
Mind a középszinten, mind az emelt szinten az operációs rendszert a magyar szabványok szerint állítsák be 
(tizedesvessző, dátumelválasztó pont, időelválasztó kettőspont, listaelválasztó pontosvessző, Ft pénznemfor-
mátum, magyar kiosztású billentyűzet)! A számítógépekre nyomtató szoftvert abban az esetben is telepítse-
nek, ha a nyomtató nem kapcsolódik közvetlenül a géphez!  
Az irodai szoftvercsomag telepítésénél figyeljenek arra, hogy a magyar nyelvű helyesírás-ellenőrző, elválasz-
tó és szinonima modul is rendelkezésre álljon a vizsgázó számára. Egyes szövegszerkesztő programok az 
alaptelepítésben nem tartalmazzák képletek, egyenletek szerkesztéséhez szükséges modulokat. Felhívjuk a 
rendszergazdák figyelmét, hogy ezek is szükségesek lehetnek az érettségi vizsgán, mivel az informatika 
érettségi részletes követelményrendszere ezek használatának ismeretét is tartalmazza. 
 
 
A szóbeli vizsga része a könyvtárhasználat is. A Vizsgaleírásban felsorolt könyvtári dokumentumokat bizto-
sítani kell a vizsga helyszínén. Az, hogy cím szerint mi legyen jelen a vizsga helyszínén, függ az egyes 
könyvtárak állományától. Példaként egy ajánlást mutatunk be. 

Kézikönyvtípusok: 
Enciklopédikus művek: Szaklexikonok:  
Pannon Enciklopédia sorozatból legalább egy kötet az 
alábbiak közül: Magyarország földje. Bp. Dunakanyar 
2000 k., é. n. 
vagy 
Magyar ipar- és technikatörténet. Bp. Dunakanyar 
2000 k., 1999. 
vagy 
Magyar nyelv és irodalom. Bp. Dunakanyar 2000 k., 
1997. 
Krónika sorozatból: 
A Föld krónikája. Bp., Officina Nova k., é. n. 
vagy 
Az emberiség krónikája. Bp. Officina Nova k., 1990. 

Legalább 3 dokumentum az alábbiak közül: 
Pedagógiai Lexikon I-IV. Bp. Akad. k.1976. 
vagy 
Pedagógiai Lexikon. Bp. Keraban k. 1997. 
Néprajzi lexikon I-IV. Bp. Akad. k. 1977. 
Biológiai Lexikon I.-IV. Bp. Akad. k., 1987. 
Irodalmi lexikon I-III. Bp. Akad. k., 1994. 
vagy 
Új Magyar Irodalmi lexikon 2. jav. bőv. kiad. Bp. 
Akad. k., 2000. 
Brockhaus - Riemann Zenei lexikon. I-III. 
Bp. Zeneműk. Váll. , 1984. 

  
Általános Lexikonok: Szótárak: 
Magyar nagylexikon Bp., Akad. k.1993-2004. 
vagy 
Magyar Larousse Enciklopédikus szótár Bp. Akad. 
k.1991. 

Magyar Értelmező Kéziszótár. Bp. Akad. k., Bp. 
1987. 
1-2 kétnyelvű szótár a tanult nyelvekből 

  
  
SH Atlasz sorozat legalább egy az alábbiak közül: 
Matematika Bp. 1993. 
Építőművészet, Bp.1993. 
Világtörténelem, Bp.1992. 

Magyarország történeti kronológiája. I-IV. Bp., 
Akad. k. 1986. 

  
Periodikák: Könyvtípusok: 
1–2 napilap 
1–2 hetilap 
1–2 folyóirat 
1–2 Közhasznú ismereteket tartalmazó kiadvány (pl. 
műsorfüzetek, Pesti Műsor, Városi-, kerületi kisokos-
ok, menetrend) 

Szépirodalmi alkotás (4–5 mű) 
Szakirodalmi alkotás (4–5 mű) 

  
Egyéb ismerethordozók:  
Egy CD- ROM 
például: Kontinensről - kontinensre CD-ROM, Kos-
suth k. 

Atlasz/térkép 

 
 


