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Közismereti informatika javítóvizsga – 2018. augusztus


gyakorlati
 2 nagyobb feladat megoldása számítógépen 60 perc alatt
 Elméletet nem kérdezek javítóvizsgán!
Budapest, 2018. június 15.

Balázsa Ágnes
szaktanár

Szükséges programok
 képszerkesztő:
ingyen letölthető:
 bemutató-készítő:
 szövegszerkesztő:

Gimp, információk: http://gimp.hu/
https://www.gimp.org/downloads/
Microsoft Office PowerPoint 2013 (de legalább 2010)
vagy Office 365 (ingyenesen letölthető: https://o365.oh.gov.hu/)
Microsoft Office Word 2013 (de legalább 2010)
vagy Office 365 (ingyenesen letölthető: https://o365.oh.gov.hu/)

Felkészülés
 fgy

Holczer-Farkas-Takács: Informatikai feladatgyűjtemény (J.O.S. Kiadó, 3. kiadás)
a http://jos.hu/Konyv/0163/index.html oldal alján a szövegszerkesztés fejezethez
letölthető nyers fájlok tömörített fájlban (zip)
 honlap a http://www.ganziskola.hu/?q=balazsa honlapon található gyakorló feladatsorok, és
forrásfájlok
 érettségi Oktatási Hivatal honlapjáról letölthetők a korábbi évek középszintű informatika érettségi
feladatai közül a szövegszerkesztés (1.) és a prezentáció (2., nem minden évben) feladatok:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok_vizsgatargyankent

ALKALMAZÓI ISMERETEK
Képszerkesztés
1.

2.

A Paint rajzoló program
használata:
 a rajzolás eszközei
 kijelölés, másolás
 fgy. 67-68.o./ 35-37.
 honlap: Paint_feladatok.pdf
A Gimp képszerkesztő program használata:





képek méretezése és vágása
Képek javítása: fények, színek, kontraszt
Kijelölés, másolás, rétegek kezelése
Feliratok a képen

 honlap:

Gimp_feladatok.zip (feladatsorok pdf-ben és források a megfelelő sorszámú
mappában)
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Bemutató-készítés














Prezentáció létrehozása, mentése
Diaminta használata, háttér és szövegformázás egységes beállítása
Karakter- és bekezdésformázás
Felsorolás, tabulátorok használata
Képek beszúrása és formázása
Rajzolás, alakzatok formázása, igazítása
Objektumok igazítása egymáshoz és a diához képest
Animációk, áttűnések
A bemutató vetítése, nyomtatása
Táblázatok elhelyezése, formázási lehetőségei
Diagramok készítése
fgy. 108-121.o. / 8-26. feladatok
érettségi

Szövegszerkesztés
1.

Rövid dokumentumok

2.

 Karakterformázások, szimbólumok beszúrása
 Bekezdésformázások
 Oldalbeállítások, oldalszegély
 Felsorolások
 Tabulátorok használata
 Képek, WordArt, szövegdoboz beillesztése és formázása
 Táblázatok készítése, formázása
 fgy. 73-100. oldal feladatai
 érettségi (a feladatok között akad körlevél is)
Több oldalas dokumentumok (pl. könyvek)

3.

 Hasábok készítése
 Szakaszok használata
 Élőfej és élőláb, lábjegyzet és végjegyzet készítése
 Stílusok alkalmazása, módosítása, létrehozása
 Tartalomjegyzék készítése stílusok használatával
 fgy. 101-103.o. / 92-95., 96-98., 102.
Körlevél készítése
 Körlevélkészítés előzetes adatforrás alkalmazásával (a beszúrandó adatokat egy Word
vagy Excel dokumentum tartalmazza).
 A kész körlevél egyesítése külön szerkeszthető dokumentumba.
 Levél és boríték típusú körlevél készítése.
 fgy. 103-105.o. / 103-107., 110., 111. feladatok
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