Az oktatási intézmény sarokbélyegzőjének helye

Érettségi vizsgafeladatok informatikából

_____________________________________________
a tanuló neve
_____________________________________________
osztály

9. változat
Az 1-6 feladatokban válasszon egy helyes feleletet.
1. Adja meg az adatok bevitelére szolgáló eszközöket!
A. videomemória, gyorsítótár, RAM
B. Billentyűzet, mikrofon, web-kamera, scanner
A B C D
C. Rugalmas és merev mágneses lemez, flash memória
D. Érintőképernyő, nyomtató, hangszórók, fülhallgató
2. Adja meg azt a billentyűt, amely lenyomásával kijelölhetjük az MS Word-ben az egész szöveget!
A. Ctrl+A
A B C D
B. Ctrl+F
C. Ctrl+P
D. Ctrl+N
3. Adja meg azt a gombot, amely alapértelmezésben úgy van beállítva, hogy átlép a PowerPoint utolsó
diájára!
A.
B.

A B C D

C.
D.
4. Adja meg az MS Excel táblázatkezelő programban a relatív cellahivatkozást!
A. A1
B. $B$5
C. C$3
D. $D7
5. Adja meg mit neveznek keresési kulcsnak az adatbázis-kezelő programban!
A. rekordtartomány, amelyben végrehajtódik a keresés
B. logikus kifejezések, melyek meghatározzák a keresés feltételét
C. mezők, melyekkel végrehajtódik a keresés
D. rekordok száma, melyek megfelelnek a keresési feltételeknek
6. Adja meg az a változó értékét az algoritmus
végrehajtása után!
A. 6
B. 8
C. 15
D. 16

A B C D

A B C D

A B C D

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Válassza ki a 7-12 kérdésnél a helyes válaszokat (2-től 5-ig)
az 5 lehetséges válasz közül
Adja meg melyek adatbázistípusok!
A. Hálózati
B. relatív
A B C
C. relációs
D. hierarchikus
E. diszkrét
Adja meg azon fájlok kiterjesztését, melyekben elmenthetők az MS Excel által készített
dokumentumok!
A. xml
B. pdf
A B C
C. doc
D. html
E. xls
Adja meg azon opciókat, melyeket be lehet állítani a Nyomtatás ablakban az MS Word
szövegszerkesztőben a nyomtatásra való felkészülés alatt!
A. Nyomtató – a nyomtató kiválasztása és tulajdonságainak kiválasztása
B. Oldalak – a nyomtatandó oldalak tartományának beállítása
A B C
C. Másolat – a nyomtatandó másolatok számának a beállítása
D. Kizárni – a nyomtatásra kerülő oldalak sorából kizárni némelyeket
E. Bekapcsolni – páros, páratlan vagy az összes oldal kiválasztása a nyomtatáshoz
Adja meg azokat a sajátosságokat, amely a bittérképes grafikára jellemző
A. a kép szerkeszthető és körülvágható a minőség romlása nélkül
B. a fájlok mérete függ a kép méretétől
A B C
C. a kép minősége rosszabb a kép nagyobbításától vagy kisebbítésétől
D. lehet használni tárolt fényképeket
E. lehet használni tárolt rajzokat
Adja meg a meghatározás helyes befejezését: ”A hálózattól függően, amelyben az adatátvitel
történik, megkülönböztetünk modemeket…”
A. telefonhálózathoz
A B C
B. kábelhálózathoz
C. TV-hálózathoz
D. vezeték nélküli hálózathoz
E. elektromos hálózathoz
Adja meg azt a folyamatot, amelyben üzenettovábbítás történik!
A. levélírás
B. tanuló felelete
C. pantomim bemutatása
A B C
D. napló vezetése
E. telefonbeszélgetés

A 13-15 feladatokban kapcsolja össze a betűvel jelölt feltételt a számmal jelölt válasszal
13. Adja meg hogy melyik protokollnak melyik a rendeltetése!
A. HTTP
1. Elektronikus levél küldésének protokollja
B. FTP
2. Elektronikus levél tárolásának protokollja
C. SMTP
3. Fájlátviteli protokoll
D. POP
4. Hipertext-átvitel protokollja
E. HTTPS
5. Fájlátviteli protokoll biztonságos üzemmódban.
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14. Adja meg a kapcsolatot adatbázis-kezelőben alkalmazott adattípust és a bemutatott példák között!
A. számláló
1. 524,45 hr.
B. pénz
2. 5
A
C. logikai
B
3. http://www.mon.gov.ua
D. dátum/idő
4. igen
C
E. hiperhivatkozás
D
5. 2011. február 17.

E
15. Adja meg a kapcsolatot abillentyűkombinációk és ikonjaik között!
A. Ctrl+C
1.
B. Ctrl+V
C. Ctrl+X
2.
D. Ctrl+Z
3.
E. Ctrl+Shift+C
4.
5.

A
B
C
D
E

A 16-os feladatban írjon programot az ön által használt programnyelvben, a karaktereket a
billentyűzetről vegye fel, az eredményt a képernyőn írassa ki
16. Adva van 3 szám, amelyek az 𝑎, 𝑏, 𝑐 hosszúságát jelölik. Határozza meg, hogy lehet-e ezekből a
szakaszokból derékszögű háromszöget alkotni (Pithagorasz tétele: 𝑎2 + 𝑏 2 = c 2 )

A 17. feladatot végezze el azon programok alkalmazásával, amelyeket az ön által tanult tanterv
keretein belül elsajátított.

17. A bátyád, aki külföldön dolgozik, a nagynénédnek egy számítógépet ajándékozott, többek között azért,
hogy kényelmesebben tudjanak kommunikálni a Skype program segítségével. A rokonának való segítség
céljából megkért téged, hogy keress az Interneten hasznos információkat, például arról, hogyan kell
telepíteni és használni az adott programot, tematikus fórumokról stb. Ezen kívül úgy döntöttél, hogy
megtanítod a nagynénédet hogyan kell létrehoznia és elmentenie könyvjelzőket hasznos honlapokra a saját
számítógépére. Mivel nem vagy abban biztos, hogy milyen böngésző van telepítve a számítógépen, ezért
illusztrált útmutatót készítesz arról, hogyan kell könyvjelzőket létrehozni három különböző honlapra
Internet Explorer és Mozilla FireFox böngészőkben a talált honlapok példáján.

