
3 / 102. oldal 

1. FELADAT

1.

[6 pont] 

1.1. Mire szolgál az asztal? 

a) Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására.

b) A telepített alkalmazások tárolására.

c) A telepített alkalmazások ikonok általi gyors elérésére.

d) E-mailek rendszerezésére.

1.2. Fejezze be a mondatot. A tűzfal funkciója, hogy… 

a) biztosítsa, hogy az interneten keresztül jogvédett tartalmak ne kerülhessenek a

számítógépre.

b) biztosítsa a számítógép hálózati védelmét illetéktelen külső behatolással szemben.

c) biztosítsa a bemeneti eszközök védelmét az illetéktelen felhasználókkal szemben.

d) biztosítsa a számítógépek tűzvédelmét.

1.3. Mi a rendszeres biztonsági mentés célja? 

a) Az adatokba fektetett munka védelme. A biztonsági mentéssel mentett fájlokat a

kémprogramok nem tudják megfertőzni.

b) A számítógép védelme. A biztonsági mentéssel mentett fájlokat a vírusok nem tudják

megfertőzni.

c) Az adatokba fektetett munka védelme. Ha az adatokról több másolat is van, nem

számít, ha az egyik elvész, hiszen némi anyagi ráfordítással visszaállítható.

d) Az adatokba fektetett munka védelme. Ha az adatokról több másolat is van, nem

számít, ha az egyik elvész, hiszen további anyagi ráfordítás nélkül visszaállítható.

1.4. Hogyan lehet két nem összefüggő (nem egymás melletti) fájlt kijelölni? 

a) Általában a CRTL billentyű és az egér bal gombjának egyidejű megnyomásával.

b) A SHIFT billentyű és az egér bal gombjának egyidejű megnyomásával.

c) Az ALT billentyű és az egér jobb gombjának egyidejű megnyomásával.

d) Az ALT billentyű és az egér bal gombjának egyidejű megnyomásával.

1.5. Melyik ikon szolgál az ablak tálcára helyezésére? 

a) bezárás gomb

b) előző méret gomb

c) teljes méret gomb

d) kis méret gomb

1.6. Mi a végfelhasználói szerződés (EULA)? 

a) Olyan licenc-szerződés, amely az alkalmazás legális használatára jogosít.

b) Olyan licenc-szerződés, amely az alkalmazás alkalmi használatára jogosít.

c) Olyan szerződés, amely az alkalmazás végfelhasználók körében történő

forgalmazásra jogosít fel.

d) Olyan szerződés, amely az alkalmazás sokszorosítására jogosít fel.
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2. Hozzon létre az ecdlteszt mappába egy parancsikont, amely a szövegszerkesztő programot

indítja el. [2 pont] 

3. Mi a neve és verziószáma az operációs rendszernek, amelyen most épp a tesztet írja?

 [2 pont] 

4. Készítsen egy képernyőképet a képernyő pillanatnyi állapotáról.

Illessze be ezt a képet a válaszfájl 1 fájl 2. oldalára és mentse el a dokumentumot. [2 pont] 

5. Nyissa meg az Utazási feltételek.doc dokumentumot, amelyet az ecdlteszt nevű mappában

talál. Írja be a saját nevét az Utazási feltételek.doc fájl első oldalának első sorába. [2 pont] 

6. Hozzon létre az ecdlteszt nevű mappában egy vizsga nevű almappát. [2 pont] 

7. Mentse a fájlt az imént létrehozott vizsga mappába útinfo.doc néven. [2 pont] 

9. Nyissa meg az ecdlteszt mappát egy olyan nézetben, hogy látszódjon a mappa neve, a fájlok

mérete és típusa. 

Készítsen egy képernyőképet, melyben látszódik a fenti mappa, majd illessze be ezt a képet a 

válaszfájl 1 nevű fájl 3. oldalára. Mentse el a fájlt. [2 pont] 

10. A kijelölt meghajtón nyissa meg a közlekedési szabályzat mappát. [2 pont] 

11. Hozzon létre egy új mappát tilos néven, a közlekedési szabályzat mappán belül. [2 pont] 

12. Nevezze át az ecdlteszt mappában a munkaleírás nevű mappát álláshirdetés nevűre. [2 pont]

13. Keresse meg az ecdlteszt mappában (és annak almappáiban) található összes olyan fájlt,

melynek módosítás dátuma 2013. 01. 08.  

Írja be a találatok darabszámát a válaszfájl 1 fájl megfelelő helyére. Mentse el a fájlt. [2 pont] 

14. Helyezze át a régi munkatársak.rtf dokumentumot az ecdlteszt mappából az elavult

mappába. [2 pont] 

15. Törölje le a kiadások.rtf és a szabadság.rtf fájlokat az ecdlteszt mappából. [2 pont] 

16. Csomagolja ki az illetményelszámolás.txt fájlt a fizetés.zip nevű tömörített állományból az

[2 pont] ecdlteszt mappába. 
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2. FELADAT

1.

[6 pont] .1. Mi az IKT (Információs és Kommunikációs Technológia)? 

a) Olyan eszközök, technológiák összessége, amelyek az információ feldolgozását,

tárolását, kódolását és a kommunikációt elősegítik, gyorsabbá és hatékonyabbá

teszik.

b) Olyan technológiák összessége, amelyek a vezeték nélküli kommunikációt elősegítik,

gyorsabbá és hatékonyabbá teszik.

c) Olyan eszközök és technológiák összessége, amelyek csak az internet használatot

teszik gyorsabbá és hatékonyabbá.

d) Olyan technológiák, amelyek a számítógép és a mobil eszközök közötti kommunikációt

teszik lehetővé.

1.2. Egészítse ki a mondatot. A számítógépre általában a …... megadásával lehet bejelentkezni 

a) felhasználói név vagy jelszó.

b) felhasználói név és jelszó.

c) felhasználói név.

d) e-mail cím és jelszó.

1.3. Mire szolgál az operációs rendszer súgója? 

a) Az operációs rendszerre vonatkozó általános tudnivalókat és funkciókat gyűjti egybe,

kereshető formában.

b) Fájlok vagy mappák keresését teszi lehetővé.

c) Az internetről letöltött alkalmazásokról tartalmaz információkat.

d) A korábban fájlokon/mappákon elvégzett műveletek kereshető, listázott gyűjteménye.

1.4. Milyen szempont szerint nem lehet rendezni a fájlokat? 

a) Dátum

b) Méret

c) Kiterjesztés

d) Tartalom

1.5. Az alábbiak közül melyik funkció nem kapcsolódik a hálózatokhoz? 

a) Megosztás

b) Memóriához való biztonságos hozzáférés

c) Adatokhoz való biztonságos hozzáférés

d) Eszközökhöz való biztonságos hozzáférés

1.6. Melyik állítás igaz a kereskedelemben forgalmazott szoftverekre? 

a) Az alkalmazás készítője általában nyújt terméktámogatást a szoftverhez.

b) A megvásárolt alkalmazást a felhasználó szabadon módosíthatja, akkor is, ha nem

nyílt forráskódú a termék.

c) A megvásárolt alkalmazást a felhasználó szabadon terjesztheti akkor is, ha zárt

forráskódú a termék.
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d) Minden megvásárolt alkalmazásra legalább 3 év garancia jár, ez idő alatt a gyártó a

vírusvédelmet is garantálja.

2. Hozzon létre az ecdlteszt mappába egy parancsikont, amely a táblázatkezelő programot

indítja el. [2 pont] 

3. Mi a neve és verziószáma az operációs rendszernek, amelyen most épp a tesztet írja?

Írja a választ a válaszfájl 2 nevű fájlba a megfelelő helyre és mentse el a dokumentumot.

[2 pont] 

4. Készítsen egy képernyőképet a képernyő pillanatnyi állapotáról.

Illessze be ezt a képet a válaszfájl 2 fájl 2. oldalára és mentse el a dokumentumot. [2 pont] 

5. Nyissa meg a számítógép az oktatásban.rtf dokumentumot, amelyet az ecdlteszt nevű

mappában talál. Írja be a saját nevét a számítógép az oktatásban.rtf fájl első oldalának első

sorába. [2 pont] 

6. Hozzon létre az ecdlteszt nevű mappában egy vizsga nevű almappát. [2 pont] 

7. Mentse a fájlt az imént létrehozott vizsga mappába számokt.doc néven. [2 pont] 

9. Nyissa meg az ecdlteszt mappát egy olyan nézetben, hogy látszódjon a mappa neve, fájlok

mérete és típusa. Rendezze a fájlokat fájlméret szerint csökkenő sorrendbe.

Készítsen erről egy képernyőképet, majd illessze be ezt a képet a válaszfájl 2 nevű fájl 3.

oldalára. Mentse el a fájlt. [2 pont] 

10. A nyissa meg a tudományos mappát az ecdlteszt mappában. [2 pont] 

11. Hozzon létre egy új mappát számítások néven, a tudományos mappán belül. [2 pont] 

12. Másolja be a számítások mappába az ecdlteszt mappában található computing nevű fájlt.

[2 pont] 

13. Keresse meg az ecdlteszt mappában található összes RichText formátumú dokumentumot.

Írja be a találatok darabszámát a válaszfájl 2 fájl megfelelő helyére. Mentse el a fájlt. [2 pont]

14. Helyezze át a circus maximus.rtf dokumentumot az ecdlteszt mappából a római birodalom

mappába. [2 pont] 

15. Nevezze át a kiadások.rtf fájlt költségek nevűre az ecdlteszt mappában. [2 pont] 

16. Csomagolja ki az Iroda.zip nevű tömörített állomány az ecdlteszt mappába. [2 pont] 
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3. FELADAT

1.

[6 pont] 1.1. Mi a szoftver? 

a) Szoftvernek nevezzük a számítógépet és minden kézzel megfogható tartozékát.

b) Szoftvernek nevezzük a számítógépre írt programokat és az ezekhez mellékelt írásos

dokumentációkat.

c) Szoftvernek nevezzük a számítógéphez csatlakozó eszközöket.

d) A szoftver a számítógép „agya”, amely az utasítások értelmezését és végrehajtását

vezérli.

1.2. Az alábbiak közül melyik nem szoftverlicence típus? 

a) Shareware.

b) Phising.

c) Próbaverzió.

d) Zárt forráskódú.

1.3. Melyik ikon szolgál az ablak tálcára helyezésére? 

a) Bezárás gomb.

b) Előző méret gomb.

c) Teljes méret gomb.

d) Kis méret gomb.

1.4. Mivel jelzi a felhasználó, hogy elfogadja egy alkalmazás végfelhasználói szerződését 

(EULA-t)? 

a) A végfelhasználói szerződés elolvasása egyben az elfogadását is jelenti.

b) A végfelhasználói szerződés elfogadása kizárólag annak elektronikus aláírásával

történik.

c) A végfelhasználói szerződést aláírva, postai úton elküldi az alkalmazás

forgalmazójának.

d) A telepítés folytatása egyben a végfelhasználói szerződés elfogadását is jelenti.

1.5. Mire szolgál a tesztoldal nyomtatása? 

a) Azt méri, hogy a felhasználó helyesen használja-e a nyomtatás funkciót.

b) A nyomtatóban lévő festékpatron paramétereit és festékszintjét közli részletes

formában.

c) A számítógéphez csatlakoztatott nyomtató tulajdonságait mutatja meg részletesen. A

sikeres nyomtatás egyben azt is jelzi, hogy megfelelően van telepítve a nyomtató.

d) A számítógéphez csatlakoztatott nyomtató helyes beállításához tartalmaz útmutatást.

1.6. Az alábbiak közül melyik nem lehet a számítógép tárolókapacitásának mértékegysége? 

a) GB.

b) TB.

c) AB.

d) kB.
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2. Hozzon létre az ecdlteszt mappában egy parancsikont, amely a szövegszerkesztő programot

indítja el. [2 pont] 

3. Mi a neve és verziószáma az operációs rendszernek, amelyen most épp a tesztet írja?

Írja a választ a válaszfájl 3 nevű fájl megfelelő helyére és mentse el a dokumentumot. [2 pont]

4. Készítsen egy képernyőképet a képernyő pillanatnyi állapotáról.

Illessze be ezt a képet a válaszfájl 3 fájl 2. oldalára és mentse el a dokumentumot. [2 pont] 

5. Nyissa meg a számítógép a Kísérletek.doc dokumentumot, amelyet az ecdlteszt nevű

mappában talál. Írja be, hogy „saját kísérleteim” a fájl első oldalának első sorába. [2 pont] 

6. Hozzon létre az ecdlteszt nevű mappában egy vizsga nevű almappát, majd azon belül még

egy mappát saját kísérleteim néven. [2 pont] 

7. Mentse a fájlt az imént létrehozott saját kísérleteim mappába saját.doc néven. [2 pont] 

8. Másolja át a saját.doc fájlt a vizsga mappába saját2.doc néven majd zárja be az

alkalmazást. [2 pont] 

9. Nyissa meg az ecdlteszt mappát egy olyan nézetben, hogy látszódjon a mappa neve, fájlok

mérete és típusa. Rendezze a fájlokat fájlméret szerint növekvő sorrendbe.

Készítsen erről egy képernyőképet, majd illessze be ezt a képet a válaszfájl 3 nevű fájl 3.

oldalára. Mentse el a fájlt. [2 pont] 

10. Csomagolja be a vizsga mappa tartalmát és nevezze el sajátcsomagolt.zip-nek az ecdlteszt

mappában. [2 pont]

11. Futtasson le egy víruskeresést az imént létrehozott sajátcsomagolt.zip fájlon. Készítsen egy

képernyőképet, amelyben látszódik a víruskeresés eredményét mutató ablak. Ezt illessze be a

válaszfájl 3 fájl 4. oldalára és mentse el a dokumentumot.  [2 pont]

12. Másolja be a saját kísérleteim mappába az ecdlteszt mappában található kémia.rtf nevű

fájlt. [2 pont] 

13. Keresse meg az ecdlteszt mappában található összes csomagolt fájlt.

Írja be a találatok darabszámát a válaszfájl 3 fájl megfelelő helyére. Mentse el a fájlt. [2 pont]

14. Helyezze át a dátum szerinti 2010-es évi fájlokat az ecdlteszt mappából az elavult mappába.

[2 pont] 

15. Nevezze át a scan.rtf fájlt keresés nevűre az ecdlteszt mappában. [2 pont] 

16. Csomagolja ki az input.zip nevű tömörített állományt az ecdlteszt mappába. [2 pont] 
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4. FELADAT

1.

[6 pont] 1.1. Mi a hardver? 

a) A hardver a számítógép operációs rendszere.

b) Hardvernek nevezzük a számítógépen található kimeneti vagy bemeneti csatlakozások

összességét.

c) Hardvernek nevezzük a számítógépen futó alkalmazásokat.

d) Hardvernek nevezzük a számítógépet és minden kézzel megfogható tartozékát.

1.2. Mi a memória (RAM)? 

a) Random Access Memory, azaz közvetlen elérésű tároló, ami nem írható/olvasható.

b) Regular Automatic Memory, azaz szabályos automata memória.

c) Random Access Memory, azaz közvetlen elérésű tároló vagy írható/olvasható

memória.

d) Random Access Memory, azaz közvetett elérésű tároló vagy olvasható memória.

1.3. Az alábbiak közül melyik nem bemeneti/kimeneti port? 

a) RAM.

b) USB.

c) HDMI.

d) DVI.

1.4. Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a mappák nevének megadásakor? 

a) Ne tartalmazzon számot az elnevezés.

b) Ne tartalmazzon nagybetűket.

c) Könnyen kereshető és rendezhető legyen.

d) Mindig tartalmazzon kiterjesztést.

1.5. Az alábbiak közül melyik funkció nem kapcsolódik a hálózatokhoz? 

a) Megosztás.

b) Memóriához való biztonságos hozzáférés.

c) Adatokhoz való biztonságos hozzáférés.

d) Eszközökhöz való biztonságos hozzáférés.

1.6. Mire használható elsősorban a hangfelismerő szoftver? 

a) Mobiltelefonon a hangtárcsázás funkció használatát teszi lehetővé, számítógépre nem

alkalmazzák.

b) Az számítógépes nyelvoktatásban használják.

c) Akadálymentesítési lehetőség: mozgássérültek számára könnyíti meg az internet

használatát.

d) Akadálymentesítési lehetőség: vakok és gyengénlátók számára teszi lehetővé a

számítógép használatát.
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2. Hozzon létre az ecdlteszt mappába egy parancsikont, amely a számológép programot indítja

el. [2 pont] 

3. Mi a neve és verziószáma az operációs rendszernek, amelyen most épp a tesztet írja?

Írja a választ a válaszfájl 4 nevű fájlba a megfelelő helyre és mentse el a dokumentumot.

[2 pont] 

4. Készítsen egy képernyőképet a képernyő pillanatnyi állapotáról.

Illessze be ezt a képet a válaszfájl 4 fájl 2. oldalára és mentse el a dokumentumot. [2 pont] 

5. Nyissa meg a számítógép a kísérletek.doc dokumentumot, amelyet az ecdlteszt nevű

mappában talál. Írja be a saját nevét az kísérletek.doc fájl első oldalának első sorába. [2 pont]

6. Hozzon létre az ecdlteszt nevű mappának a tudományos almappájában egy kísérlet nevű

almappát. [2 pont] 

7. Mentse a fájlt az imént létrehozott kísérlet mappába kísérleti oktatás.doc néven. [2 pont] 

9. Nyissa meg az ecdlteszt mappát egy olyan nézetben, hogy látszódjon a mappa neve, fájlok

mérete és típusa.

Rendezze a fájlokat dátum szerint csökkenő sorrendbe. Készítsen erről egy képernyőképet,

majd illessze be ezt a képet a válaszfájl 4 nevű fájl 3. oldalára. Mentse el a fájlt. [2 pont] 

10. Az ecdlteszt mappában nyissa meg a könyvek mappát. [2 pont] 

11. Hozzon létre egy új mappát könyvtár néven, a könyvek mappán belül. [2 pont] 

12. Másolja be a könyvtár mappába az ecdlteszt mappában található kölcsönzés nevű fájlt.

[2 pont] 

13. Keresse meg az ecdlteszt mappában található összes kép formátumú fájlt.

Írja be a találatok darabszámát a válaszfájl 4 fájl megfelelő helyére. Mentse el a fájlt. [2 pont]

14. Helyezze át a computers.doc és a computing.doc dokumentumokat az ecdlteszt mappából

az oktatás mappába. [2 pont] 

15. Nevezze át a zene.doc fájlt zenetörténelem nevűre az ecdlteszt mappában. [2 pont] 

16. Csomagolja ki az katonai.zip nevű tömörített állományt az ecdlteszt mappába. [2 pont] 
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5. FELADAT

1.

[6 pont] 1.1. Az alábbiak közül melyik bemeneti eszköz? 

a) Érintőképernyő.

b) Nyomtató.

c) Monitor.

d) Hangszóró.

1.2. Mi a szoftver? 

a) Szoftvernek nevezzük a számítógépet és minden kézzel megfogható tartozékát.

b) Szoftvernek nevezzük a számítógépre írt programokat és az ezekhez mellékelt írásos

dokumentációkat.

c) Szoftvernek nevezzük a számítógéphez csatlakozó eszközöket.

d) A szoftver a számítógép „agya”, amely az utasítások értelmezését és végrehajtását

vezérli.

1.3. Az alábbiak közül melyik nem része az ablaknak? 

a) Szegély.

b) Címsor.

c) Menüsor.

d) Óra.

1.4. Mivel jelzi a felhasználó, hogy elfogadja egy alkalmazás végfelhasználói szerződését 

(EULA-t)? 

a) A végfelhasználói szerződés elolvasása egyben az elfogadását is jelenti.

b) A végfelhasználói szerződés elfogadása kizárólag annak elektronikus aláírásával

történik.

c) A végfelhasználói szerződést aláírva, postai úton elküldi az alkalmazás

forgalmazójának.

d) A telepítés folytatása egyben a végfelhasználói szerződés elfogadását is jelenti.

1.5. Mi a különbség a fájl másolása és a mozgatása között? 

a) Másolás esetén a fájl az eredeti helyén is megmarad, míg mozgatásnál nem.

b) Mozgatás esetén a fájl az eredeti helyén is megmarad, míg másolásnál nem.

c) Nincs különbség.

d) A mozgatás művelet csak mappán belül végezhető el, míg a másolás azon kívül is.

1.6. El kell-e menteni nyomtatás előtt egy dokumentumot? 

a) Nem, de ajánlott, mert a nem mentett dokumentum elveszhet.

b) Igen, mert mentés nélkül nem lehet nyomtatni.

c) Nem, mert nyomtatni kizárólag mentés előtt lehet.

d) Igen.
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2. Hozzon létre az ecdlteszt mappába egy parancsikont, amely a szövegszerkesztő programot

indítja el. [2 pont] 

3. Mi a neve és verziószáma az operációs rendszernek, amelyen most épp a tesztet írja?

Írja a választ a válaszfájl 5 nevű fájlba a megfelelő helyre és mentse el a dokumentumot.

[2 pont] 

4. Készítsen egy képernyőképet a képernyő pillanatnyi állapotáról.

Illessze be ezt a képet a válaszfájl 5 fájl 2. oldalára és mentse el a dokumentumot. [2 pont] 

5. Nyissa meg a Cégismertető.doc dokumentumot, amelyet az ecdlteszt nevű mappában talál.

Írja be a saját nevét az Cégismertető.doc fájl első oldalának első sorába. [2 pont] 

6. Hozzon létre az ecdlteszt nevű mappának a fájl karbantartás almappájában egy másolat és

új nevű almappákat. [2 pont] 

7. Mentse a fájlt az imént létrehozott másolat mappába Cégismertető másolat.doc néven.

[2 pont] 

9. Nyissa meg az ecdlteszt mappát egy olyan nézetben, hogy látszódjon a mappa neve, fájlok

mérete és típusa.

Rendezze a fájlokat méret szerint növekvő sorrendbe. Készítsen erről egy képernyőképet,

majd illessze be ezt a képet a válaszfájl 5 nevű fájl 3. oldalára. Mentse el a fájlt. [2 pont] 

10. A kijelölt meghajtón nyissa meg az elavult mappát. [2 pont] 

11. Hozzon létre egy új mappát régóta néven, az elavult mappán belül. [2 pont] 

12. Másolja be az elavult mappába az ecdlteszt mappában található rossz.rtf nevű fájlt. [2 pont]

13. Keresse meg az ecdlteszt mappában található összes xls formátumú fájlt.

Írja be a találatok darabszámát a válaszfájl 5 fájl megfelelő helyére. Mentse el a fájlt. [2 pont]

14. Helyezze át az utility.rtf és a media.rtf dokumentumokat az ecdlteszt mappából az elavult

mappába. [2 pont] 

15. Nevezze át a restore.rtf fájlt visszaállított nevűre az ecdlteszt mappában. [2 pont] 

16. Csomagolja ki az munkák.zip nevű tömörített állományt az ecdlteszt mappába. [2 pont] 




