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Fontos tudnivalók 

 
 
Törekedjék egyértelműségre mind a válaszok, mind a javítások esetében, ha javítani kíván, a 
rossznak ítélt megoldást egy vonallal húzza át! 

Válaszai legyenek lényegre törők, ne lépje túl a rendelkezésére álló helyet! 

Kérjük, kék színű tollat használjon! 

 

 

A feladatok megoldásakor tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat: 

 
• Olvassa el figyelmesen a feladatokat! 

• Kövesse pontosan az utasításokat! 

• Válaszait alapos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le!  

• A nem egyértelmű javításokat nem fogadjuk el! 

 
 
 
Eredményes munkát kívánunk! 
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EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 
 
1. Állapítsa meg, hogy a meghatározások a rendőrség mely szolgálati ágára jellemzőek!  

Írja a betűk mellé az adott szolgálati ág megnevezését!  
A) A szolgálati ág feladata jellemzően a közjogi méltóságok személybiztosítása, az állam 

működése szempontjából kiemelkedően fontos létesítmények védelme. 
B) A szolgálati ág feladata a határőrizet, határvédelem, határforgalom ellenőrzése, a 

személy- és áruforgalom Magyar Köztársaság területére történő ki- és beléptetése, 
ellenőrzése. 

C) A szolgálati ág feladata a bűncselekmények megelőzése, felderítése, az elkövetők 
kilétének megállapítása és a bizonyítékok összegyűjtése. 

D) A szolgálati ág feladata alapvetően a közlekedéssel kapcsolatos, a járműforgalom irá-
nyítása, ellenőrzése, balesetek helyszínén, a szükséges eljárási cselekmények elvég-
zése, bizonyos esetekben a nyomozás lefolytatása. 

E) Alapvetően a közterületen látják el feladataikat, mely jellemzően a jogsértések meg-
előzése, megszakítása, megakadályozása, az elkövetők elfogása, előállítása, szabály-
sértés elkövetése esetén szankcionálás, valamint segítségnyújtás, felvilágosítás. 

F) A rendőrség hatáskörébe utalt szabálysértési eljárások lefolytatása, engedélyügyek el-
bírálása és rendészeti feladatok ellátása. 
 
A:       ………………………………………………………………… 

B:     ………………………………………………………………… 

C:       ………………………………………………………………… 

D:       ………………………………………………………………… 

E:       ………………………………………………………………… 

F:       ………………………………………………………………… 

 
 
 
2. Soroljon fel négyet a rendőrség működésének általános elvei közül! 

 
- ………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………… 

 
 

6 pont  

4 pont  
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3. Húzza alá a definíciókban a vastaggal szedett választási lehetőségek közül a helyes fogalmi 

elemeket!                                                                                        
 
A figyelmeztetés célja a szabálysértések, a balesetek megelőzése, szabálysértés folytatásá-
nak megakadályozása / a jogszabályokban megfogalmazott jogellenes cselekményekkel 
szembeni legenyhébb állami kényszer kifejezése / a hatóságok rosszallásának kifejezése 
szabálysértés gyanúja miatt, az állampolgárok életének, testi épségének megvédése, az 
állampolgárok jogkövető magatartásra ösztönzése. 
 
A rendőr a hozzá fordulóknak köteles legjobb tudása szerint, a lehető legkimerítőbb / az 
állam- és szolgálati titok, valamint a tevékenysége során tudomására jutott magántitkok 
és személyes adatok megőrzésével / mások személyes jogához fűződő alkotmányos érdek 
megőrzése mellett a szükséges tájékoztatást, felvilágosítást adni.  
 
A rendőr az igazoltatott személy ruházatát, járművét átvizsgálhatja, amennyiben az intézke-
dés alá vont személy magatartása miatt / ha azt a személyazonosság megállapítása, a 
közbiztonságot fenyegető veszély elhárítása  /  ha a személy ellenáll, zavartan viselkedik, 
és bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésének gyanúja szükségessé teszi.  
A helyszínbiztosítás a rendőr azon tevékenysége, mikor feladata a közlekedési balesetek 
utáni helyzet eredetben történő rögzítése  /  a személy és vagyon elleni bűncselekmények 
látható nyomainak megőrzése / olyan esemény helyszínének megóvása, ahol az ese-
ménnyel összefüggő további vizsgálatok elvégzése szükséges. 

 
 

 
 
 
 

 

4. Olvassa el figyelmesen az alábbi állításokat, és tegyen X-et a megfelelő oszlopba aszerint, 
hogy igaz vagy hamis a megadott meghatározás!                          

Meghatározás Igaz Hamis
Az előállítottat kérésére írásban az előállítás okáról tájékoztatni kell, és 
az előállítás időtartamáról szükség esetén igazolást kell kiállítani. 

 
 

A rendőr az elővezetést elrendelő határozatban megjelölt személyt az 
abban megjelölt helyre kíséri, vagy oda útba indíthatja.  

 

 Az előállított személyt a rendőrség hivatalos helyiségeinek egyikében 
kell elhelyezni. 

 
 

A bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt bárki elfoghatja.      

4 pont  

4 pont  
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5. Csoportosítsa a szolgálat ellátásával kapcsolatos önálló jogokat és önálló kötelezettségeket, 

valamint azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek korlátok között érvényesülnek! 
Írja a meghatározások betűjelét a megfelelő helyre!             

 
A; munka és foglalkozás szabad megválasztása, B; anyanyelv használata, C; jogorvoslati 
jogosultság, D; politikai tevékenység tilalma, E; választójog, F; korrupció elutasítása 

            

 
 
 
 

 
6. Húzza alá az alábbi felsorolásból azokat, amelyek a szolgálati viszony létesítésének 

feltételei!       
 

legalább ideiglenes lakcímként magyarországi lakóhely, az Európai Unió más államának 
polgára, büntetlen előélet, szakmunkásképző tanintézetben sikeres záróvizsga, biztonsági őri 
előképzettség, egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálaton történő megfelelés, 
gépkocsivezetői engedély megléte, magyar állampolgárság, nemzetbiztonsági követelmé-
nyeknek megfelelés, megfelelő életkörülmények, fegyvertartási engedély 

 
 
 
 

 
7. A szöveg és saját ismeretei felhasználásával válaszoljon a kérdésekre! 

 
Rövid időn belül azonosította a rendőrség annak a bűncselekmény-sorozatnak az elkövetőit, 
akik néhány napja rettegésben tartották a kisváros lakóit. Mint arról már hírt adtunk, több 
fős, mindenre elszánt fiatalokból álló csoport mobiltelefonokat, készpénzt és értéktárgyakat 
vett el a sötétedés után munkából hazafelé tartó asszonyoktól úgy, hogy egy arra alkalmas 
helyen meglesték áldozatukat, majd súlyosan bántalmazták vagy életveszélyesen megfenye-
gették. A rendőrség figyelőszolgálatot szervezett a tettesek elfogása érdekében, majd néhány 
nap után tetten érték a csoportot, akik közül a legfiatalabb még nem töltötte be a 14. életévét. 
Házkutatások során több eltulajdonított tárgy is előkerült. A nyomozók kezdeményezték rablás 
bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt az elkövetők előzetes letartóztatását.  
 

6 pont  

4 pont  
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A szöveg tartalma alapján írja le a pontozott vonalra, hogy milyen büntethetőségi akadály 
megléte állapítható meg a szövegben vastag betűkkel kiemelt tettes javára!  

    
- ………………………………………………………………. 

 
 Nevezzen meg három okot, amelyek a sértettek áldozattá válásához vezethettek!  

         
 

- ………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………. 

 
Válassza ki a helyes válasz sorszámának bekarikázásával, hogy a Büntető Törvénykönyv 
melyik fejezetében található a rablás törvényi tényállása! 

             
 

I. Személy elleni bűncselekmények 

II. Házasság, nemi erkölcs elleni bűncselekmények 

III. Vagyon elleni bűncselekmények 

 
  

 
8. Írja a fogalmak mellé a meghatározások betűjelét! Ügyeljen arra, hogy olyan fogalmat is 

talál a felsorolásban, amelyhez nem tartozik meghatározás!                              
 

idézés:             ………………… 
rendbírság:        ………………… 
elővezetés:        ………………… 
lefoglalás:         ………………… 

 
A)      A hatóság és a bíróság a szabálysértési eljárásban kötelezettség teljesítése 

érdekében vagy az eljárás rendjének megzavarása miatt alkalmazza. 
B)       Az eljáró hatóság, illetve bíróság előtti megjelenésre kötelezés. Mulasztás esetén 

igazolási kérelem nyújtható be. 
C)      A szabálysértési hatóság által elrendelt intézkedés csak ügyészi jóváhagyással 

foganatosítható. 
 
 

 
 
 
 
 

5 pont  

3 pont  
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9. Válassza ki, hogy a táblázat első oszlopában felsorolt meghatározások közül melyek 
kapcsolódnak az egyes szabálysértési eljárási fogalmakhoz! Tegyen X jelet a megfelelő 
oszlopba! 

 
Meghatározások Alapeljárás Jogorvoslat Végrehajtás 

részletfizetés és fize-
tési halasztás    

elkövető vallomása    
kifogás    
közvetlen letiltás    
 
 
 
 
 
10. A felsorolásból a szövegbe illőkkel egészítse ki a meghatározásokat!   

                                
 
vétségnek minősülő, rendőrhatóság, eljáró hatóságokat, hatásköri, elkövetőket, illetékességi, 
jogellenes, jogszabály által meghatározott hatósági, tulajdon elleni, szakértőket és 
szaktanácsadókat, települési önkormányzat jegyzője, ügyész 
 
A közigazgatási szabálysértési hatóságok működése meghatározott földrajzi területre terjed 
ki, melyet az adott hatóság …………………………………… területének nevezünk. 
 
Általános hatáskörű közigazgatási szabálysértési hatóság a …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Szabálysértések azok a ………………………………………………. cselekmények, amelyek 

a társadalomra nézve csekélyebb fokban veszélyesek. 

 
 
 
 
11. Írjon a megadott természeti katasztrófákra jellemző két-két példát!    

                       

 
 

 

4 pont  

3 pont  
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12. A katasztrófavédelmi tevékenységben résztvevő hazai és nemzetközi szervezetek, 

egységek neveinek rövidítését látja. Írja le a szervek teljes nevét!       
 
 

NAÜ: ………………………………………………………………………….…… 

OKF: ………………………………………………………………………….…… 

VFCS: ………………………………………………………………………….…… 

 

 
 
 
 

  
13. A kényszerítő eszköz alkalmazására vonatkozó állítások közül jelölje meg az igazakat az 

előttük szereplő betűjelek bekarikázásával!       
 

A) Amennyiben a rendőr jogszerű szolgálati eljárása során jogtalan módszert alkalmaz, 

elöljárója ezért köteles írásban figyelmeztetni. 

B) A kényszerítő eszköz jogszerű alkalmazása, használata során okozott sérülés vagy vagyoni 

kár társadalomra veszélyességét magának a cselekménynek a társadalmi hasznossága zárja ki. 

C) A rendőr kényszerítő eszközt csak alkotmányos feltételek fennállása esetén alkalmazhat. 

D) A kényszerítő eszköz alkalmazása során különös jelentősége van az igazságosságnak és a 

humanitárius intézkedésnek. 

E) A kikényszerítés az intézkedéssel, illetőleg az intézkedő rendőrrel szemben megnyilvánuló 

aktív vagy passzív ellenállás leküzdését jelenti. 

 
 
 

4 pont  

3 pont  

  2 pont  
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14. Sorolja fel a kényszerítő eszközök használata során érvényesülő legfontosabb négy 

intézkedési elvet!         
 

……………………………………………………………………….……………. 

…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………..…. 

 
 
 
 
 
15. I. Milyen személyes tulajdonsággal rendelkező alanyi körrel szemben áll fenn – a jogos     

védelem esetét kivéve – a kényszerítő eszközök alkalmazásának tilalma? 
 

    II. Melyik két kényszerítő eszköz jelent kivételt a tilalom alól?        
 

 
I. 

 
……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

II. 
 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 

 
 

 

 

4 pont  

4 pont  
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SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK 

16. Fejtse ki a forrás elemzésével a rendőrség és az önkormányzatok, valamint a civil 
szervezetek együttműködésének lehetőségeit! A válasz megfogalmazása során vegye 
figyelembe a megadott szempontokat! Összefüggő szöveget alkosson, válaszát maximum 
300 szó terjedelemben fogalmazza meg!     

 (Elérhető: 20 pont) 

„ A 1990-es évek fordulóján civil kezdeményezésként számos településen polgárőr-
szervezetek alakultak. A mára 600 egységet számláló szervezet egyharmada egyesületi formá-
ban működik, önkéntes országos érdekvédelmi szervezetük az Országos Polgárőr Szövetség. 
Az ezredfordulón a polgárőrök száma elérte az 53 ezret. Ugyanekkor elszórtan működött a 
Szomszédok Egymásért mozgalom is. A gazdasági élet számos területén jelentős értékek 
védelmét látják el a személy- és vagyonvédelmi vállalkozások, amelyek tevékenységét 2005-
től törvény szabályozza. 
A rendőrök mellett a polgárőrök, a közterület-felügyelők, vagyonőrök, magánnyomozók, a 
kisebbségi önkormányzatok, természetvédelmi őrök, a védőnők, a pedagógusok, a házi- és 
szakorvosok, a gyermekvédelem szakemberei, a szociális szakemberek, a családsegítők, a 
szociális és egészségügyi ellátó rendszerben dolgozók, az alkohol- és drogmegelőzésben és 
kezelésben résztvevők az alulról építkező bűnmegelőzés legfontosabb szereplői. ” 

 

(forrás: A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája) 
 

2. §   (2) A Rendőrség a feladatának ellátása során 
a) együttműködik az állami és a helyi önkormányzati szervekkel, a társadalmi és a 
gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal és azok közösségeivel; 
8. § (1) A rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség és a más helyi rendőri szerv 
létesítéséhez és megszüntetéséhez előzetesen ki kell kérni az érintett települési, Budapesten a 
fővárosi kerületi önkormányzat képviselő-testületének a véleményét. 
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(2) A rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség és a más helyi rendőri szerv vezető-
jének kinevezését megelőzően a kinevezési jogkör gyakorlója kikéri az illetékességi területen 
működő települési – Budapesten a fővárosi kerületi – önkormányzatok képviselő-testületének 
a véleményét. Rendőrfőkapitány esetében a megyei (fővárosi) önkormányzat képviselő-
testületének véleményét kell kérni. A szükségessé váló felmentésről az illetékes 
önkormányzatokat – az érintettel történő közléssel egyidejűleg – tájékoztatni kell. 
(4) A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság 
illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település 
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról. A megyei (fővárosi) önkormányzat felkérésére évente a 
rendőrfőkapitány vagy kijelölt helyettese számol be. 
(6) A Rendőrség a (4) bekezdésben foglaltakon kívül is tájékoztatja az önkormányzatot, ha a 
lakosság széles körét érintő rendőri intézkedést tervez végrehajtani, feltéve, hogy ezzel nem 
veszélyezteti az intézkedés eredményességét. 
(7) A (4) bekezdésben foglaltakon kívül a határrend és határőrizet helyzetéről, valamint a 
határforgalom alakulásáról 
a) a határterülettel érintett területi önkormányzatok és megyei jogú városok közgyűlését a 
rendőrfőkapitány vagy kijelölt helyettese évente, 
b) az illetékességi területén lévő települési önkormányzat képviselő-testületét a rendőrkapi-
tány, a határrendészeti kirendeltség vezetője vagy kijelölt helyettese felkérésre tájékoztatja. 
(8) A rendőrfőkapitány a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a 
vezetőjét, a területi önkormányzat közgyűlésének elnökét (főpolgármestert), a területi 
katasztrófavédelmi szerv vezetőjét, a Nemzetbiztonsági Hivatal területi szervének vezetőjét; a 
rendőrkapitány vagy a határrendészeti kirendeltség vezetője a települési önkormányzat pol-
gármesterét tájékoztatja 
a) a lakosságot a szomszédos állam területéről fenyegető veszélyről; 
b) a tömegesen menekülő, illetve ideiglenes menedéket kérő személyek várható érkezéséről; 
c) az ország területére betört fegyveres csoportról, a lakosság védelme érdekében tett és 
javasolt intézkedésekről, a fegyveres csoport felszámolásáról; 
d) a határterületen az e törvény alapján bevezetett minden korlátozásról, ha annak előzetes 
bejelentésére a késedelem veszélye miatt nem volt lehetőség; 
e) a környezet szennyezéséről, illetve annak veszélyéről vagy a természeti értékek és 
területek károsításáról. 
9. § (1) A települési önkormányzat szerződést köthet a közigazgatási illetékességi területén 
működő rendőrkapitányság, vagy határrendészeti kirendeltség vezetőjével – rendőrségi köte-
lezettségvállalás esetén a rendőrfőkapitány előzetes egyetértésével – különösen a helyi köz-
biztonságot érintő feladatok ellátása, a Rendőrség és az önkormányzati szervek tevékenysé-
gének összehangolása, valamint az illetékességi területén működő rendőri szerv létesítésé-
nek, bővítésének és fejlesztésének elősegítése érdekében. A szerződés megkötésétől a Rendőr-
ség elzárkózhat, ha az jogszabályt sért vagy ellentétes a felettes rendőri szerv vezetőjének 
rendelkezésével, illetve, ha annak pénzügyi, anyagi fedezete nem biztosított vagy tartalma 
szakmailag megalapozatlan. 
10. § (1) A rendőrkapitány, a megyék (főváros) tekintetében a rendőrfőkapitány és az illeté-
kességi területen működő önkormányzatok, a közbiztonsággal összefüggő feladatok ellátásá-
nak társadalmi segítésére és ellenőrzésére – a közbiztonság fenntartásában érintett állami és 
társadalmi szervezetek bevonásával – bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságot hozhatnak 
létre. A bizottság elnökét, tagjait együttesen bízzák meg az önkormányzat képviselő-testülete 
megbízatásának időtartamára. 

(forrás: kivonat – 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről) 



 

írásbeli vizsga 1011 14 / 20 2010. május 25. 
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jel: 
               

A feladat megoldásának szempontjai: 

- a szervezeten kívüli együttműködés lényege, a közösségi szintű bűnmegelőzés 
nemzeti szintű szabályozása; 

- a dokumentum létrehozásának célja, együttműködők, programok megjelölése; 
- a dokumentumban legfontosabb partnerkén megjelölt szervezet bemutatása, 

jelentősége; 
- az önkormányzati együttműködést megállapító jogszabály, valamint annak tartalmi 

elemei. 

……………………………………………………………………………….…………….……

…………………………………………………………………………….……………….……

……………………………………………………………………………….…………….……

…………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………….…….….…

……………………………………………………………………………………….…….….…

……………………………………………………………………………………….………..…

…………………………………………………………………………………………..……….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………..……

……….……………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………..……………

…………….……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………..………………

…………….…………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………..………………

…………….…………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………..……………… 



 

írásbeli vizsga 1011 15 / 20 2010. május 25. 

Belügyi rendészeti ismeretek — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

 

……………………………………………………………………………………..……………

……………….……………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………..…………

……………………….………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………..………………

……………………….………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………..…………………………………………

…………………………….………………………….…………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………

…………………………….……………………………….……………………………………

……………………………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………...…………………………………

…………………………….…………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………..………………………… 

 
 

Szempontok Elérhető Elért 
pont 

Helyes feladatmegoldás  10  
Szaknyelv alkalmazása 4  
Logikus felépítés 4  
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2  
A 16. feladat pontszáma összesen 20  
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Belügyi rendészeti ismeretek — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

 
17. Mutassa be a nyomozás során az azonosítás lényegét, az egyedi személyazonosítást 

lehetővé tevő nyomok, különösen a kéznyom kriminalisztikai jelentőségét!  
A válasz megfogalmazása során vegye figyelembe a megadott szempontokat! Összefüggő 
szöveget alkosson, válaszát maximum 350 szó terjedelemben fogalmazza meg!                                          

      (Elérhető: 30 pont) 

 

 

 

 

 
 

(forrás: www.spsa-forensics.police.uk/fingerprints ) 

A feladat megoldásának szempontjai: 

- a kriminalisztikai azonosítás jelentősége, az azonosság; 
- az azonosítás menete, eredménye; 
- az egyedi személyazonosítást lehetővé tevő nyomok fajtái; 
- kéznyomok jelentősége a kriminalisztikában; 
- a kéznyomok láthatóvá tételének kriminalisztikai módszerei, az eljárások lényege, 

nyomrögzítés; 
- szakértői vizsgálat. 
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Szempontok Elérhető Elért 
pont 

Helyes feladatmegoldás  16  
Szaknyelv alkalmazása 8  
Logikus felépítés 4  
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2  
A 17. feladat pontszáma összesen 30  
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Belügyi rendészeti ismeretek — emelt szint 
Azonosító 

jel: 
               

 
18. Mutassa be a rendőri intézkedésekkel szemben támasztott követelményeket, azok jogsza-

bályi hátterét, és ismertesse a szolgálati fellépés módjára vonatkozó szabályokat!  
A követelményrendszer szükségességét példákkal is illusztrálja! 
A válasz megfogalmazása során vegye figyelembe a megadott szempontokat! Összefüggő 
szöveget alkosson, válaszát maximum 350 szó terjedelemben fogalmazza meg!                                         

      (Elérhető:30 pont) 

A feladat megoldásának szempontjai: 

- a rendőri intézkedés célja, jogi alapjai; 
- intézkedési alapelvek és jelentőségük a rendőri intézkedésekben; 
- a szolgálati fellépés módja; 
- az intézkedésre okot adó körülmények, a tudomásra jutás lehetőségei; 
- szolgálaton kívüli fellépés. 
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Szempontok Elérhető Elért 
pont 

Helyes feladatmegoldás  16  
Szaknyelv alkalmazása 8  
Logikus felépítés 4  
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2  
A 18. feladat pontszáma összesen 30  
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Dátum:  .................................................  Dátum:  ................................................. 

   

pontszáma 
egész számra 

kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám  

 I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok    
 II. Szöveges, kifejtendő feladatok    

      
          

javító tanár   jegyző 

 maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok        
1.  feladat 6  
2.  feladat 4  
3.  feladat 4  
4.  feladat 4  
5.  feladat 6  
6.  feladat 4  
7.  feladat 5  
8.  feladat 3  
9.  feladat 4  

10.  feladat 3  
11.  feladat 4  
12.  feladat 3  
13.  feladat 2  
14.  feladat 4  
15.  feladat 4  

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok összesen 60  
II. Szöveges, kifejtendő feladatok

16.  feladat 20  
17.  feladat 30  

18.  feladat 30  

II. Szöveges, kifejtendő feladatok összpontszáma 80  
II. Szöveges, kifejtendő feladatok vizsgapontszáma  

a 2-vel való osztás és a szükséges kerekítés után 40  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
 

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