
Kedves Érettségizők! 

A múlt héten megkapta az iskola az oktatási hivataltól, az idei év általános érettségi követelményeit. Ebből 

az informatika tantárgy írásbeli részére az alábbiak vonatkoznak.  

 Az informatika írásbeli érettségi kezdete, 2019. május 16-a, csütörtök reggel 8 óra. Helyszíne: KPB 

Gimnázium számítástechnika terme. Érdemes már korábban megjelenni, mert a tételhirdetés után, 

tanuló nem léphet be a terembe. Aki, valami akadályoztatás miatt pár percet késne, azt mielőbb 

jelezze az iskola vezetőségénél, és addig késleltetik a tételhirdetést. Ne kockáztass, inkább fél órával 

korábban, mint 1 perccel később! 

 A kivitelezési idő 180 perc. A feladatokat a felügyelő tanár osztja ki, és adja meg a 

kidolgozás során való formai teendőket, beleértve a használható eszközöket, és a 

viselkedést, illetve az esetleges rendbontással kapcsolatos retorziókat. A rendszergazda 

tájékoztatást ad, a megoldás során használatos forrásanyagok helyéről, valamint a mentési 

helyekről és formáról. Az írásbeli végén, a rendszergazda fixálja a kijelölt mappákat, így ami 

azon kívül marad, más helyre lett elmentve, nem vehető figyelembe az értékelésnél. Nálam 

–mint javító tanárnál- nem is fog látszani az esetlegesen rossz helyre mentett munkafájl, 

mivel én a rendszergazdától kapom, fixált formában (pl. CD) a dolgozatokat. Az internet 

nem lesz elérhető!  

 A feladatok kidolgozása, a feladat leírása, esetlegesen mellékelt képanyaga alapján, a 

forrásanyag –ha van ilyen- felhasználásával történik. A kidolgozás sorrendje tetszőleges! 

 Írásbelin szerezhető maximális pontszám 120 pont. Az elégségeshez szükséges minimális 

teljesítmény 25%, azaz 30 pont. Szóbelire csak az bocsájtható, aki eléri a maximális 

pontszám 12,5%-t, azaz 15 pontot. 15 pont alatt, az érettségiző informatika érettségije 

elégtelen, és nem is szóbelizhet. A dolgozatok, csak pontszámot kapnak. Értékelés, a 

szóbelin szerzett pontszámokkal együtt történik. 

 A feladatok kijavítási határideje 2019. május 29., hétfő! A valósan szerzett pontszámokról 

csak a szóbeli végén, az eredményhirdetéskor lehet tudomást szerezni, mivel a tanári 

javítást és értékelést az érettségi elnöke felülbírálhatja! 

 

Ajánlás a kidolgozáshoz 

Általánosan javasolható, hogy a kidolgozás, a szerezhető nagyobb pontszámok irányából érdemes 

kezdeni, és eszerint haladni a végrehajtással. A szövegszerkesztés a legmagasabb, 40 pontos 

értékelésű. A prezentáció vagy web-szerkesztés -csak az egyik várható- 30 pont értékű. Idén, 

erősen esélyes egy web-szerkesztési feladat, mivel rég óta nem szerepelt az érettségi feladatsorok 

között. A táblázatkezelés szintén 30 pontos, az adatbázis-kezelés 20 pontot ér. Vagyis ez a javasolt 

kidolgozási sorrend. Egyébként ez a sorszám szerinti sorrend is a feladatlapon.  

 

  



Néhány jó tanács  a megoldásokhoz 

A javítási- és pontozási tapasztalatok mondatják, mire is érdemes nagyon odafigyelni, hogy 

lehetőleg a legkevesebb pontot veszítse el a jelölt.  

Szövegszerkesztés 

 A készítendő dokumentum szöveges- és képanyaga a mellékelt forrásanyagban 

rendelkezés-re áll. A szöveges anyagba viszont, gyakran beépítenek szándékos hibákat. 

Például dupla helyköz(space) beszúrása, vagy éppen a bekezdések  elején, akár a végén is, 

felesleges helyközök kerültek. Ezeket észre kell venni, és törölni kell! 

Legyen tehát bekapcsolva, a nyomtatásnál nem látható jelölések 

láthatóságát megjelenítő gomb, valamint figyelj a helyesírás 

ellenőrző jelzéseire. 

 Az oldal méretét, tájolást, és különösen a margók kért beállításának hibáit, súlyosan 

lepontozza az értékelőlap. Vedd figyelembe, a margón kívülre csak az élőfej és/vagy élőláb 

kerülhet! Ezt, különösen szövegdobozoknál, beszúrt objektumoknál, táblázatoknál vedd 

figyelembe. 

 Ne használj üres bekezdéseket! Azaz, a bekezdések közti távolságokat mindig térközzel 

készítsd, és ne ENTER-rel való soremeléssel! 

 A bekezdések, ha nem a margóhoz igazodnak, mindig behúzást használj! Célszerű a 

vonalzó csúszkáit használni. 

 Soron belüli tagolások esetén, minden esetben tabulátort használj a vonalzón! 

 A létrehozott objektumokat, a kiírásban megadott méretre állítsd! 

 A megszerkesztett munka végén, nézd át a feladatot ismét, nem maradt-e ki valamilyen 

formázás! Különösen a kiemelések, bekezdés igazítások szoktak elmaradni a 

figyelmetlenség miatt! Minta esetén, bekezdés-formázásánál, a környezeti elemek helyzete 

segíthet a pozíciók helyes beállításában.   

Prezentációkészítés 

Tapasztalataim szerint, a legjobb pontszámok itt születnek. Talán az is lehet oka, hogy –általában- 

a diák fényképei megtalálhatóak a feladatlapon.  

 A szerkesztésnél a legfontosabb, az arányok tartása. Itt is javaslom az elemek egymáshoz 

való viszonyát és arányát megfigyelni. 

 Általában fényképet adnak a háttérhez. Tartsd meg a fénykép arányát, és a diakockák 

méretarányát igazítsd a fényképhez. A mintára nézve is jól látszik, hogy az oldalarány a 

régebbi 4:3 arányú, vagy a manapság szokásos, szélesebb 16:9-es arányt hordozza. 

Weblap-szerkesztés 

A feladat kidolgozásánál nem kötelező a HTML kód használata. Elegendő ismerni a Kompozer mint 

szövegszerkesztő használatát. Aki nem ismeri a programot, a weboldalapomon talál ismertető 

információt, és videókat. 1-2 feladat videós áttekintése után, könnyen, 1-2 óra alatt elsajátítható a 

használata. 



 A legfontosabb ajánlás, minden elem egy mappába kerüljön! Azon belül lehetnek 

almappák (pl. képek), de a html fájlok mindegyike –ha több van- azonos mappában 

legyen a legfelsőbb szinten , a kellékek pedig kerülhetnek az almappákba. 

 A mappákat, fájlneveket az angol abc betűivel jelöld, különben nem biztos hogy  működni 

fog a korrekt megjelenítés! 

 Az objektum beszúrásánál(pl kép), ha hivatkozást kell hozzárendelni, ne felejtsd el „Az URL 

relatív az oldal elhelyezkedéséhez képest” négyzetet kipipálni, különben a később, a 

munkád kimásolása után, a weboldalad nem fogja megtalálni a képet. 

Táblázatkészítés 

 A pontozás szempontjából, meglepően nagy arányt képvisel a táblázat helyes 

megformázása, valamint a diagram elkészítése. Az eddigi tapasztalat szerint, 25-30%-nyi 

pontot hozhat.  

 Egyéni formátum beállításával, tudj mértékegységet rendelni a számokhoz! 

 Amennyiben szöveges állományban van az adathalmaz, az importálást követően, érdemes 

a „mentés másként” funkcióval azonnal elmenteni .xlsx állományba, különben egy sima 

mentés esetén, előfordulhat, hogy a munkánkat .txt formátumba menti, használhatatlanná 

téve a munkánkat. A munka végén, még a kilépés előtt, ezt ellenőrizzük is! 

 Több elemet tartalmazó számítási műveletnél inkább függvényt használj, mint 

matematikai műveletet. Ez gyorsabb is! 

 Az egyszerűbb függvényeket mindenképpen ismerd. Leggyakoribbak, MIN, MAX, ÁTLAG, 

SZUM, DARAB, DARABTELI, KEREKÍTÉS, SZUMHA, SORSZÁM. Ha valamelyik függvény hibát 

jelez, nézd meg a súgóját, az nem tiltott.  

 Amely függvények még gyakran szerepelnek a feladatokban, és érdemes átnézni a 

működésüket: HA, FKERES, VKERES, HOL.VAN, INDEX. 

 A megoldások gyakran egymásra épülnek, így célszerű a megoldási sorrendet betartani. 

Adatbázis kezelés 

 A táblák importálását követően, ne felejtsd el, létrehozni a kapcsolódásukat! 

 Lekérdezéseknél figyelmesen olvasd el a feladatot, és csak azokat a mezőket jelenítsd 

meg, amit a feladat kér. Akkor is, ha a lekérdezésben egyéb mezők is szerepelnek. 

 

 

Sikeres érettségit kívánok! 

         Zámbó Ferenc 
                    informatika tanár 


