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Nyilatkozat középszintű informatika érettségi vizsgához
A vizsgázó neve:
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A vizsgázó egyedi érettségi iktatószáma:
...................................................................................................................................................................................
A 2017/2018. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában informatikából középszinten érettségi vizsgára
jelentkező vizsgázó az alábbiakban nyilatkozik arról, hogy az egyes szoftvercsoportokon belül az adott
feladattípusok megoldásához mely szoftvert tudja használni az érettségi vizsgán.
Minden csoportban csak egyetlen szoftvert választhat! Az irodai szoftvercsomag kiválasztásával egyúttal az
adatbázis-kezelő programot is meghatározza!
Az alábbi táblázatban a megfelelő szoftver neve elé a „V” jelű oszlopba tett X betűvel kell jelezni a választást.
Windows operációs rendszeren
V

Szoftverek

Szoftvercsoportok

MS Windows 7 (SP1)

Operációs rendszer*

MS Office 2010 Professional Plus (32 bit)

Irodai szoftvercsomag

MS Access 2010 a választott irodai szoftvercsomagnak
megfelelően

Adatbázis-kezelő program

Az operációs rendszer vagy az irodai szoftvercsomag részét
képező alkalmazás
Grafikai alkalmazás

GIMP 2.8.22
IrfanView 4.42

Vektorgrafikus szerkesztőprogram

Inkscape 0.92
Az operációs rendszer vagy az irodai szoftvercsomag részét
képező alkalmazás
Office SharePoint Designer 2007

Weblapkészítéshez használható
program

KompoZer 0.8b3

* A vizsga szempontjából a Windows operációs rendszerek Home, Professional, Ultimate, Enterprise változatai
nem jelentenek különbséget.
Figyelem! Egyes szoftverek csak online súgóval rendelkeznek, így a vizsga alatt nem elérhetőek.
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