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Fontos tudnivalók 

 
 

 
1. Javasoljuk, a tétel megoldása előtt a teljes feladatsort olvassa végig! 

2. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. 

3. A feladat megoldása közben folyamatosan mentsen! 

4. Elháríthatatlan technikai hiba esetén a felügyelő tanárnak jeleznie kell a hibát, aki 
értesíti az ügyeletet ellátó rendszergazdát! 

5. A dolgozatokat csak egyszer szabad nyomtatni. Nyomtatás után a vizsgadolgozatban 
javítani, módosítani – a megoldási időn belül – sem lehet! 
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Operációsrendszer-kezelési feladatok 

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

2. Másolja át ebbe a könyvtárba a megadott meghajtó Vizsga könyvtárában lévő, 
Szomania-Ny.xls, a Szomania-Ny.doc fájlokat, az <A vizsgázó teljes neve>-D.doc fájlt 
(a diktált szöveget), valamint a Szomania-01.jpg és a Szomania-02.jpg képfájlokat! 

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

3. Nyissa meg a Szomania-Ny.xls fájlt! Ennek Munka1 munkalapján megtalálja az összes 
adatot, amellyel dolgoznia kell. Ennek a munkalapnak a tartalmát ne változtassa meg! 

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

5. A Munka2 munkalapon az E2:E25 cellatartomány minden cellájában (azokban is, 
amelyekben nincs kedvezmény) egyéni képlet segítségével számítsa ki a nettó árra 
vonatkozó kedvezmény összegét! A képlethez a C és a D oszlop adatait használja fel! 

6. A Munka2 munkalapon az F2:F25 cellatartomány minden cellájában  egyéni képlet 
alkalmazásával számítsa ki minden hónapban mindkét szoftvercsomagra vonatkozóan a 
nettó eladási árat! A három kedvezményes hónap kivételével a C és az F oszlop 
adatainak azonosnak kell lenniük! 

7. A Munka2 munkalapon a G2:G25 cellatartomány minden cellájában egyéni képlet 
alkalmazásával számítsa ki a nettó eladási árra vonatkozóan (az F oszlop adataival) az 
áfa forintban kifejezett értékét! Az áfa a nettó eladási ár 20%-a. 

8. A Munka2 munkalapon a H2:H25 cellatartomány minden cellájában egyéni képlet 
alkalmazásával számítsa ki a termék bruttó árát! Ez az ár a nettó eladási ár áfával 
növelt összege. 

9. A Munka2 munkalapon a J2:J25 cellatartomány minden cellájában egyéni képlet 
alkalmazásával számítsa ki a forgalmazó cégnek a termék eladásából származó 
bevételét! A számításhoz az adatokat az I és a H oszlopban találja meg. 

10. A Munka2 munkalapon állítsa be az összes olyan oszlop számformátumát Könyvelői 
formátumra, amelyek forint mértékegységűek! A cellákban csak egész számok 
legyenek, az összeg tizedeseket ne tartalmazzon! A cellák tartalmazzák a Ft 
mértékegységet is! 

11. Szegélyezze a Munka2 munkalapon lévő táblázatot körül és belül vékony, folyamatos 
vonallal! 

12. Szűrje ki a Munka2 munkalapon lévő táblázatból az Egyéni típusú szoftvercsomag 
adatait, és másolja át a kapott adatokat a Munka3 munkalapra! A beillesztett táblázat 
bal felső cellája A1 legyen! 

13. Szűrje ki a Munka2 munkalapon lévő táblázatból a Családi típusú szoftvercsomag 
adatait, és másolja át a kapott adatokat a Munka4 munkalapra! A beillesztett táblázat 
bal felső cellája A1 legyen! 

14. Írja be a hónapok neveit a Munka4 munkalapon az A2:A13 cellatartomány celláiba! 

15. Másolja át a Munka3 munkalap I2:I13 cellatartományában lévő adatokat a Munka5 
munkalapra! A beillesztés a B2:B13 cellatartományba kerüljön! 
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16. Másolja át a Munka4 munkalap I2:I13 cellatartományában lévő adatokat a Munka5 
munkalapra! A beillesztés a C2:C13 cellatartományba kerüljön! 

17. Számítsa ki a Munka5 munkalap B14 és C14 cellájában az adott évben a két 
szoftvertípusból eladott darabszámot! 

18. Számítsa ki a Munka5 munkalap B15 és C15 cellájában az adott évben a két 
szoftvertípus eladásából származó összes bevételt! A számításhoz a Munka3 és 
Munka4 munkalapok J2:J13 cellatartományaiban lévő adatokat használja fel! 

19. Igazítsa a Munka5 munkalapon lévő táblázat B és C oszlopában lévő adatokat 
vízszintesen és függőlegesen is középre! 

20. Szegélyezze a Munka5 munkalapon lévő táblázatot körül és belül vékony, folyamatos 
vonallal! 

21. Készítsen Csoportosított oszlopdiagramot a Munka5 munkalap A1:C13 
cellatartományának adataiból! 

- A diagramot külön munkalapon helyezze el! 
- A diagram címe: Szómánia 20__. legyen! 
- A kategóriatengely felirata Hónapok legyen! 
- Az értéktengely felirata Eladott darabszámok legyen! 
- A diagram kategóriatengelyének adatait +90 fokkal forgassa el! 
- A diagramnak ne legyen háttérszíne! 

22. Készítsen élőlábat a Munka5 és a Diagram1 munkalapokhoz! Az élőlábba, középre 
igazítva saját teljes nevét írja be! 

23. Mentse el a változtatásokat! 

Tartalmi és szövegszerkesztési feladatok (Ne feledkezzen el a feladat rendszeres mentéséről!) 

A levelet (feljegyzést) Ön, mint Szarvas Gábor, a Szómánia Project ’05 termékmenedzsere 
írja Vereczkei János, a Kacsóh Pongrác Gimnázium igazgatója részére. 
A Szómánia Project ’05 cég nyelvoktató (szótanító) szoftvereket készít és forgalmaz. 
Termékeit bemutatók szervezésével népszerűsíti. Az előbbiekben említett iskola igazgatója 
tájékoztatást kért Öntől angol szótanító programjukról. 

A levél elkészítéséhez szükséges minden adatot a 26-os ponttól kezdődően megtalálja a 
feladat további részében. 

A levelet a levelezés szabályai szerint kell elkészítenie! 

24. Nyissa meg az 1-es pontban készített könyvtárból az Ön által oda bemásolt <A vizsgázó 
teljes neve>-D.doc megnevezésű fájlt (a diktálásra Ön által leírt szöveget)! Ez lesz az 
Ön által készített levél alapja. 

25. Mentse el más néven ugyanabba a könyvtárba a fájlt! A fájl megnevezése az Ön teljes 
neve legyen! A fájl kiterjesztését ne változtassa meg! 
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26. Készítse el a levél iratkezelési adatokat tartalmazó részét! 

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

A levél küldője: Szómánia Project ’05 
A cég címe: 2146 Mogyoród, Kerektó u. 8. 
A cég kék telefonszáma: 06 40-88-54-10 
A cég e-mail címe: info@szomania.hu 
A cég rendelési címe: rendeles@szomania.hu 
 
A levél keltezése: Budapest, <aktuális dátum> 
Iktatószám: 1059/20__. 
Az ügyintéző neve: Angol Péter 
Hivatkozási szám: 769/20__. 
A címzett ügyintézője: Magyar Edit 

 
A címzett megnevezése: Kacsóh Pongrác Gimnázium 
A címzett személy neve, beosztása: Vereczkei János igazgató 
A címzett címe: 2000 Szentendre, Kukorica János út 108. 
A küldemény típusa:  Ajánlott  
A levél tárgya:   Szómánia szoftver használata az angol 

nyelv tanításában 
A levél aláírója: Szarvas Gábor termékmenedzser 
Melléklet:  4 db táblázat 

27. A levél szövegét  két forrásból kell kialakítania. A dokumentum első része a diktált 
szöveg, amelyet a 24-es pontban megnyitott, és amelyben már kialakította a 
dokumentum iratkezelési adatait. A szöveg után szúrja be a dokumentumba a saját 
könyvtárába átmásolt Szomania-Ny.doc fájlt! Ez lesz a dokumentum szövegének 
második része. Írjon megszólítást a levélhez! Illesszen be elköszönő szót az aláírás elé! 

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! Szükség esetén alkalmazzon a dokumentumban oldaltörést! 

29. Formázási beállítások 

- Karakterformázás: betűtípus Times New Roman, betűméret 12 pont. 
- Bekezdésformázás: igazítás sorkizárt, sorköz szimpla. A 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! 



 

írásbeli vizsga 0801 6 / 12 2009. május 22. 

Ügyviteli alapismeretek — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

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 Szómánia Project ’05 cég adatait az 
alábbiakban leírt módon! 

- A cég megnevezése az első sorban, bal oldalon legyen elhelyezve! 
- A cég címe a második sorban, bal oldalon legyen elhelyezve! 
- A cég e-mail címe a második sorban, jobb oldalon legyen elhelyezve – jobbra 

igazítással! 
- A cég kék telefonszáma a harmadik sorban, bal oldalon legyen elhelyezve! 
- A cég rendelési e-mail címe a harmadik sorban, jobb oldalon legyen elhelyezve – 

jobbra igazítással! 

Az élőfejek utolsó sora után 24 pont térközt illesszen be, valamint az élőfejeket 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 alá! 

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

A második oldaltól kezdve az élőláb tartalma az alábbiakban látható: 

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

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

33. A Szómánia: szó-, kiejtés … kezdetű sort (bekezdést) Címsor1 stílusra (Times New 
Roman betűtípus, 14-es betűméret, félkövér, dőlt betűstílus, igazítás középre, térköz 
előtte és utána 14-14 pont) formázza!  

34. Az alábbiakban felsorolt sorokat Címsor2 stílusra (Times New Roman betűtípus, 14-es 
betűméret, félkövér betűstílus, igazítás balra, térköz előtte és utána 14-14 pont) 
formázza! 

A szavak tanulására négy szinten van lehetőség ........ * 
A szoftver változatai ................................................... * 
Ellenőrizhetőség, hatékonyság 
Beállítási lehetőségek 
Ismétlés 
A nyelvi szinthez való alkalmazkodás 
Statisztika-, ellenőrizhetőség 
Mérhető százalékok, mennyiségek ............................. * 
Minimális rendszerkövetelmények ............................. * 
Egy év eladási adatai 
Az egyes változatok jelenlegi bruttó árai ................... * 
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35. Az előző pontban csillaggal jelzett címsorok utáni szöveget felsorolásnak formázza! 

 A felsorolásjel alakja ennek a sornak megfelelő legyen! 
 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! 

36. Készítsen lábjegyzetet az Egy év eladási adatai címsor után! A lábjegyzet tartalma a 
következő: 
A felhasznált nevek nem élő személyek nevei, a számadatok kitalált értékek. 

37. Illessze be az A szavak tanulására négy szinten van lehetőség cím utáni felsorolás után 
a Szomania-02.jpg képet! A kép rögzített méretarányú, 7 cm magasságú legyen! A 
képet középre igazítsa! 

38. Illessze be a Beállítási lehetőségek cím után a Szomania-01.jpg képet! A kép rögzített 
méretarányú, 9 cm magasságú legyen! A képet középre igazítsa! 

39. A levélbe illessze be az Egy év eladási adatai címsor után a Diagram1 munkalapon 
lévő diagramot! 
Figyelem: a beillesztett objektumoknak el kell férniük a bal és jobb oldali margó között, 

valamint a diagram feliratainak jól olvashatóknak kell lenniük! 

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

41. Mentse el változtatásokat! 

42. Nyomtassa ki a kész levelet! 
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A vizsgafeladatban felhasználható műveletek Max. 
pontszám 

Feladat 
sorszáma 

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 4, 23, 25, 
41  

1.2) Alkalmazói szoftverek (szövegszerkesztő és 
táblázatkezelő) kezelése 1 3-41  

1.3) Dokumentum elküldése (e-mail), hálózati 
nyomtató használata 1 42  

2) Adatbevitel 9   
2.1) Szöveg begépelése diktálás alapján* 9   

0 hiba esetén járó pontszám 9   
1 hiba esetén járó pontszám 8   
2 hiba esetén járó pontszám 7   
3 hiba esetén járó pontszám 6   
4 hiba esetén járó pontszám 5   
5 hiba esetén járó pontszám 4   
6 hiba esetén járó pontszám 3   
7 hiba esetén járó pontszám 2   
8 hiba esetén járó pontszám 1   
9 vagy több hiba esetén járó pontszám 0   

3) Szöveges dokumentum szerkesztése 40   
3.1) Dokumentum megnyitása, bezárása 1 24, 25  
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  
3.4.8) Stílus felhasználása formázáshoz/1 1 33  
3.4.8) Stílus felhasználása formázáshoz/2 1 34  

3.5) Bekezdések formázása    
3.5.1) Igazítás beállítása 1 29  
3.5.3) Térköz beállítása a levelezés 

szabályai szerint 6.1-ben    

3.5.5) Sorköz beállítása 1 29  
3.7) Felsorolás, számozás    

3.7.1) Alkalmazási tartomány kiválasztása/1 1 35  
3.7.1) Alkalmazási tartomány kiválasztása/2 1 35  
3.7.1) Alkalmazási tartomány kiválasztása/3 1 35  
3.7.1) Alkalmazási tartomány kiválasztása/4 1 35  
3.7.2) Felsorolásjel kiválasztása 1 35  
3.7.3) Felsorolásjel helyének 

meghatározása, beállítása 1 35  

3.7.4) Tabulátorjel beállítása felsorolásnál 1 35  
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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    
3.12.3) Adatbevitel élőfejbe a második 

oldaltól kezdve 1 31  

3.12.4) Élőfej utolsó sorának aláhúzása 1 30  
3.12.5) Élőfejben térköz beállítása 1 30  
3.12.6) Adatbevitel élőlábba az első oldalon 6.2-ben  32  
3.12.7) Élőlábba adatbevitel a második 

oldaltól kezdve 1 32  

3.12.8) Élőláb első sora felett vonal 
elhelyezése 1 32  

3.14) Beillesztés a dokumentumba (pont/darab)    
3.14.1) Szöveg (fájl) beillesztése 2 27  
3.14.3) Diagram beillesztése 2 39  
3.14.4) Kép beillesztése/1 2 37  
3.14.4) Kép beillesztése/2 2 38  
3.14.5) Beillesztett egység (objektum) 

elhelyezése, méretének beállítása/1 1 37  

3.14.5) Beillesztett egység (objektum) 
elhelyezése, méretének beállítása/2 1 38  

3.14.5) Beillesztett egység (objektum) 
elhelyezése, méretének beállítása/3 1 39  

3.16) Lábjegyzet, végjegyzet (pont/darab)    
3.16.1) Lábjegyzet elkészítése 1 36  

3.18) Nyomtatás    
3.18.4) Nyomtatás végrehajtása 1.3-ban    

3.19) A felsorolásban nem szereplő műveletek    
3.19.1) Formázott felsorolás formátumának 

másolása/1 1 35  

3.19.1) Formázott felsorolás formátumának 
másolása/2 1 35  

3.19.1) Formázott felsorolás formátumának 
másolása/3 1 35  

3.19.4) Hiperhivatkozás formátum eltávolítása 1 29  
4) Táblázatok, diagramok szerkesztése 30   

4.1) Dokumentum megnyitása, bezárása 1 3  
4.2) Dokumentum mentése, mentés más néven 1 4; 23  
4.9) Beállítások    

4.9.6) Számformátum beállítása 1 10  
4.10) Adatok másolása, áthelyezése (mozgatása)    
4.10.1) Cellák, cellatartományok kijelölése/1 1 15  
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4.10.1) Cellák, cellatartományok kijelölése/2 1 16  
4.10.2) A kijelölt cellák, cellatartományok 

másolása/1 1 15  

4.10.2) A kijelölt cellák, cellatartományok 
másolása/2 1 16  

4.11) Táblázat készítése    
4.11.2) Táblázat megadott adatokkal történő 

feltöltése 1 14  

4.12) Táblázat formázása    
4.12.1) Egyforma (azonos jellegű) igazítás 

cellákban, cellatartományokban  1 19  

4.12.5) A táblázat szegélyezése egyetlen 
vonaltípussal/1 1 11  

4.12.5) A táblázat szegélyezése egyetlen 
vonaltípussal/2 1 20  

4.14) Élőfej, élőláb készítése (pont/darab)    
4.14.3) Élőláb készítése munkalapon/1 1 22  
4.14.3) Élőláb készítése munkalapon/2 1 22  

4.15) Képletek, függvények használata 
(pont/darab)    

4.15.1) Egyéni képlet bevitele/1 1 5  
4.15.1) Egyéni képlet bevitele/2 1 6  
4.15.1) Egyéni képlet bevitele/3 1 7  
4.15.1) Egyéni képlet bevitele/4 1 8  
4.15.1) Egyéni képlet bevitele/5 1 9  
4.15.1) Egyéni képlet bevitele/6 1 18  
4.15.3) Összeg (Autoszum) függvény 

használata 1 17  

4.16) Rendezés (pont/darab)    
4.16.4) Szűrés AutoSzűrővel egy 

feltétellel/1 1 12  

4.16.4) Szűrés AutoSzűrővel egy 
feltétellel/2 1 13  

4.17) Diagram készítése (pont/darab)    
4.17.1) A diagram elkészítéséhez szükséges 

adatok kiválasztása 1 21  

4.17.2) Adott diagramtípus felhasználása 1 21  
4.17.4) A diagram címének és a feliratainak 

elkészítése 1 21  

4.17.6) Diagram megfelelő elhelyezése (új 
munkalapon vagy objektumként) 1 21  

4.19) A felsorolásban nem szereplő műveletek    
4.19.1) Számolás két munkalappal 

(Munka3) 1 18  

4.19.1) Számolás két munkalappal 
(Munka4) 1 18  

4.19.2) Diagram kategóriatengely-
feliratainak elforgatása 90 fokkal 1 21  
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4.19.3) A diagram rajzterületének ne legyen 
háttérszíne 1 21  

5) Tartalmi sajátosságok érvényesítése 6   
5.1) A hivatalos irat szövegében tartalomhoz 

illeszkedő bekezdések kialakítása 1   

5.2) A hivatalos irat szövegében tartalomhoz 
illeszkedő kiemelések elkészítése 1   

5.3) A helyesírási követelmények betartása** 4   
0-1 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 12   
6.1) Irat elkészítése a levelezés szabályai szerint 10   

Címzett megnevezése (cég, személy) és cím 
kialakítása 1 26  

Dátum elhelyezése, hivatkozások jelölése 1 26  
Kézbesítésre utalás 1 26  
Tárgy megnevezése 1 26  
Megszólítás 1 27  
Elköszönő, üdvözlő szavak beillesztése 1 27  
Egy aláírás 1 26  
Egy melléklet jelölése 1 26  
Megfelelő térközök kialakítása az iratszöveg 
előtt 1 26  

Megfelelő térközök kialakítása a bekezdések 
között és az iratszöveg után 1 26  

6.2) Cégjelzéses kialakítás 2   
Élőfejbe a feladó cég nevének beírása 1 26, 30  
Élőlábba vagy élőfejbe a feladó cég 
elérhetőségi adatainak beírása 1 26,30  

 
 

*A szöveg begépelése diktálás alapján 
1 hibának számít: a kihagyott szó (névelővel együtt), a felesleges szó, a megváltoztatott szó, 
a szórendcsere, az összefüggő hiba (vonzatok, alany-állítmány egyeztetése), a gépelési hiba. 
Egy szóban – ha több hiba van is benne – csak egy hibát kell számítani. Helyesírást e 
műveletnél nem vizsgálunk. 

** 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 9   
Szöveges dokumentum szerkesztése 40   
Táblázatok, diagramok szerkesztése 30   
Tartalmi sajátosságok érvényesítése 6  
Formai sajátosságok érvényesítése 12  
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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Fontos tudnivalók 

 
 

1. A vizsga megkezdésekor a tétellapokat a tanulóknak ki kell osztani, ezután a vizsgá-
zók létrehozzák a saját mappájukat a helyi meghajtón, ebbe fogják menteni a diktá-
tum szövegét. 

2. A mappák elkészülése után kerül sor a levélrészlet diktálására. 

3. A levél szövegét a szaktanár diktálja, az igazgató vagy a megbízottja stopperórával 
ellenőrzi.  

4. Az egyenletes sebességű diktátum időtartama 10 perc, ez az idő beleszámít a 180 
perces megoldási időbe. 

5. Az esetleges diktálási eltérést a tétel megfelelő helyén rögzítik. A diktátum szövege 
nem olvasható vissza. 

6. A diktátum elhangzása után a szaktanár és az igazgató (megbízottja) elhagyják a 
vizsgatermet. 
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Levélszöveg 
kb. 1000 leütéses sebességű diktátumhoz 
 
Mindannyiunk részére ismert tény, hogy a számítógépeket egyre többen használják 
az iskolákban, a mun- 

1 perc 
kahelyeken vagy otthon. Egyre többen tanulják meg a számítógép kezelését, a kü-
lönféle szoftverek hasz- 

2 perc 
nálatát. A kereskedelemben egyre több úgynevezett felhasználói szoftver segíti az 
otthoni tanulást.  

3 perc 
A tanulók szívesen alkalmaznak ilyen szoftvereket. Jelenleg a számítógép ismerete 
mellett a másik,  

4 perc 
sokunk számára alapvető követelmény az idegen nyelv (nyelvek) tanulása. A Szó-
mánia nyelvtanító szoft- 

5 perc 
verrel a nyelvtanulás, ezen belül a szótanulás hatékonysága fokozható. 
A programmal a szavak tanulása- 

6 perc 
kor a kiejtés is gyakorolható, a program annyiszor ismétli el a szót, ahányszor ezt a 
felhasználó  

7 perc 
szükségesnek tartja. Ezzel a hibásan kiejtett és rosszul rögzült szavak elkerülhetőek. 
A szoftver  

8 perc 
használata nélkül az önálló tanulás folyamán a tanulónak emlékeznie kellett a szó 
kiejtésére, amelyet  

9 perc 
a tanóra során begyakoroltak, vagy ismernie kellett a fonetikus jeleket, hogy a kiejtést 
felidézhesse. 

10 perc 
 

Diktálta:  .........................................................................................................................  
Ellenőrizte: .....................................................................................................................  
Diktálási eltérés:  
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