
2018-19-es tanév 10. évfolyam tanévvégi vizsga 

A vizsga időpontja: 2019. június 13. csütörtök, reggel 9:00, 

155-ös terem 

A vizsga két részből áll:  

Első rész: Otthoni feladat a hétre, ezt elektronikusan kérjük 

leadni a vizsga kezdetekor. Ezért max. 60%-ot kaphatsz.  

Projekt: Alapíts egy céget, aminek a grafikai arculattervezői 

hátterét biztosítod! Találj ki egy/több terméket vagy egy/több 

szolgáltatást, amit hirdetni szeretnél.  

Négy végeredményt (file-t) várunk a projekt végén, ami egységes 

arculatú: hasonló színeket, betűtípusokat, logót és szerkezetet 

használ. Eszerint legyen a cégnek:  

• logója (képszerkesztés), a logó szerepeljen a többi három 

informatikai dokumentumon is  

• egy szórólapja, amin bemutatjátok a céget, a terméket, az 

elérhetőséget,... (szövegszerkesztés Word-del )  

• egy weblapja, lehet többlapos is bemutatkozás, ter-

mék,...(weblapkészítés, mi a SharePoint Designer 2007-et 

használtuk, de letöltheted a Kompozert is)  

• és egy prezentációt, amivel el lehet menni vásározni és a 

háttérben megy folyamatosan reklámként. (prezentációkészí-

tés Powerpoint) A szerkesztés alatt vegyétek figyelembe az 

íratlan szabályokat.  

A szövegszerkesztésnél (legyen sorkizárt, elválasztás, olvasható 

legyen, ne használj túl sok betűtípust, de legyen benne figye-

lemfelkeltő, használj kiemeléseket, esetleg keretezést, lehet 

több hasábos, összehajtogatható, stb. ...).  

A prezentáció készítésnél (a kevesebb több, ne legyenek elütő 

színek, akár a logó színeit használd, hogy egységes legyen a 

kép, ne legyen benne túl sok animáció, stb. ...). 

A logó legalább 6 elemből álljon, szépen szerkesztett, arányos 

méretű, harmonizáló színekkel, letisztult, de a cégre utaló.  

A weblap lehet több oldalas, vagy egy oldalon több ugróponttal, 

legyen benne hivatkozás külső oldalra, pl. térképre, hogy hol 

található, e-mail címre a kapcsolattartásnál, legyenek benne ké-

pek, esetleg videók beágyazva, itt törekedj az egységes kiné-

zetre, olvasható, a többi termékkel harmonizáló színeket, betű-

típusokat válassz. 

 

Második rész: 90 perces gyakorlati vizsga 2019. június 13-án 

9 órától a 155-ös teremben, ami alatt egy szövegszerkesztési és 

egy prezentációs vagy weblapszerkesztési feladatot kell megol-

dani. Ezzel szerezheted meg a hiányzó 40%-ot.  



Az osztályzásról:  

0%-39% 0 

40%-54% 2 

55%-69% 3 

70%-84% 4 

85%-100% 5 

 

Törekedj arra, hogy annyi leadandó anyagot készíts, amiből meg 

tudjuk ítélni a tudásodat. A minimálisan elégséges munkamennyi-

ség minimálisan elégséges osztályzatot fog kapni. Ne spórolj az 

energiáiddal, igyekezz megmutatni a tudásodat. 

A vizsgahét első két napján bent vagyok az iskolában, ott is 

dolgozhatsz és szívesen válaszolok a kérdéseidre is. 

 

Jó munkát, Dezséri Csaba 

  


