
 

Művelődési és kommunikációs alapismeretek  középszint — írásbeli vizsga 0921 
  I. összetevő 
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MŰVELŐDÉSI ÉS 
KOMMUNIKÁCIÓS 
ALAPISMERETEK 

 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 
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I. 
 

Időtartam: 90 perc 
 
  

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 12 2010. május 14. 
0921 

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

 
Fontos tudnivalók 

 
 
 
 
Az I. vizsgarészben egyszerű, rövid választ igénylő, teszt jellegű feladatokat kell megoldania.  
Fontos, hogy szánjon elegendő időt a kérdések, feladatok pontos megértésére!  
A tesztkérdések esetében a kérdésfeltevés mindig egyértelműen meghatározza, hogy csak 
egyetlen választ kell megjelölnie, vagy többet, esetleg a hibás választ kell kiszűrnie.  
Olyan feladattípussal is találkozhat, ahol rövid válaszokat kell adnia a feltett kérdésekre, vagy 
ki kell egészítenie a megadott szöveget. 
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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 kiterjesztéseket a megfelelő fogalmakkal! 

Írja a kipontozott helyekre a megfelelő kiterjesztés betűjelét!  

a. DOT  ........  ideiglenes állomány 
b. PNG  ........  tömörített állomány 
c. RAR  ........  sablonfájl 
d. TMP  ........  bitkép 

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

a.  ...... Upgrade: a program számítógépre telepítése. 

b.  ...... Makróvírus: olyan program, amely magát hasznosnak álcázza, 
valójában azonban a gépünkre telepítve károkat okoz. 

c.  ...... Spam: kéretlen elektronikus levél, általában reklámot tartalmaz. 

d.  ...... Partíció: a CD vagy DVD lemez önállóan használható része. 

 
 
3. Az alább felsoroltak közül melyik szövegegységhez rendelhető saját stílus a 

szövegszerkesztő programokban? 

a. karakter 

b. mondat 

c. oldal 

d. szakasz 

 
 
4. Az alábbiak közül melyik fogalom nem hozható közvetlen kapcsolatba a 

táblázatkezelőkkel? 
a. tartomány 
b. tartalomjegyzék 
c. cella 
d. munkalap  
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

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

1. integráció 
beilleszkedés 
együttélés 
lemaradás 
tanulás 

 
2. mobilitás 

állandóság 
szakaszosság  
mozgékonyság 
ismétlődés  

 
 3. reneszánsz 

emberiesség 
tudásvágy 
újjászületés 
megőrzés  

 
4. impresszió  

benyomás 
tudás 
vélekedés 
megismerés  

 
 
5. meditáció 

közvetítés 
elmélkedés 
középpont 
orvoslás  
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

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

 
1. Sorolja fel a lelki jelenségek elemeit!  

 
−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

−  

 
2. Húzza alá a helytelen választ az alábbi állításokban! 
 

Az emlékezés szakaszai 
  felismerés 

  megőrzés 

  felidézés 

  bevésés 

 
 Az emberi kapcsolatokat elősegítő értékek közé tartozik 
  tolerancia 

  empátia 

  diszkrimináció 

segítőkészség 

 
 A deviáns viselkedések közé soroljuk 

antiszocialitás 

proszocialitás 

bűnözés 

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

3. Definiálja a következő fogalmakat! 
 

Civilizáció:  
 
 
 
 
 
 

 
Szabadidő: 
 
 
 
 
 
 
 

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

D) Néprajzi, népművészeti, művelődési alapfogalmak 10 pont 
 
1. Egészítse ki az alábbi mondatokat! 

 
a) A helyi társadalom ...................................................befolyásolják a helyi szokások,   

a viseletek, a helyi közösségek, a helyi kézművesség és a helyi intézményrendszer. 

 
 

 
b) A ................................................. olyan cselekvések, amelyeket az ember mint  

kultúrában élő lény alakított ki az évezredek során a biológiai szükségleteinek  

kielégítésére, a megismerő tevékenységére és a társas együttműködések  

működtetésére. 

 
 
 
c) A .............................................. egy-egy társadalmi csoportra, azonos életkorúak  

közösségére, azonos élethelyzetű emberekre jellemző kulturális sajátosságok  

összessége.  

 
 

 
 
2. Párosítsa az alábbi személyeket és művelődéstörténeti korszakokat!  

A helyes párosítást írja le a kijelölt részre! 
 
Kazinczy Ferenc    Árpád-kor 

Janus Pannonius    két világháború között 

Anonymus     felvilágosodás 

Móricz Zsigmond    reneszánsz 

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

 
Szöveges, kifejtendő feladatok   20 pont 
  
1. Mi a szuszék, mire használták és milyen jellegzetes formái vannak? 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
2. Melyik ünnepkörhöz tartozik a vízkereszt napja, milyen szokások kapcsolódnak hozzá? 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 

témakör a feladat 
sorszáma

maximális 
pontszám

elért 
pontszám

a témakör 
maximális  
pontszáma 

a témakör 
elért  

pontszáma 

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

A 10  

40   B 10  
C 10  
D 10  

I. rész — szöveges, 
kifejtendő feladatok 

1. 5  
20   

2. 15  
AZ I. RÉSZ PONTSZÁMA 60  60   

      
      
        
 javító tanár    

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

    

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba 
beírt egész 
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 0921 
  II. összetevő 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

MŰVELŐDÉSI ÉS 
KOMMUNIKÁCIÓS 
ALAPISMERETEK 

 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2010. május 14. 8:00 
 

II. 
 

Időtartam: 10 perc 
  
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
Beadott fájlok nevei 
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írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 4 2010. május 14. 
0921 

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

 
Fontos tudnivalók 

 
 

A II. vizsgarész 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 másolás megkezdése előtt a szövegszerkesztőben mentse a még üres 
állományt, majd alkalmazza az alábbiakban leírt beállításokat! 
 
A beadandó fájl neve: <sajátnév_másolás.doc> 
 
Oldalbeállítás: A4, margók fent, lent, bal, jobb: 2,5 cm 
Fejléc:  balra igazított; tartalma a saját neve legyen 
Lábléc: balra igazított; tartalma a fájl elérési útja és neve legyen 
Betűtípus: Times New Roman, 12 pont 
Bekezdésjellemzők:   
− Igazítás: balra igazított 
− Sorköz: szimpla 
− Térköz: előtte 6 pont 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

10 perces másolás szövegszerkesztéssel  20 pont 
 
Másoljon le az alábbi szövegből minél többet, lehetőleg hibátlanul, szövegszerkesztő 
használatával! 
A maximális pontszám eléréséhez nem kell a teljes szöveget lemásolnia!   
Elegendő például az első 750 leütésnyi szöveget legfeljebb 1, vagy az első 1000 leütésnyi 
szöveget legfeljebb 2 hibával begépelnie.  
A sorok mellett lévő számok mutatják, hogy hány leütésnél tart. 
 
A fazekasság, vagy agyagművesség a legősibb mesterségek közé 62 
tartozik. Feljegyzések szerint szorosan kapcsolódik a 117 
földműveléshez, mert az emberek általa találkozhattak a 173 
mesterség alapanyagával, az agyaggal. A magyar agyagműveseket 236 
először gelencséreknek, majd edényeik után fazekasoknak 292 
nevezték. 302 
 
Kezdetben kézzel formázták meg tárgyaikat, később pedig 359 
koronggal. A honfoglalás kori falvakban cserépüstöt 412 
használtak, melynek fala vékony volt, így könnyen 462 
átmelegedhetett. A 13. században már szinte mindenhol ismerték 526 
a forgó kézi korongot, kétszáz évvel később pedig álló 581 
tengelyű, lábbal hajtott korongon dolgoztak a mesterek. Ekkor 644 
már ólommázat használtak, mely díszítő és fedő anyag is volt 705 
egyben. A szép mívű tányérok és bögrék a szobafalat is 761 
díszítették. Színezőanyagként földfestéket (más néven 817 
agyagmázat, öntőföldet) használtak, melyet égetés előtt kentek 881 
az edényekre. Díszítettek még karcolással, nyomhagyással is. 943 
 
Néhány száz évvel ezelőtt már szinte minden háztartásban 1001 
megtalálható volt a fazék, a korsó, a csupor és a tál, 1056 
módosabb családok mázas cserepekből készült kemencét is 1112 
raktak, melyben vidáman ropogott a tűz. 1152 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 
 

témakör maximális 
pontszám

elért 
pontszám 

II. - másolás szövegszerkesztéssel 
  20  

A II. RÉSZ PONTSZÁMA 20  
    
    
      
 javító tanár  

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

    

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba 
beírt egész 
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!   
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  III. összetevő 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

MŰVELŐDÉSI ÉS 
KOMMUNIKÁCIÓS 
ALAPISMERETEK 

 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2010. május 14. 8:00 
 

III. 
 

Időtartam: 80 perc 
  

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
Beadott fájlok nevei 
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írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2010. május 14. 
0921 

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

 
Fontos tudnivalók 

 
 

 
A feladat megoldásánál csak a leírt formátumokat kell beállítani!  
A nem megadott jellemzőkhöz a program alapértelmezés szerinti beállításai használandók! 
 
 
Beadandó fájlok: 

− <saját_név_prezentáció> 
− <saját_név_levél> 

 
 
A fájlokat abba a mappába kell mentenie, amelyet a II. vizsgarészben létrehozott!
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Összetett feladatok megoldása számítógépen 20 pont 
 
A) Bemutató-készítés   15 pont 

Készítse el az alábbi leírásnak megfelelő, 3 diából álló bemutatót, amely egy iskolai 
kosárlabda bajnokságról ad hírt! 

1. Állítsa be a diák hátterét! Mindhárom dia háttérszíne RGB(153,153,255) kódú 
világoskék legyen! 

2. Az első diára a prezentációkészítő program rajzeszközeivel a minta és a leírás alapján 
rajzolja meg egy kosárlabdapálya alaprajzát! 

– Minden vonal fehér színű és 3 pont vastag legyen! 
– A vonalak megrajzolásakor ügyeljen a következőkre: 

 az ábra szimmetrikus legyen, 
 a vonalak pontosan illeszkedjenek, ne legyenek elcsúszások, 
 a mintán látható arányokat tartsa be, 
 a két kisebbik kör fele szaggatott! 

 

 
1. dia (alapminta) 

 
3. Valamennyi diának az így megrajzolt kosárlabdapálya legyen a háttere! 
4. Az első diára helyezzen el a mintának megfelelően a „Kosárlabda bajnokság” feliratot! 

– A felirat jellemzői a következők legyenek: 
 Betűtípus: Arial Black 
 Stílus: dőlt 
 Szín: fehér 
 Szegély: 1,5 pont vastag, fekete 

– Mindkét szó (feliratrészlet) 16,4 cm széles és 1,8 cm magas legyen! 
– A felirat a diavetítés elindításakor még ne látszódjon, hanem 1 másodperc után 

automatikusan, növekedve jelenjen meg, mindkét szó egyszerre! 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

 
1. dia (teljes kép) 

 

 
2. dia 

5. A második dián jelenítsen meg egy kosárlabdát a mintának és a leírásnak megfelelően! 
– A kosárlabda jellemzői: 

 Méret: a mintának megfelelően 
 Szín: RGB(255,102,0) kódú narancssárga 
 A labdára rajzolja rá az ábrán látható mintázatot, 2,25 pont 

vastagságú fekete vonalakkal! 
 Feliratok: „2009.10.29.”, illetve „Tornaterem & suliudvar”, a 

mintának megfelelő elhelyezéssel 
– A „2009.10.29.” felirat jellemzői: 

 Fehér szín, vékony, fekete szegély 
 Betűtípus: Monotype Corsiva betűtípus 
 Stílus: félkövér 
 10 cm széles és 1,5 cm magas 

– A „Tornaterem & suliudvar” felirat jellemzői:  
 Fehér szín, vékony, fekete szegély 
 Betűtípus: Impact  
 Stílus: normál 
 11,4 cm széles és 1,2 cm magas 
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Művelődési és kommunikációs alapismeretek 
középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
6. A labda animációval jelenjen meg, az alábbiak szerint! 

– A második dia megjelenésekor még csak a pálya látszódjon! 
– A labda 1 másodperc múlva, pattogást imitálva jelenjen meg! 
– A pattogás során a labda a pályát szegélyező vonalak mindegyikét érintse 

legalább egyszer! 
– Végül a labda álljon meg a pálya közepén, a mintának megfelelő pozícióban! 

 
7. A harmadik dián jelenítse meg a mérkőzéseket! 
 

 
3. dia 

 
– A feliratok jellemzői az első dia feliratának jellemzőivel egyezzenek meg, 

kivéve a méretet! 
– A feliratokat a mintának megfelelően, arányosan méretezze, és rendezetten 

helyezze el! 
– Az osztálynevek között jelenítsen meg világoskék színű, vékony fekete 

vonallal szegélyezett dupla nyilakat, a mintának megfelelő elrendezésben! 

8. Az osztálynevek animálva jelenjenek meg, az alábbiak szerint! 
– A bal oldali oszlopban látható osztályok nevei balról, az egyéb osztályok nevei  

jobbról ússzanak be, gyorsan! 
– Az egymással játszó két osztály neve soronként egyidejűleg jelenjen meg! 

(Tehát pl. a „10.A” és a „9.C” feliratok egyszerre ússzanak be, balról, illetve 
jobbról.) 

– Az egyes mérkőzések egymás után, fél másodperc eltéréssel jelenjenek meg! 

9. A bemutató vetítése automatikusan történjen, az első dia 3 másodpercig, a másik két 
dia 6-6 másodpercig legyen látható!  

10. A vetítés legyen folyamatos, azaz az utolsó dia után újra jelenjen meg az első! 

 
Mentse el a prezentációt <saját_név_prezentáció> néven! 
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B) Szövegszerkesztés, hivatalos levél írása  5 pont 

Írjon hivatalos levelet egy iskola igazgatójának, melyben felajánlja, hogy megszervez az 
iskola tanulói számára egy kosárlabda bajnokságot! (A levélben elképzelt adatokat 
alkalmazzon!) 
A levél tartalmazza a hivatalos levelek minden szükséges formai elemét (címzett, tárgy, 
megszólítás, dátum, aláírás)!  
 
A levélben a következő formai jellemzőket alkalmazza: 

− A lapméret legyen Letter! A bal és jobb oldali margó legyen 2 cm-es, a többi az 
alapértelmezés szerinti! 

− A levél szövegét 11-es méretű betűvel írja, a betűtípus legyen az alapértelmezett 
betűtípustól eltérő, de a hivatalos levelek stílusához illeszkedő! 

− A megszólítás legyen középre igazított, félkövér stílusú! A megszólítás előtt és 
után alkalmazzon 10 pontos térközt! A szövegtörzs sorkizárt legyen, a bekezdések 
első soraira állítson be 1,6 cm-es behúzást! 

− A szövegtörzs után illusztrációként szúrja be az első két diát, egymás mellé! 
− Az aláírás helyén húzzon 5,5 cm-es vízszintes pontozott vonalat, formázott 

tabulátor segítségével! A vonal alá, ahhoz képest középre igazítva írjon oda egy 
kitalált nevet! 

 
Mentse el a levelet <sajat_nev_levél> néven! 
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témakör a feladat 
betűjele 

maximális 
pontszám

elért 
pontszám

a témakör 
maximális  
pontszáma 

a témakör 
elért  

pontszáma

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

I. rész – szöveges, kifejtendő feladatok 20  20  
II. rész – másolás szövegszerkesztéssel 20  20   

III. rész – összetett feladatok 
megoldása számítógépen 

A) 15  
20   

B) 5  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100   

      
      
        
 javító tanár    

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

    

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba 
beírt egész 
pontszám 

I. rész – egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok     
I. rész – szöveges, kifejtendő feladatok     
II. rész – másolás szövegszerkesztéssel     
III. rész – összetett feladatok megoldása számítógépen     
      
      
           

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