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Fontos tudnivalók 

 
 
 

 

A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok 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 40 pont 
 
A) Informatikai alkalmazások használata 10 pont 
 
1. Párosítsa a felsorolt rövidítéseket a megfelelő fogalmakkal! 

Írja a kipontozott helyekre a megfelelő rövidítés betűjelét! 
a. DTP  b ......  fájlrendszer  
b. HPFS d ......  számítógéppel támogatott tervezés 
c. OLE a ......  asztali kiadványszerkesztés 
d. CAD c ......  objektumcsatolás és beágyazás 
 

4 x 1 
 
 
2. Jelölje I betűvel az igaz, H betűvel a hamis fogalommagyarázatot! 

a. H ... Freeware program: szabadon terjeszthető, de funkciókorlátozásokat 
tartalmazó program. 

b. I .... Sablonfájl: alkalmazói programokban használatos dokumentumtípus, 
melyre alapozva egyszerűen tudunk új dokumentumot létrehozni. 
Előre elkészített adatokat, stílusokat, makrókat stb. tartalmaz. 

c. I .... TrueType font: tetszőleges mértékben, minőségromlás nélkül 
nagyítható betűtípus.  

d. H ... Varázsló, wizard: olyan programrész, amely felhasználói 
beavatkozás nélkül old meg egy problémát. 

4 x 1
 
 
3. A táblázatkezelő programban olyan tartomány elemeire alkalmazunk összegző 

függvényt, amely szövegeket, számokat és üres cellákat tartalmaz.  
Milyen típusú lesz az eredmény? Húzza alá a megfelelő választ! 

a. szöveg 
b. szám 
c. dátum 
d. hibajelzést ad a program 

1
 
 
4. Az alábbiak közül melyik fogalom nem köthető a bemutatókészítéshez? 

Húzza alá a megfelelő választ! 
a. áttűnés 
b. hiperhivatkozás 
c. automatikus tartalomjegyzék generálás 
d. felsorolás-szimbólum 

 
1
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B) Szókincs – szó- és fogalommagyarázat 10 pont 
 
Mit jelent? Húzza alá a helyes választ! 
 
innováció 

építkezés 
minőségalapú cselekvés 
együttműködés  
szakmai fejlesztés 

1 
 
kamásli 

szalagcsokor 
írótoll 
cipővédő 
sütemény 

1 
 
anker 

mérőműszer 
horgony 
kerítés 
társasjáték 

1 
 
karmazsin 

sötétvörös szín 
töltött cukorka 
zsinórdísz 
perzsavásár 

1 
 
diverzitás 

összetartás 
szétágazás 
együttműködés 
kiválás  

1 
 
perspektíva 

megállapítás  
távlat 
következtetés 
vélekedés 

 
1 
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sallang 

köténymadzag 
kolomp szíja 
szíjfonat 
pásztorbot díszítése 

1 
 
butella 

céhkorsó 
patikaedény 
gyertyamártó 
pálinkáspalack 

1 
 
summás 

pénzbeszedő 
mezőgazdasági idénymunkás 
összefoglaló vélemény 
nehézkes járás 

1 
 
csujogatás 

madárriasztás 
kurjongatás 
szűrhímzés 
kukoricafosztás 

1 
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C) Pszichológiai, szociálpszichológiai, pedagógiai, művelődési alapfogalmak         10 pont 
 
1. Húzza alá a helytelen állítást! 
 

A szociálpszichológia a kultúra és a személyiség kölcsönhatásaival foglalkozik.  
A szociálpszichológia nem foglalkozik az öröklésnek és a környezetnek az ember 
viselkedésére gyakorolt hatásaival. 
A szociálpszichológia fontos területe a konfliktus- és békekutatás. 

1 
 

Az emberi társas kapcsolatok alapvető viselkedési szabályai az evolúció során jöttek létre. 
A nyelv társadalmi jelenség. 
Az emberré válás során a nyelv és a beszéd nem egyszerre alakult ki, a nyelv előnyt 
élvez a beszéddel szemben.  

1 
 
2. Magyarázza meg az alábbi fogalmakat! 
 
Morál: a morál vagy erkölcs fogalma alatt a társadalmi, szociális magatartást befolyásoló, 
helyesnek tartott, írott vagy íratlan szabályok összességét értjük. Vannak olyan morális elvek, 
amelyek minden kultúrában érvényesek. 

2 
 
Diszkrimináció: megkülönböztetés. Valamely csoporthoz tartozás alapján történő 
egyenlőtlen bánásmód, amely lehet pozitív vagy negatív irányú, a megnyilvánulásokat 
tekintve burkolt vagy nyílt. 

2 
 
 
3. Illessze be az alábbi kifejezéseket az egyes meghatározásokba! 
 
közösségfejlesztés 
civil társadalom 
kognitív képesség  
életmód 
 
A(z) civil társadalom a társadalom része, melynek fő jellegzetessége, hogy „ a szerveződés 
elve az önkéntesség, spontaneitás, pénzügyi függetlenség és az államtól való autonómia …”  
(L. Diamond) 
 

1 
 
A(z) életmód az emberek olyan tevékenységi-magatartási rendszere, amelyet - több-kevesebb 
tudatossággal - életük fenntartására, különböző szintű, különböző helyzetek szerint és 
történetileg is változó szükségleteik kielégítésére szerveznek.  
 

1 
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A(z) közösségfejlesztés a települések, térségek, szomszédságok tagjainak együttes 
kezdeményező és cselekvőképességének erősítését jelenti, amelyben kulcsszerepe van a 
polgároknak, azok együttműködő hálózatának.  
 

1 
 

A(z) kognitív képesség olyan sajátosság, mely segít a világ megismerésében, helyes 
észlelésében, a jelenségek értelmes felfogásában, a tájékozódásban. 
 
 

1 
 

 
D) Néprajzi, népművészeti, művelődési alapfogalmak 10 pont 
 
1. Írja le a néprajztudomány két legfőbb ágát! 
 
A néprajz két fő ága: a népszokások, néphagyományok és a népművészet tárgyi 
emlékeinek kutatásával, feldolgozásával foglalkozik. 

2 
 
2. Soroljon fel három magyarlakta települést, tájegységet, amelynek jelentős hímző 

hagyományai vannak! (Helyes válaszonként 1-1 pont, max. 3 pont.) 
Tanári elbírálás alapján, a felsorolásban nem szereplő, más helyes válasz is elfogadható. 

 
Pl.: kalocsai (Bács-Kiskun m.); matyó (mezőkövesdi - Borsod megye); sárközi (Tolna m.); 
buzsáki (Somogy m.); kalotaszegi (Kolozs m.); békési szűrhímzések (Békés m.); torockói 
(Torda m.). 

3 
 
3. Írja be a kipontozott helyekre a megfelelő korszak és stílusjegyeket!  

(Helyes megoldásonként 1-1 pont.) 
 
humanizmus; felvilágosodás; realizmus; romantika; avantgard 
 
1. Heinrich Heine, Lord Gordon Byron,  
 Liszt Ferenc, William Turner      …… romantika…… 
 
2. Janus Pannonius, Michelangelo, Petrarca,  

Rotterdami Erasmus        ..…humanizmus ….. 
 

3. Kassák Lajos, Marinetti, Paul Klee, Bertold Brecht  ……avantgard……. 
 
4. Enciklopédisták, Csokonai Vitéz Mihály, Voltaire,  

Johann Wolfgang Goethe      ….felvilágosodás …. 
 

5. Dosztojevszkij, Móricz Zsigmond, Szinyei Merse Pál,  
Gustave Courbet       .…....realizmus…….. 

 
5 
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Szöveges, kifejtendő feladatok 20 pont 
 
Tanári elbírálás szerint! 
  
1. Írja le néhány mondatban a lakodalmi szokásokat és a lakodalom napját megelőző 

eseményeket!  
 

A házasságkötés fontosabb állomásai: leánykérés - leánynézés - háztűznézés - jegyben 
járás - kelengyekészítés - lakodalmas előkészületek - a lakodalom napja  
 
 
A leánykérés célja a lány házasságra való hajlandóságának felderítése volt. A leánykérés 
történhetett minden korábbi kapcsolat, előkészítés nélkül is. A válaszadás egyik elterjedt 
módja volt a legény otthagyott szűrének kiakasztása („kitették a szűrét”: elutasították) vagy 
benntartása.  
A leánynézéskor cselekvés közben figyelhették meg a kiszemelt menyasszonyt, amikor 
rejtett hibái kiderülhettek. A háztűznézés válaszlépésként a legény szüleinek házánál zajlott, 
amikor a lányos szülők igyekeztek tájékozódni mindarról, amivel kapcsolatban kétségük 
támadt.  
Az eljegyzés (jegyváltás, kézfogó, mátkaság), íratlanul is kötelező erejű volt, felbontásához 
alapos indokot várt el a közvélemény.  
 A kelengye a mennyasszony ruha- és bútorneműjéből, használati tárgyaiból állt.  
A lakodalom előkészítésében a rokonok, szomszédok segítettek. A lakodalmi konyha 
általában az udvaron volt, ott készítették elő a lakodalom helyszínét is.  
A lakodalom napján mindkét háznál fogadták a vendégeket, a zenészeket, a terített asztalok, 
a kelengye el voltak rendezve. A vőlegény vőfélye kikérte a menyasszonyt az esküvőre. A két 
háztól induló a lakodalmas menet a templomnál találkozott. Az esketési szertartás egyházi 
előírás szerint történt. Ezután ment a vőlegény menete a menyasszonyos házhoz, hogy kikérje 
őt is, meg a kelengyét is. A látványos kelengyevitelnek szemtanúja volt az egész falu. A 
lakodalom főétkezése a vacsora volt, amelyre hagyományos ételsort készítettek. Ilyenkor a 
legtöbb helyütt ajándékot-pénzt gyűjtöttek, amelyet a XIX. század második felében tánccal 
kapcsolták össze - ez lett a menyasszonytánc. A lakodalom végén gyakran a vőfély jelezte a 
vendégeknek, hogy vége a mulatságnak. 
 
 Forrás: Magyar Néprajz – VII. kötet / Népszokás, Néphit, Népi Vallásosság 
Főszerkesztő: Dömötör Tekla, Akadémiai Kiadó – 1988-2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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Tanári elbírálás szerint! 
  
2. Az alábbi fogalmak értelemszerű felhasználásával és kifejtésével készítsen leírást arról, 

hogyan szerveződik a művelődési élet a településen, ahol él!  
 

- a település jellege, demográfiai sajátosságai  
- természeti környezet  
- épített örökség  
- gazdasági lehetőségek  
- a közlekedés  
- helyi hagyományok  
- a település intézményei  
- munkahelyek  
- turisztikai sajátosságok stb. 

 
A megoldás a fenti szempontok alapján, annak részletes kifejtésével ad képet az adott 
település művelődési életéről, tartalmazza az alábbi kifejezések ill. azok szinonimáinak 
értelmezését, részletes kifejtését:  

 
- a település jellege (falu, város, főváros, lakótelep, alvó falu stb.) 
- a település demográfiai sajátosságai 
- a természeti környezet 
- az épített örökség, műemlékek 
- a közlekedés, ingázás 
- helyi hagyományok, jeles napok, fesztivál, falunap, 
- a település intézményei (pl. iskola, könyvtár, művelődési ház, galéria, színház, tájház 

stb.) 
- kiadványok, kulturális szakemberek 
- gazdasági lehetőségek, munkahely, tanácsadás, felnőttképzések 
- civil szerveződések, amatőr művészeti csoportok, szakkörök 
- kulturális turizmus 

 
 
Értékelési szempontok maximális pont 
Mennyire képes logikus, koherens szövegalkotásra 4 
Mennyire tájékozott a témakörben 4 
Milyenek a tárgyi ismeretei 3 
Milyen mértékűek az ismeretei a helyi sajátosságokat illetően 4 
Összes elérhető pontszám 15 
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II. 

 
10 perces másolás szövegszerkesztéssel 20 pont 
 
Minta: 
A Matyóföld tájegység az Alföld északi részén, Borsod-Abaúj-Zemplén megye határán. 

Kezdetben, a 19. század elejétől a Mezőkövesden és környékén lakókat nevezték matyóknak. 
A Matyóföld egyedi népművészetéről híres, de később ide sorolták a népviseletében és 
hímzéseiben más hagyományú Tard és Szentistván községeket is. 

A matyók és a palócok, jóllehet külön etnikumként tartjuk számon őket, genetikailag 
egységes népcsoportként határozhatók meg, amelyek a szlávokhoz állnak közel, csupán eltérő 
vallásuk miatt van különböző nevük.  

Mezőkövesd Mátyás királytól kapott mezővárosi rangot és 1472-ben, Szent László napján a 
király járt is a városban, ezért sokan úgy tartják, a Mátyást szerető matyók a király nevének 
becézett alakjából kapták nevüket. 

Néprajzkutatók, köztük Herkely Károly szerint azonban inkább csúfnévről lehet szó, amellyel 
eredetileg a környék református lakóitól vallási-kulturális értelemben elkülönülő katolikus 
mezőkövesdieket illették, de később ez a csúfolódó jelentésárnyalat feledésbe merült. 
 
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.  

− 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) 
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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- 

 
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 
Betű és bekezdésjellemzők: 1 pont 
- Betűméret:  Times New Roman, 12 pont   
- Bekezdésigazítás:  balra igazított  
Sorköz és térköz:  1 pont 
- Sorköz:  szimpla  
- Bekezdés térköz:  előtte 6 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.  
A pontozást a kinyomtatott papíron fel kell tüntetni.  
A fájl és a nyomtatott változat egyaránt a vizsgadokumentáció része! 
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III. 

 
Összetett feladat megoldása számítógépen  20 pont 

A) Bemutató-készítés          15 pont 

− Mentés jó néven, szövegbevitel diánként legfeljebb egy hibával 1 pont 
− A diák háttere a leírásnak megfelelő: világos háttérszín, a cím alatt  

elválasztó vonal, a háttéren egyszerű minta 1 pont 
− A bemutató betűtípusa Arial, a diacímek balra igazítottak,  

betűméretük 40 pont, szövegük a megadott 1 pont 
− Minden dián egyszintű felsorolás, betűmérete 24 pont, a felsorolás  

szimbólum színes négyzet 1 pont 
− Az ötpontos felsorolásszövegből fokozatosan egyre több pont jelenik  

meg, a korábban már szereplő szövegek színe szürke 1 pont 
− A leírásnak megfelelő áttűnés és időzítés 1 pont  

 

 
1. dia 

 

 
2. dia 

 
3. dia 
 

 
4. dia 
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5. dia 

 

 
6. dia 

 
 

 
 

7. dia 
Rajzok: 

− 1. dia: 45 fokban elforgatott négyzet, átló megfelelően berajzolva 1 pont 
− 2. dia: az 1. dia ábrájába a plusz vonalak és a nyilak berajzolva 1 pont 
− 3. dia: a mintának megfelelő deltoid, átlók berajzolva  1 pont 
− 4. dia: a 3. dia ábrájába a plusz vonalak és a nyilak berajzolva 1 pont 
− 5. dia: a mintának megfelelő rombusz, átló és plusz vonalak berajzolva 1 pont 
− 6. dia: az előző dia ábrája pontosan 8 példányban lemásolva 1 pont 
− 7. dia: a virágforma a mintának megfelelően kialakítva 1 pont 
Megjegyzés: Az előző pontok akkor is járnak, ha a méretezés a megadottól  
eltérő, nincs színezés és nincsenek a vonaljellemzők beállítva! 
− A vonalak mintája és vastagsága valamint a színezés mindenütt megfelelő 
 1 pont 
− A rajzok méretezése és pozíciója olyan, hogy a diavetítés során az  

egymást követő képek a hajtogatás érzetét keltik! 1 pont  
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B) Szövegszerkesztés, hivatalos levél írása      5 pont 

− A levél tartalmazza a hivatalos levelek minden szükséges formai  
elemét 1 pont  

− Lapméret: A4, bal és jobb oldali margó: 2,3 cm,  
alsó és felső margó: 4 cm, betűtípus: Garamond, betűméret: 12,5 pont 1 pont 

− Sorköz: dupla, bekezdések közötti térköz: 18 pont,  
első sor behúzása: 3 cm 1 pont 

− Igazítás: megszólítás balra, szövegtörzs sorkizárt 1 pont 
− A szövegtörzs után az utolsó dia beszúrva felére kicsinyítve,  

középre igazítva 1 pont 
 
 

Mentse el a levelet <sajat_nev_levél> néven! 
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