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Fontos tudnivalók 

A gyakorlati feladatsor megoldásához 180 perc áll rendelkezésére. 

A vizsgán használható eszközök: a vizsgázó számára kijelölt számítógép, papír, toll, ceruza, 
vonalzó, lepecsételt jegyzetlap. 

A feladatlap belső oldalain és a jegyzetlapon készíthet jegyzeteket, ezeket a vizsga végén be 
kell adni, de tartalmukat nem fogják értékelni. 

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. 

Felhívjuk a figyelmet a gyakori (10 percenkénti) mentésre, és feltétlenül javasoljuk a men-
tést minden esetben, mielőtt egy másik feladatba kezd. 

Vizsgadolgozatát a nevével megegyező nevű vizsgakönyvtárba kell mentenie! Ellenőrizze, 
hogy ez a könyvtár elérhető-e, ha nem, még a vizsga elején jelezze a felügyelő tanárnak! 

Munkáit a vizsgakönyvtárába mentse, és a vizsga végén ellenőrizze, hogy minden megoldás 
a megadott könyvtárban van-e, mert csak ezek értékelésére van lehetőség! Ellenőrizze, hogy  
a beadandó állományok olvashatók-e, mert a nem megnyitható állományok értékelése nem 
lehetséges! 

A forrásfájlokat a vizsgakönyvtárban találja.  

Azon programok esetén, melyek nem támogatják a cm-es méretmegadást, az 1 cm = 40 px 
átváltást használhatja. 

Javasoljuk, hogy a feladatokat először olvassa végig, utána egyenként oldja meg az egyes 
részfeladatokat! 

Amennyiben számítógépével műszaki probléma van, jelezze a felügyelő tanárnak! A jelzés 
ténye és a megállapított hiba jegyzőkönyvezésre kerül. A kiesett idővel a vizsga ideje hosz-
szabb lesz. Amennyiben a hiba mégsem számítógépes eredetű, a javító tanár értékeléskor kö-
teles figyelembe venni a jegyzőkönyv esetleírását. (A rendszergazda nem segítheti a vizsgázót 
a dolgozat elkészítésében.) 

A vizsga végén a feladatlap első oldalán Önnek fel kell tüntetnie a vizsgakönyvtárban és al-
könyvtáraiban található, Ön által előállított és beadott fájlok számát, illetve azok nevét. 
A vizsga végeztével addig ne távozzon, amíg ezt meg nem tette, és a felügyelő tanárnak ezt be 
nem mutatta! 
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1. Izzólámpa 

Készítsen az izzólámpa működésének és történetének bemutatására 2 oldalas dokumentu-
mot! A dokumentumot a szövegszerkesztő program segítségével készítse el! 

A forrás szövege a lampaforr.txt fájlban található. A dokumentumba beszúrandó ké-
pek: lampa1.png és lampa2.jpg. 

1. Nyissa meg a szövegszerkesztő program segítségével az UTF-8 kódolású 
lampaforr.txt fájlt! Mentse a munkáját a program alapértelmezett formátumában 
lampa néven! 

2. Állítsa a dokumentumban a bal és a jobb oldali margót 2,6 cm-re, a felsőt 3 cm-re és  
az alsót 2 cm-re! 

3. Minden szöveg – kivéve az ábrához tartozó feliratok – alapértelmezett betűformátuma 
13 pontos Times New Roman (Nimbus Roman) legyen! A bekezdések 0,6 cm első sor be-
húzásúak, sorkizártak legyenek, és utánuk 3 pontos térközt állítson be! 

4. Készítse el a cím fölötti fejlécet, amelynek távolsága a lap tetejétől 1,75 cm! Gépelje be 
szövegét: „A villanykörte tündöklése és bukása”! A szöveg a szövegszerkesztő program 
alapértelmezett betűformátuma mellett kiskapitális betűstílusú és jobbra igazított legyen! 
A fejléc tartalmát a bal és a jobb margó között vékony vonallal húzza alá a mintának meg-
felelően! 

5. Legyen a cím 26 pontos betűméretű, félkövér betűstílusú és utána a térköz 24 pont!  
A mintán látható további két alcím legyen 20 pontos betűméretű, félkövér betűstílusú és 
utána a térköz 12 pont! 

6. A cím utáni bekezdés mellé balra igazítva helyezze el a lampa2.jpg képet, amit módo-
sítson arányosan úgy, hogy a szélessége 3 cm legyen! 

7. A mintának megfelelően szúrjon be oldaltörést, és készítse el az ábrát az alábbiak szerint: 

a. Helyezze el a lampa1.png képet bal oldalra, és a szélességét módosítsa ará-
nyosan 4 cm-re! 

b. Jobb oldalon öt lekerekített téglalapban készítse el a feliratokat! A téglalapok 
legyenek 3,5 cm szélesek, 1 cm magasak és halványszürke hátterűek! A fel-
iratok dobozai pontosan egymás alatt helyezkedjenek el, ne érintsék és ne fed-
jék át egymást! A dobozokban a szövegek vízszintesen középre igazítottak le-
gyenek! 

c. A feliratoktól 6 nyíl mutasson az ábra megfelelő részeire a mintának megfele-
lően! 

8. Készítse el az első alcím utáni felsorolást! A felsoroló jel az izzólámpát szimbolizáló két-
szer áthúzott kör legyen! 

9. Szúrjon be „T. A. Edison” és „A. N. Lodigin” nevéhez lábjegyzetet alapértelmezett betű-
stílussal és mérettel a mintán látható formátumban! Szövegüket a nevek utáni kapcsos zá-
rójelek közül helyezze át! A kapcsos zárójeleket törölje ki, és felesleges szóközök ne ma-
radjanak! 

A feladat folytatása a következő oldalon található. 
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10. Hozzon létre a „Tungsram” név magyarázatához egy 5 cm × 5 cm-es szövegdobozt a má-
sodik alcím előtti utolsó bekezdéshez jobbra igazítva a mintának megfelelően! Szövegét a 
bekezdés előtti kapcsos zárójelek közül helyezze át, majd a zárójeleket és a felesleges 
szóközöket törölje ki! A szövegdobozban a háttér legyen sötétszürke, a betűméret 14 pon-
tos és a betűszín fehér! 

11. A dokumentumban alkalmazzon elválasztást a szükséges helyeken! 

 
Minta: 

 

40 pont 
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Minta az Izzólámpa feladathoz: 
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2. Staunton 

A sakktáblák és a figurák sokféle anyagból készülhetnek. Az egyik legismertebb sakk-
készlet a Staunton-készlet. Az Ön feladata, hogy a Staunton sakk-készletről egy bemutatót 
készítsen a megadott minta és a leírás alapján. Az elkészült bemutatót a program saját formá-
tumában Staunton néven mentse el! 

A bemutató elkészítéséhez szükséges képállományok a tabla.png, bastya.png, 
huszar.png, keszlet.png, staunton.png, tabla_huszar.png, r_bastya.png.  
A bemutató szövegét az UTF-8 kódolású szoveg.txt állomány tartalmazza. 

1. A bemutató diáinak közös beállításai a következők legyenek: 

a. A diák háttérszíne egységesen világosbarna RGB(240, 205, 160) kódú szín. 

b. A diákon lévő szövegek színe sötétbarna RGB (85, 40, 25) kódú szín. 

c. A szövegek betűtípusa Times New Roman (Nimbus Roman). 

d. A címdián kívül mindegyik dián a cím szövege balra igazított és félkövér. 

2. Az első dián a cím betűmérete legyen 60 pontos és félkövér stílusú! A címet a minta sze-
rint igazítsa a dián! 

3. A cím alá illessze be és forgassa el 45°-kal a tabla.png képet! 

4. A második diára másolja be a megadott forrásállományból a szöveget! A szöveg legyen 
felsorolással tagolt! 

5. A harmadik dia Staunton életéről tartalmaz információkat. Másolja be az ehhez szükséges 
szöveget! Szúrja be a staunton.png képet, és igazítsa vízszintesen a dia jobb oldalára, 
függőlegesen pedig középre! 

6. A negyedik diára illessze be a keszlet.png, huszar.png, bastya.png képeket!  
A képeket igazítsa függőlegesen középre!  

7. Az ötödik dián, a huszár menetmódját szemléltesse! Ennek elkészítéséhez szúrja be a diá-
ra a tabla_huszar.png képet! A képre illesszen be fekete köröket a minta alapján!  
A szöveg legyen sorkizárt, a képet igazítsa vízszintesen a dia közepére! 

8. A hatodik dián a bástya menetmódját tartalmazó leírást készítse el a minta alapján! A szö-
veg itt is legyen sorkizárt igazítású! A szöveg alá helyezze el a tabla.png képet! Erre 
illessze rá az r_bastya.png képet a mintának megfelelően! 

9. A bástya menetének ábrázolására készítsen nyilakat a mintának megfelelően! A nyilak 
vastagsága legyen legalább 4 pontos, színük pedig piros! A nyilak készítésénél ügyeljen 
arra, hogy a nyilak kezdőpontjai ne lógjanak bele a bástyát tartalmazó mezőbe! A nyilak 
végpontja pedig ne lógjon ki az adott sor, illetve oszlop szélső mezőiből! 

Animációk 
10. A negyedik dián a készletet bemutató képek egymás után automatikusan animálva jelen-

jenek meg úgy, hogy az első megjelenő kép a keszlet.png legyen! 

11. A bástya menetét bemutató 6. dián elkészített nyilakra készítsen animációt! Az animáció 
során a vízszintes irányú nyilak, illetve a függőleges irányú nyilak páronként egyszerre je-
lenjenek meg! 
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Hivatkozások 
12. A második dián készítsen Staunton nevének első előfordulására hivatkozást, ami a harma-

dik diára (az életrajzi adatokat tartalmazó diára) mutat! 

13. A második diára készítsen a minta alapján egy jobbra mutató nyilat! A nyíl színe legyen  
a szövegszínként megadott sötétbarna szín! A nyílra készítsen hivatkozást, mely a negye-
dik (Készlet) diára mutat! 

14. A harmadik, ötödik és hatodik diára az előbbivel egyező formátumú és helyzetű, de balra 
mutató nyilat készítsen! A harmadik dián lévő nyílra készítsen hivatkozást, ami a második 
diára mutat! Az ötödik és hatodik dián lévő nyílra pedig olyan hivatkozást készítsen, ami  
a negyedik diára mutat! 

15. A negyedik diára szúrjon be egy téglalapot, melynek felirata legyen „Vége”! A téglalapot 
formázza úgy, hogy háttérszíne a szövegszínnel egyező sötétbarna, a szöveg színe pedig  
a diák háttérszínével egyező világosbarna legyen! A téglalapra kattintva a diavetítésnek 
legyen vége! 

16. A negyedik dián állítson be hivatkozást a huszárt ábrázoló képre, ami az ötödik diára mu-
tat! Ugyanitt a bástyát ábrázoló képre is készítsen hivatkozást, ami pedig a hatodik diára 
mutat! 

 

Minta: 

 
1. dia 2. dia 3. dia 

 
4. dia 5. dia 6. dia 

 

30 pont 
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 3. Légszennyezettség 

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat az egész ország területén automata mérőál-
lomásokkal folyamatos levegőminőségi méréséket végez. Rendelkezésre áll a miskolci Búza 
téri mérőállomás 2009. januári mérése napi bontásban a buzater.txt fájlban (tabulátorok-
kal tagolt, UTF-8 kódolású szövegállomány). 
A megoldás során vegye figyelembe a következőket: 

• A megoldás során törekedjen képlet, függvény, hivatkozás használatára! 
• A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. Ha 

egy részfeladatot nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, ahogy 
van, vagy számot adó kifejezés helyett írjon be tetszőleges egész számot, és azzal dolgoz-
zon tovább! Így ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is. 

1. Nyissa meg táblázatkezelő program segítségével a buzater.txt fájlt úgy, hogy az első 
beolvasott adat az A1-es cellába kerüljön! A táblát mentse a táblázatkezelő alapértelmezett 
formátumában legszennyezettseg néven! Az adatok μg/m3 mértékegységben vannak 
megadva. 

2. Szúrjon be az első után egy üres sort, és a minta alapján gépelje be az egészségügyi határ-
értékeket! 

3. Számítsa ki a B34:F34 tartományban függvény segítségével az egyes levegőszennyező 
anyagok előfordulásának átlagát! 

4. A B3:F34 tartományban a számok két tizedesjegy pontossággal jelenjenek meg! 

5. Adja meg a B35:F35 cellákban a legnagyobb légszennyezettségi értékeket! 

6. A B36:F36-ban határozza meg másolható függvény segítségével azt, hogy melyik nap 
volt a legnagyobb a légszennyezettség az adott oszlopban! 

7. Másolja át a szennyezőanyagok nevét tartalmazó fejlécet (a B1:F1 tartományt) a H1 cellá-
tól kezdődően! Alatta a mintán megadott helyre, a H2:L2 összevont cellába gépelje be 
„Az egészségügyi határérték százalékában” szöveget! 

8. A H:L oszlopok celláiban teljes tartományon belül hibamentesen másolható képlet segít-
ségével határozza meg, hogy naponta az egyes szennyezőanyagok mérési eredményei  
az egészségügyi határértéknek hány százalékai! Az eredmények százalék formátumban 
egy tizedesjeggyel jelenjenek meg! 

9. Ábrázolja vonaldiagramon a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok, az ózon és a szálló por meny-
nyiségét a dátum függvényében! A diagram tulajdonságai: 

a. Ne szerepeljenek felesleges adatok (a szén-monoxid-értékek sem)! 

b. A diagram másik lapon jelenjen meg! 

c. A diagramcím „Szennyezettség” legyen! 

d. A függőleges tengelyfelirat μg/m3 legyen! 

e. A jelmagyarázat alul és középen legyen! 
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10. Az adatokat tartalmazó cellákhoz állítson be vékony, az első két sor celláihoz vastag sze-
gélyezést, de a többi cella szegély nélkül jelenjen meg a nyomtatási képen! 

11. Változtassa meg az oszlopszélességeket és a szövegek tördelését a minta szerint úgy, hogy 
a táblázat jól áttekinthető legyen! A cellák tartalma vízszintesen és függőlegesen is közé-
pen jelenjen meg! 

12. A nyomtatási tulajdonságokat állítsa be úgy, hogy a táblázatot tartalmazó munkalap fekvő 
tájolású legyen, és egy oldalra kiférjen! 

 
Minta: 

 
 

30 pont 
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4. Pizza 

Az éjjel-nappal nyitva tartó Net pizzériában óriási választéka rendelhető e népszerű étel-
nek. A pizzériába nem lehet beülni, a rendelést csak SMS-ben lehet leadni, egy SMS-ben pe-
dig csak egyféle pizza rendelhető. 

Az adatbázis által tárolt adatok a pizzák adatainak kivételével kitaláltak. 

1. Készítsen új adatbázist net néven! A mellékelt három adattáblát (pizza.txt, 
kategoria.txt, rendeles.txt) importálja az adatbázisba a fájlnévvel azonos tábla-
néven (pizza, kategoria, rendeles)! Az állományok tabulátorral tagolt, UTF-8 kódolású 
szövegfájlok, az első sorok a mezőneveket tartalmazzák. A létrehozás során minden táblá-
ban állítsa be a megfelelő típusokat, és jelölje meg a kulcsnak alkalmas mezőt! A rendeles 
táblához adjon hozzá az néven egyedi azonosítót! 

Táblák 
pizza (nev, kategorianev, vegetarianus) 

nev a pizza neve (szöveg), ez a kulcs 
kategorianev a pizza kategóriája (szöveg) 
vegetarianus ha a pizzát vegetáriánusok is fogyaszthatják, értéke igaz (logikai) 

kategoria (nev, ar) 

nev a kategória neve (szöveg), ez a kulcs 
ar az adott kategóriába tartozó pizza ára (szám) 

rendeles (az, pizzanev, darab, felvetel, kiszallitas) 

az a rendelés azonosítója (számláló), ez a kulcs 
pizzanev a rendelt pizza neve (szöveg) 
darab a rendelt mennyiség (szám) 
felvetel a rendelés felvételének időpontja (dátum) 
kiszallitas a rendelés teljesítésének időpontja (dátum) 

 
A következő feladatok megoldásánál a lekérdezéseket és a jelentést a zárójelben olvasható 

néven mentse! Ügyeljen arra, hogy a megoldásban pontosan a kívánt mezők, kifejezések sze-
repeljenek, felesleges mezőt ne jelenítsen meg! 

2. Készítsen lekérdezést, amely ábécérendben sorolja fel a vegetáriánus pizzákat! Jelenítse 
meg a pizza nevét és kategóriáját! (2vega) 

3. Azoknak, akiknek a rendelését még 2006-ban felvette a cég, de csak 2007-ben szállították 
ki a pizzájukat, három pizzára szóló ajándékutalványt kaptak. Határozza meg a „nyertes” 
megrendelések azonosítóit! (3ajandek) 
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4. Ildikó három darab, Magyaros pizzára szóló ajándékutalványt nyert. A Magyaros pizzát 
nem szereti, ezért elérte, hogy más, a Magyarossal azonos kategóriájú pizzát is választhas-
son. Készítsen lekérdezést, amely megadja a szóba jöhető pizzák nevét! A Magyaros piz-
zát ne jelenítse meg! (4magyaros) 

5. A cég minden nap meghatározza, hogy mely kategóriájú pizzákat adja kedvezményes 
áron. Minden nap az a kategória lesz olcsóbb, amelyre az előző napi utolsó rendelésfelvé-
tel vonatkozott. Készítsen lekérdezést, amely megadja, hogy 2006. augusztus 20-án me-
lyik pizzakategória volt kedvezményes! (5aug20) 

6. Az előző feladatban említett kedvezmény 10 százalékkal csökkentett árat jelent.  
A kategoria táblában készítsen egy szám típusú mezőt kedvezmenyes néven, majd hozzon 
létre egy lekérdezést, amelynek segítségével e mezőben minden kategória esetén meghatá-
rozza a kedvezményes árat! (6kedvezmenyes) 

7. Készítsen lekérdezést, amely megadja, hogy az egyes pizzákból mennyi fogyott! Adja 
meg a kategória és a pizza nevét, valamint az eladott darabszámot! (7toplista) 

8. Készítsen jelentést a 7toplista lekérdezés alapján, amely kategóriánként csoportosítva,  
az eladott darabszám szerint csökkenő sorrendben adja meg a pizzákat! (8toplista) 

 
20 pont 



 

gyakorlati vizsga 1012 12 / 16 2011. május 16. 

Informatika — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

Forrás: 

1. Izzólámpa 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Incandescent_light_bulb.svg&filetimestamp=20091108152631 
A szöveg az alábbi oldalak alapján készült: 
http://www.greenzone.hu/latni_es_tattatva_leni.html 
http://wapedia.mobi/hu/Izz%C3%B3l%C3%A1mpa 

2. Staunton 

Szöveg 
http://www.euchess.hu/modules.php?name=szabaly&file=start  
http://hu.wikipedia.org/wiki/Staunton_sakk-k%C3%A9szlet 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Howard_Staunton 
Képek 
http://www.chess-india.com/images/wdn-staunton.jpg 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kir%C3%A1ly_%28sakk%29 

3. Légszennyezettség 

http://www.kvvm.hu/olm/station.php?id=29 

4. Pizza 

A pizzák neve és a kategóriák megnevezése a http://www.pizzakiraly.net/ lapról származik. 



 

gyakorlati vizsga 1012 13 / 16 2011. május 16. 

Informatika — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  



 

gyakorlati vizsga 1012 14 / 16 2011. május 16. 

Informatika — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  



 

gyakorlati vizsga 1012 15 / 16 2011. május 16. 

Informatika — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  



 

gyakorlati vizsga 1012 16 / 16 2011. május 16. 

Informatika — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 

  
maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

Szövegszerkesztés 
1. Izzólámpa 40  

Prezentáció, grafika és weblapkészítés 
2. Staunton 30  

Táblázatkezelés 
3. Légszennyezettség 30  

Adatbázis-kezelés 
4. Pizza 20  

A gyakorlati vizsgarész pontszáma 120  
    
    
    
    
      
 javító tanár  

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

 

elért pontszám 
egész számra 

kerekítve 

programba 
beírt egész 
pontszám  

Szövegszerkesztés      
Prezentáció, grafika és weblapkészítés      
Táblázatkezelés      
Adatbázis-kezelés      
    
    
    

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