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Fontos tudnivalók 

 
 
 

A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pont-
számok adhatók.  
 
 
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 
Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 
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I. 

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

Írja a kipontozott helyekre a megfelelő kiterjesztés betűjelét!  

a. DOT d ......  ideiglenes állomány 

b. PNG c ......  tömörített állomány 

c. RAR a ......  sablonfájl 

d. TMP b ......  bitkép 

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

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

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

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

d. H ... 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  

 
1 

 

4 x 1 

4 x 1 

1 
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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  

2 

2 

2 

2 

2 
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C) Pszichológiai, szociálpszichológiai, pedagógiai, művelődési alapfogalmak 10 pont 

1. Sorolja fel a lelki jelenségek elemeit! 
- érzékelés 

- észlelés 

  - megfigyelés 

  - emlékezés 

  - képzelet 

  - gondolkodás 

  - érzelem 

  - akarati cselekvés 

Két helyes válasz 1 pont, 1 helyes válasz 0 pont. 

2. Húzza alá a helytelen választ az alábbi állításokban! 

Az emlékezés szakaszai 
  felismerés 

  megőrzés 

  felidézés 

  bevésés 

1 
 Az emberi kapcsolatokat elősegítő értékek közé tartozik 
  tolerancia 

  empátia 

  diszkrimináció 
segítőkészség 

  
A deviáns viselkedések közé soroljuk 

antiszocialitás 

proszocialitás 
bűnözés 

szenvedélybetegségek 

 
3. Definiálja a következő fogalmakat! 
 
Civilizáció:  
Tágabb értelemben társadalmi, gazdasági, szellemi művelődést, műveltséget jelent.  

Más vonatkozásban egy társadalom anyagi kultúráját, eszközeit és technikáját értik alatta.  

A 19. század végén a magyar közgondolkodás például a polgárosodás folyamatát jelölte a 
civilizáció fogalmával. 

1 

4 

1 

1 
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Szabadidő: 
A szabadidő a társadalmilag kötött időn (például munkavégzés) és a testi szükségletek  

kielégítésén túl fennmaradó szabad felhasználású idő. 

1 
Formális képzés: 
Az iskolai rendszeren, ill. a felsőoktatási intézményrendszeren belüli képzés, mind a  

felnövekvő nemzedékek, mind a felnőttek oktatásában. Más vonatkozásban minden olyan  

képzés az előbbieken kívül is, ami intézményes keretek között végzettséget ad. Különbözik a 

nem formális képzéstől. 

1 
Nagy S.: Az oktatáselmélet alapkérdései. Bp. 1981.; A közoktatás világproblémái. (Szerk. Csoma Gy.) Bp. 1985 
 
 
D) Néprajzi, népművészeti, művelődési alapfogalmak 10 pont 
 
1. Egészítse ki az alábbi mondatokat!  

 
a) A helyi társadalom művelődési (kulturális) hagyományait befolyásolják a helyi  

szokások, a viseletek, a helyi közösségek, a helyi kézművesség és a helyi  

intézményrendszer. 

 
b) A szokások olyan cselekvések, amelyeket az ember mint kultúrában élő lény alakított ki  

az évezredek során a biológiai szükségleteinek kielégítésére, megismerő  

tevékenységére és a társas együttműködések működtetésére. 

2 
 

c) A rétegkultúra egy-egy társadalmi csoportra, azonos életkorúak közösségére, azonos  

élethelyzetű emberekre jellemző kulturális sajátosságok összessége.  

2 
 
 
2. Párosítsa az alábbi személyeket és művelődéstörténeti korszakokat!  

A helyes párosítást írja le a kijelölt részre!  
 
Kazinczy Ferenc - felvilágosodás 
Janus Pannonius - reneszánsz 
Anonymus  - Árpád-kor 
Móricz Zsigmond - két világháború között  

 

2 

4 
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Szöveges, kifejtendő feladatok  20 pont 
 

1.  Mi a szuszék, mire használták és milyen jellegzetes formái vannak?  
 

A szuszék – ácsolt faláda, más néven szökröny - tároló bútor, amely az egyik legősibb, szinte 
napjainkig az eredeti formájában fennmaradt bútorunk. A tatárjárás pusztítása nem sújtotta az 
Őrséget, ennek következtében az ott fellelt szuszékok arányaikban, az alkalmazott formákban 
a legkorábbi darabok jellemzőit mutatják. 
A ládákat gabonatárolásra vagy kelengyetartóként, ruhaneműk és lakástextíliák raktározására 
használták, míg más példányok egyházi célokat szolgáltak. 
A keményfából összeállított robusztus bútort geometrikus jellegű bekarcolt mintázat díszíti, 
amelyet helyenként enyves festékkel kifestettek. 
 
Forrás: Magyar néprajz - Életmód  III. kötet (főszerk.: Balassa Iván) Akadémia Kiadó, 2001 
Tanári elbírálás szerint! 
 
 
2. Melyik ünnepkörhöz tartozik a vízkereszt napja, milyen szokások kapcsolódnak 
hozzá? 
 
Vízkereszt (január 6.)  

Ez a nap a karácsonyi ünnepkör zárása, a háromkirályok napja és egyben a farsangi 
időszak kezdete. Az egyik legrégebbi egyházi ünnepünk, amely megemlékezik a napkeleti 
bölcsekről és Jézus megkeresztelkedéséről. A víz megkereszteléséből – megszenteléséből 
ered a magyar vízkereszt elnevezés. A liturgikus vízszentelést a templomokban végezték, 
majd elvitték meghinteni vele a házakat a rossz szellemek ellen. A házszentelés alkalmával 
krétával rajzolták fel a házra Gáspár, Menyhért és Boldizsár nevének kezdőbetűit és az 
évszámot. Úgy vélték, ez a felirat megvédi a házat villámcsapás és a boszorkányok rontása 
ellen. Hittek a megszentelt víz gyógyító hatásában, mely mindenféle betegségre jó, segít a 
mezőgazdaságnak is. A szenteltvizet a bölcsőtől a koporsóig szinte minden élethelyzetben 
felhasználták.  

A víz tisztító erejébe vetett hit az alapja, hogy néhol az ősibb formája is megmaradt a 
vízzel való mágikus eljárásoknak. Hatékonynak tartották az ártó hatalmak, a gonosz 
szellemek és a vihar elűzésére. Termékenységvarázsló praktikák is kapcsolódhattak ehhez a 
rítushoz, de az időjárásjóslások is jellemzőek voltak. Hideg idő esetén a korai tavaszban 
reménykedtek, vagy a nyári csapadékmennyiségre jósoltak. Úgy tartották, ha ezen a napon süt 
a nap, hosszú lesz a tél. 

A papi házszentelés egyúttal adománygyűjtés is volt a hívek körében, akik pénzzel, 
élelemmel adakoztak. Vízkeresztkor a szenteltvizet háromkirályok vizének is nevezték. 

Sok helyen az ünnephez tartozott a háromkirályok megjelenítése, a háromkirályjárás 
szokása. A házról házra járó énekmondó fiúgyermekek, ritkábban leányok jellegzetes viselete 
volt a díszes süveg vagy korona, fontos kellékük a többnyire kiugratható szerkezetre szerelt 
csillag.  

Újabb szokás szerint vízkeresztkor bontják le a karácsonyfát. 
 
Forrás: Magyar néprajz - Népszokás, néphit, néphagyomány, VII. kötet (szerk.: Paládi-Kovács Attila) Akadémia 
Kiadó, 2001 
Tanári elbírálás szerint! 

5 

15 
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Értékelési szempontok  

a 2. feladathoz 
Adható 
pontszám

Elért  
pontszám 

1. Mennyire képes logikus,  
koherens szövegalkotásra? 5  

2. Mennyire tájékozott a 
témakörben? 4  

3. Milyen a tárgyi ismerete? 4  
4. Milyen mértékű ismerete van 

a helyi vagy különleges 
hagyományokról? 

2 
 

 
 

II. 
 
10 perces másolás szövegszerkesztéssel  20 pont 
 
Minta a megoldáshoz: 
A fazekasság vagy agyagművesség a legősibb mesterségek közé tartozik. A feljegyzések 
szerint szorosan kapcsolódik a földműveléshez, mert az emberek általa találkozhattak a 
mesterség alapanyagával, az agyaggal. A magyar agyagműveseket először gelencséreknek, 
majd edényeik után fazekasoknak nevezték. 

Kezdetben kézzel formázták meg tárgyaikat, később pedig koronggal. A honfoglalás kori 
falvakban cserépüstöt használtak, melynek fala vékony volt, így könnyen átmelegedhetett.  

A 13. században már szinte mindenhol ismerték a forgó kézi korongot, kétszáz évvel később 
pedig álló tengelyű, lábbal hajtott korongon dolgoztak a mesterek. Ekkor már ólommázat 
használtak, mely díszítő és fedőanyag is volt egyben. A szép mívű tányérok és bögrék a 
szobafalat is díszítették. Színezőanyagként földfestéket (más néven agyagmázat, öntőföldet) 
használtak, melyet égetés előtt kentek az edényekre. Díszítettek még karcolással, 
nyomhagyással is. 

Néhány száz évvel ezelőtt már szinte minden háztartásban megtalálható volt a fazék, a korsó, 
a csupor és a tál, módosabb családok mázas cserepekből készült kemencét is raktak, melyben 
vidáman ropogott a tűz. 
 
Ha a vizsgázó a feladatban megadott beállításokkal dolgozik, akkor a fenti mintának 
megfelelő írásképet kap. 
 
Az értékelés folyamata: 
a) Tényleges leütésszám meghatározása  

− A leütésszám pontos meghatározását nagymértékben segítik a feladatlap nyers 
szövegének sorai mellett látható számok, ezek pontosan kiszámolt értékek. Minden sor 
mellett az addig bevitt szövegre vonatkozó leütésszám látható. 

− A javító tanárnak elegendő az utolsó nem teljes sor leütésszámát az utolsó teljes sor 
melletti számhoz hozzáadni. 

− Egy kijelölt szöveg karaktereinek a számát (Office 2003 használata esetén) az 
’Eszközök/Szavak’ száma menüpont kiválasztásával kapott ablakban a ’Karakterek 
száma (szóközökkel)’ által megadott érték helyesen jelzi.  
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− Ezt az értéket növelni kell a kijelölt szövegbe eső bekezdés vége karakterek számával, 
illetve azon karakterek számával, amelyek leütéséhez két billentyű egyidejű leütése 
szükséges (pl. nagybetű, kettőspont, gondolatjel stb.) 

− Ha a vizsgázó esetleg nem magyar billentyűzetet használt, a leütött karakterek száma  
tovább növelhető (három billentyű egyidejű leütése esetén a leütés szám kettővel 
növekszik). 

 
b) Gépelési hibák számának a meghatározása 

Lehetséges gépelési hibák, pl.:  
− helytelen karakter leütése (pl. ’a’ helyett ’b’) 
− felesleges karakter bevitele (pl. ’és’ helyett ’éss’) 
− valamely karakter elhagyása (pl. ’hogy’ helyett ’hog’) 
− felesleges szóköz 
− sorvégén felesleges bekezdésjel (Enter) 
− bekezdés végén lágy Enter (Shift-Enter) 
 

c) Alappontszám meghatározása 
A karakterszám és a hibák száma alapján az alábbi táblázat alapján kell meghatározni az 
alappontszámot: 
 

Leütésszám Hibaszámtól függő elérhető pontszám 
20 15 10 5 0 

500 - - 0-1 2 3- 
600 - - 0-1 2 4- 
630 - - 0-2 3 4- 
650 - - 0-2 3-4 5- 
670 - 0-1 2-3 4 5- 
700 0-1 2 3 4 5- 
730 0-1 2 3 4 5- 
750 0-1 2 3 4 5- 
770 0-1 2-3 4 - 5- 
800 0-1 2-3 4 - 5- 
830 0-1 2-3 4 5 6- 
1000 0-2 3-4 5 5 6- 
1152 0-2 3-4 5 6-7 8- 

 
d) Beállítások ellenőrzése 

Ellenőrizni kell, hogy a vizsgázó az előírt beállításokat alkalmazta-e!  
Ezek a következők: 

Oldalbeállítás: A4, margók egységesen 2,5 cm 1  pont 
Fejléc: balra igazított, tartalma a vizsgázó neve 1  pont 
Lábléc:  a fájl neve és elérési útja 1  pont 
Betűtípus és méret:  Times New Roman, 12 pont  1 pont 
Bekezdésigazítás:  balra igazított 1 pont 
Sorköz:  szimpla 1 pont 
Bekezdés térköz:  előtte 6 pont 1  pont 
Mentés:  <saját_név_másolás.doc> 1 pont 

Ha valamely beállítás helytelen, akkor a mellette feltüntetett pontszámot le kell vonni a 
táblázat alapján meghatározott alappontszámból! 

 
Az értékelés a beadott fájl alapján történik.  
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A pontozást a kinyomtatott papíron fel kell tüntetni.  
A fájl és a nyomtatott változat egyaránt a vizsgadokumentáció része! 
 
 

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

− Mentés jó néven, szövegbevitel legfeljebb egy hibával 1 pont 
− Mindhárom dia háttérszíne RGB(153,153,255) kódú világoskék, és  

tartalmaz vonalas ábrát, amelyen felismerhető a kosárlabdapálya 1 pont 
− A megrajzolt ábra szimmetrikus; a vonalak pontosan illeszkednek,  

nincsenek elcsúszások 1 pont 
− A mintán látható arányok felismerhetők, a két kisebb kör félig  

szaggatott, minden diának ez a háttere. 1 pont 
 

 
1. dia (alapminta) 

 
− A „Kosárlabda bajnokság” felirat létezik; jellemzői a megadottak:  

Arial Black betűtípus; dőlt stílus; fehér betűszín; 1,5 pont vastag  
fekete szegély 1 pont 

− Mindkét feliratrészlet 16,4 cm széles és 1,8 cm magas; 1 másodperc  
után automatikusan, egyszerre és növekedve jelennek meg 1 pont 
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1. dia (teljes kép) 

 

 
2. dia 

− A második dián látható a kosárlabda, a mintának megfelelő méretben, 
RGB(255,102,0) kódú narancssárga színben, 2,25 pont vastagságú  
fekete vonalakkal! 1 pont 

− Láthatók a „2009.10.29.”, illetve a „Tornaterem & suliudvar” feliratok, 
a mintának megfelelő elhelyezéssel; a feliratok fehér színűek; vékony  
fekete szegéllyel  1 pont 

− A „2009.10.29.” felirat betűtípusa Monotype Corsiva, félkövér stílusú, 
10 cm széles és 1,5 cm magas; 
a „Tornaterem & suliudvar” felirat betűtípusa Impact, normál stílusú, 
11,4 cm széles és 1,2 cm magas 1 pont 

− A labda animációval jelenik meg, a második dia megjelenése után  
1 másodperccel, pattogást imitálva 1 pont 

− A pattogás során a labda a pályát szegélyező vonalak mindegyikét  
érinti legalább egyszer; végül a pálya közepén megáll 1 pont 
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3. dia 

− A 3. dia feliratai a mintának megfelelő tartalmúak, méretűek és elhelye- 
zésűek, jellemzői megegyeznek az első dia feliratának jellemzőivel 1 pont 

− Az osztálynevek között, a mintának megfelelően vékony fekete vonallal  
szegélyezett, világoskék színű dupla nyilak láthatóak 1 pont 

− Az osztálynevek a leírásnak megfelelően, soronként balról, illetve jobbról úsznak  
be, mérkőzésenként fél másodperc eltéréssel 1 pont 

− A bemutató vetítése automatikusan történik, az első dia 3 másodpercig,  
a másik két dia 6-6 másodpercig látható; a vetítés folyamatos 1 pont 

 

B) Szövegszerkesztés, hivatalos levél írása  5 pont 
− A lapméret Letter; a bal és jobb oldali margó 2 cm-es, a többi az  

alapértelmezés szerinti 1 pont 
− A betűméret 11-es, a betűtípus az alapértelmezett betűtípustól eltérő 1 pont 
− A megszólítás középre igazított, félkövér stílusú; a megszólítás előtt  

és után 10 pontos a térköz; a szövegtörzs sorkizárt, a bekezdések első  
soraiban 1,6 cm-es a húzás 1 pont 

− A szövegtörzs után beszúrásra került az első két dia, egymás mellé 1 pont  
− Az aláírás helyén 5,5 cm-es vízszintes pontozott vonal látható, a vonal  

alatt, ahhoz képest középre igazítva egy kitalált név  1 pont 
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