 50%-os kicsinyítést! 

9. A főcím a 3. dia megjelenítésekor már látszódjon, utána a felsorolás sorai a következő 
animálással jelenjenek meg: 

– első négy sor: egyszerre, kattintásra, balról beúszva  
– második négy sor: egyszerre, kattintásra, jobbról beúszva 
– következő négy sor: egyszerre, kattintásra, balról beúszva  
– utolsó szakasz sorai: egyszerre, kattintásra, jobbról beúszva 

Mentse el a prezentációt <saját_név_prezentáció> néven! 
 

B) Szövegszerkesztés, hivatalos levél írása 5 pont 

Írjon hivatalos levelet a Sajópüspöki Általános Iskola Igazgatójának (dr. Kiss Ágotának), 
melyben leírja, hogy „Közlekedési ismeretek” előadást tartana az iskola tanulóinak! 

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

− Betűmérete legyen 12,5-es, betűtípusa pedig a program alapértelmezett betűtípusa! 

− A megszólítás legyen középre igazítva, a szövegtörzs legyen sorkizárt! A szöveg-
törzsben alkalmazzon másfeles sorközt, előtte és utána pedig 24 pontos térközt! 

− A feljegyzésbe a szövegtörzs után szúrja be a 3. elkészített diát, középre igazítva, 
50%-os méretben! 

− A szöveg végén szúrja be az aktuális dátumot, úgy, hogy az frissüljön a szöveg 
újbóli betöltésekor! 

Mentse el a levelet <saját_név_levél> néven! 



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 6 / 8 2009. május 22. 
0801 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint 

Név:  ...........................................................  osztály:......  



 

írásbeli vizsga, III. összetevő 7 / 8 2009. május 22. 
0801 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint 

Név:  ...........................................................  osztály:......  



 

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

Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 

Feladattípus témakör maximális 
pontszám

elért 
pontszám

összes  
pontszám 

I. rész – egyszerű, rövid választ 
igénylő teszt jellegű feladatok 40    

I. rész – szöveges, kifejtendő 
feladatok 20   

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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