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Informatika gyakorlati érettségi 

Tájékoztató Windows operációs rendszerű kliensek esetén 

A vizsga menete, szabályai 

1. A vizsgázó elfoglalja a felügyelő tanár által számára kijelölt helyét a vizsgagépe előtt. 

2. A feladatlapok kiosztásáig felírja a kiosztott borítékra az adatait. 

3. A feladatlap kiosztása előtt a vizsgázó ellenőrzi a számítógép és a telepített szoftverek 

működőképességét: 

a. Bekapcsolja a monitort, ellenőrzi a billentyűzet, egér működését, ellenőrzi, hogy be van-e 

jelentkezve a számítógépen. 

b. Elindítja a Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, és a vizsgához szükséges egyéb 

programokat (pl. grafikai alkalmazás, weblapszerkesztő program), ellenőrzi működésüket. 

c. Ellenőrzi a vizsga megoldásához szükséges forrás állományok meglétét (X:\FORRAS\). 

Amennyiben a fenti lépések bármelyikével probléma lépne fel, a vizsgázó jelzi a felügyelő tanárnak, 

aki értesíti a rendszergazdát. A vizsga nem kezdhető meg addig, amíg a fenti lépések maradéktalanul 

nem teljesülnek. 

4. Amennyiben valamilyen ok miatt a számítógépet újra kell indítani, a vizsgázó a tájékoztatóval együtt 

kiadásra került bejelentkezési adatokat (felhasználónév, jelszó) tartalmazó mellékleten található 

(felhasználónévvel és) jelszóval tud bejelentkezni a számítógépre. 

 

5. Amennyiben a vizsgázó hibás hardver- vagy szoftverműködést tapasztal, köteles jelezni a 

felügyelőtanárnak, aki ezt jelzi a rendszergazda felé. Amennyiben a hiba nem szüntethető meg, az 

intézmény tartalék számítógépet biztosít, amelyen a vizsga megkezdhető, vagy tovább folytatható. 

 

6. A számítógép előtt nem engedélyezett étel és ital fogyasztása, de az erre a célra kijelölt helyen 

(teremben, asztalnál) erre lehetőséget biztosítunk. 

 

7. Segédeszközök használata: A vizsgán íróeszköz és vonalzó kivételével bármilyen más segédeszköz 

használata nem engedélyezett. Szigorúan tilos bármilyen adathordozó (CD, floppy, pendrive, mobil-

telefon, memóriakártya, mp3-lejátszó vagy bármely egyéb elektronikai eszköz) használata. 

 

8. A vizsgázó csak azokat a programokat használhatja, amelyek a feladat elvégzéséhez szükségesek, 

semmilyen más programot nem telepíthet, saját adathordozót nem használhat! 

 

9. A vizsgázó munkáját rendszeresen, legalább tizenöt percenként mentse! 

 

10. A vizsgázó a számítógépen tetszőleges könyvtárban dolgozhat (pl. az Asztalra), azonban a beadásra 

szánt megoldásokat az X:\ betűjelű hálózati meghajtóra („home könyvtár”) kell elmenteni, 

illetve tartalék számítógép beüzemelését szükségessé tévő hardver/szoftverhiba esetén csak így 

garantálható a hiba fellépése előtt készített megoldások elérhetősége! A vizsga végén a vizsgázó 

felírja a feladatlapjára: 

a. a beadott lapok számát, ha készített piszkozati lapokat, 

b. a beadott fájlok számát, nevét (kiterjesztéssel együtt), méretét. 

Ezt a felügyelő tanár ellenőrzi (Fájlkezelő => X:\ betűjelű, a vizsgázó azonosítójával megjelölt 

hálózati meghajtó), majd az átvételt a felügyelő tanár és a vizsgázó is aláírással hitelesíti. 

11. A vizsga befejezésekor a vizsgázó minden programból lépjen ki, de a számítógépet ne állítsa le! 


