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Képernyőolvasás és karakterfelismerés  
 
A MODUL TARTALMA 
A képernyőolvasás és karakterfelismerés modul 20 feladatot tartalmaz, közülük egyet kell a 
vizsgán megoldani. A feladatok megoldása során előre elkészített fájlokat kell használni, 
amelyeket a vizsgaközpont tesz elérhetővé a vizsgázó számára. 
 
ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A MEGOLDÁSHOZ ÉS A JAVÍTÁSHOZ 
 
A vizsgafeladat megoldásához kizárólag a választott képernyőolvasó és optikai 
karakterfelismerő program használható. 
 
A feladatleírásban szereplő elnevezéseket - pl. mintakép, képfájlok neve, forrása - a 
vizsgaközpont az alkalmazott szoftver elnevezéseihez igazodva megváltoztathatja. Ha a feladat 
menüpont megadását írja elő, a teljes menüpontot kell a megadott helyre beírni 
(főmenü/almenü). 
(A B/8. feladatoknál bármilyen színes magazinból illetve egy hasáb nélküli levél lehet) 
 
A feladatok megoldásához szükséges állományok helyét, valamint a mentés helyét és fájlnevét 
a vizsgaközpont határozza meg. 
 
Nyomtatáskor az alapértelmezés szerinti vagy a központ által megjelölt nyomtatót kell használni. 
A központ fájlba nyomtatást is kérhet, ilyenkor a megadott helyen és névvel kell létrehozni a fájlt. 
A nyomtatások azonosíthatósága érdekében a központ kérheti azonosító adat (pl. név) beírását 
egy adott kimeneti fájlra vonatkozóan. 
A nyomtatási feladat ekkor csak az azonosító adat beírása esetén értékelhető. 
 
Az egyes részfeladatokra a feltüntetett 1 vagy 2 pont adható.  
A pontszámok nem oszthatók. 
 
A maximálisan elérhető pontszám 32 pont. 
 
A sikeres vizsgához a vizsgázónak legalább 24 pontot kell megszereznie. 
 
A vizsgázó által megoldott vizsgafeladatot a vizsgáztató a nemzetközileg meghatározott 
irányelveknek megfelelően értékeli. 
 
A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. 
 
A vizsgafeladat megoldásához a rendelkezésre álló idő maximum 90 perc. 
 
(Az "Általános irányelvek a megoldáshoz és a javításhoz" című részt a vizsga megkezdése előtt a 

vizsgázónak meg kell kapnia.) 
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1. FELADAT 

A) Nyissa meg az 1ValaszJAWSOCR dokumentumot, melyben válaszol a 
következő kérdésekre! Kérjük, hogy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok 
betűjelét írja be a dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Mentse el a 
fájlt! 

A.1. Melyik forrógombbal lehet előtérbe (fókuszba) helyezni a JAWS 
képernyőolvasót? [1 pont] 

A) INSERT+LE 

B) CTRL+B 

C) INSERT+J 

D) SHIFT+G 

A.2. Melyik forrógombbal lehet megjeleníteni a választható Hangprofilokat? [1 pont] 

A) INSERT+ALT+FEL 

B) INSERT+CTRL+S 

C) CTRL+SHIFT+J 

D) INSERT+ALT+LE 

A.3. Melyik forrógombbal olvastatható fel a Párbeszédpanel vezérlőelemei? [1 pont] 

A) INSERT+B 

B) CTRL+S 

C) CTRL+J 

D) SHIFT+LE 

A.4. Melyik forrógombbal indítja a folyamatos felolvasást? [1 pont] 

A) INSERT+B 

B) SHIFT+S 

C) CTRL+J 

D) INSERT+LE 

A.5. Melyik gyorsgombbal aktiválható a Szótárkezelő? [1 pont] 

A) SHIFT+FEL 

B) INSERT+S 

C) INSERT+D 

D) CTRL+TAB 

A.6. Melyik az Aktív kurzor felolvasásának gyorsgombja? [1 pont] 

A) INSERT+B 

B) SHIFT+S 

C) ALT+DEL 

D) CTRL+J 



ECDL Képernyőolvasás és optikai karakterfelismerés, syllabus 1.0 
1. sz. feladatsor 

4 

 

 

A.7. Hogyan lehet beállítani a JAWS-t úgy, hogy a JAWS-kurzorral történő 
navigáláskor a beszéd magasabb hangfekvésű (70%) legyen? A beállítási 
panelról készítsen egy képernyőképet és illessze be az 1ValaszJAWSOCR 
dokumentum 2. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 pont] 

A.8. Nyissa meg a 
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_online_alapismeretek.pdf 
weboldalt és az oldal tetején lévő képbe ágyazott szöveget ismertesse fel a JAWS 
optikai karakterfelismerő használatával. Készítsen az 1. oldalról képernyőképet és 
illessze be az 1ValaszJAWSOCR dokumentum 3. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 pont] 

B) Az alábbi 6 kérdésnek a válaszait egymondatos egyszerű választ vagy a 
tevékenység 

lépéseit felsorolásszerűen, vagy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok betűjelét 
írja be az 
1ValaszJAWSOCR dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Majd mentse el a 
fájlt! 

B.1. Határozza meg egy mondatban az optikai karakterfelismerés fogalmát! [1 pont] 

B.2. Sorolj fel egy optikai karakterfelismerő programot a jelenlegi használaton 
kívülit! [1 pont] 

B.3. Melyik kiterjesztésű fájl lehet bemeneti állomány az optikai karakterfelismerés 
során? [1 pont] 

A) WAV 

B) JPG 

C) WMA 

D) MP3 

B.4. Mi a képfelbontás mértékegysége? [1 pont] 

B.5. A .BMP kiterjesztésű fájl felismertethető-e OCR programmal? [1 pont] 

B.6. A szkennelési folyamatot melyik legördülő menüből indíthatja el? [1 pont] 

B.7. Állítsa a felismerés nyelvét magyarra, majd ismertessen fel az opsample1.tif 
fájlt! Mentse a felismerés eredményét 1BKEPMAGYAR néven szövegként RTF 
fájlba! Minden oldal külön fájlba kerüljön! [5 pont] 

B.8. Szkenneljen be egy hasábok nélküli levelet szürkeárnyalatos módban! A 
dokumentum nyelvét állítsa magyarra, majd a felismerés eredményét mentse 
DOC formátumú fájlba 1BLEVELMAGYAR néven! Egyetlen fájl készüljön! [5 
pont] 

https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_online_alapismeretek.pdf
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_online_alapismeretek.pdf
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2. FELADAT 

A) Nyissa meg a 2ValaszJAWSOCR dokumentumot, melyben válaszol a 
következő kérdésekre! Kérjük, hogy az elméleti kérdésekre a helyes 
válaszok betűjelét írja be a dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. 
Mentse el a fájlt! 

A.1. Melyik forrógombbal lehet kikapcsolni a JAWS képernyőolvasót? [1 pont] 

A) INSERT+LE 

B) CTRL+B 

C) INSERT+F4 

D) SHIFT+G 

A.2. Melyik forrógombbal aktiválható a futó alkalmazások listája? [1 pont] 

A) INSERT+FEL 

B) INSERT+F10 

C) CTRL+J 

D) INSERT+LE 

A.3. Melyik forrógombbal lehet aktiválni a JAWS Ábra feliratozót? [1 pont] 

A) INSERT+G 

B) CTRL+S 

C) CTRL+J 

D) INSERT+LE 

A.4. Melyik forrógombbal indítja a folyamatos felolvasást? [1 pont] 

A) INSERT+LE 

B) SHIFT+S 

C) CTRL+J 

D) INSERT+F 

A.5. Melyik gyorsgombbal aktiválható a Szótárkezelő? [1 pont] 

A) SHIFT+FEL 

B) INSERT+S 

C) INSERT+D 

D) CTRL+TAB 

A.6. Melyik az Aktív kurzor felolvasásának gyorsgombja? [1 pont] 

A) INSERT+B 

B) SHIFT+S 

C) CTRL+J 

D) ALT+DEL 

A.7. Hogyan lehet beállítani a JAWS-t úgy, hogy a JAWS-kurzorral történő 
navigáláskor a beszéd magasabb hangfekvésű (80%) legyen? A beállítási 
panelról készítsen egy 
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képernyőképet és illessze be a 2ValaszJAWSOCR dokumentum 2. oldalára. 
Mentse el a fájlt! [5 pont] 

A.8. Nyissa meg a 
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_szamitogepes_alapismeret
ek.pdf weboldalt és az oldal tetején lévő képbe ágyazott szöveget ismertesse fel 
a JAWS optikai karakterfelismerő használatával. Készítsen az 1. oldalról 
képernyőképet és illessze be a 2ValaszJAWSOCR dokumentum 3. oldalára. 
Mentse el a fájlt! [5 pont] 

B) Az alábbi 6 kérdésnek a válaszait egymondatos egyszerű választ vagy a 
tevékenység 

lépéseit felsorolásszerűen, vagy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok betűjelét 
írja be a 
2ValaszJAWSOCR dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Majd mentse el a 
fájlt! 

B.1. Írja le az az optikai karakterfelismerés főbb lépéseit! [1 pont] 

B.2. Írja fel egy optikai karakterfelismerő programot a jelenlegi használaton kívülit! [1 
pont] 

B.3. Melyik kiterjesztésű fájl lehet bemeneti állomány a felismerés során? [1 pont] 

A) .MP3 

B) .TIF 

C) .WMA 

D) .AVI 

B.4. Mi a képfelbontás fogalma? [1 pont] 

B.5. A .BMP fájl felismertethető-e OCR programmal? [1 pont] 

B.6. A beolvasási folyamatot melyik menüből indíthatja el? [1 pont] 

B.7. Állítsa a felismerés nyelvét angolra, majd ismertessen fel az 
opsample2.pdf fájlt! Mentse a felismerés eredményét 2BKEPANGOL néven, 
szövegként RTF formátumba! Minden oldal külön fájlba kerüljön! [5 pont] 

B.8. Szkenneljen be egy több hasábos levelet szürkeárnyalatos módban! A 
dokumentum nyelvét állítsa magyarra, majd a felismerés eredményét mentse 
DOC formátumú fájlba 2BHASABMAGYAR néven! Egyetlen fájl készüljön [5 
pont] 

https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_szamitogepes_alapismeretek.pdf
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_szamitogepes_alapismeretek.pdf
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3. FELADAT 

A) Nyissa meg a 3ValaszJAWSOCR dokumentumot, melyben válaszol a 
következő kérdésekre! Kérjük, hogy az elméleti kérdésekre a helyes 
válaszok betűjelét írja be a dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. 
Mentse el a fájlt! 

A.1. Melyik forrógombbal lehet lekérdezni az aktív kurzornál lévő karakter 
betűtípusát, jellemzőit? [1 pont] 

A) INSERT+F 

B) CTRL+B 

C) INSERT+F7 

D) SHIFT+G 

A.2. Melyik forrógombbal lehet megjeleníteni a választható Hangprofilokat? [1 pont] 

A) ALT+CTRL+FEL 

B) INSERT+ALT+F11 

C) CTRL+DEL+J 

D) INSERT+CTRL+S 

A.3. Melyik gyorsgombbal jeleníthető meg az aktív keretek listája? [1 pont] 

A) INSERT+B 

B) CTRL+S 

C) INSERT+F9 

D) SHIFT+LE 

A.4. Melyik forrógombbal lehet lekérdezni egy párbeszédpanelen az 
alapértelmezett nyomógombot? [1 pont] 

A) INSERT+B 

B) SHIFT+S 

C) CTRL+J 

D) INSERT+E 

A.5. Melyik gyorsgombbal nyitható meg a Közvetlen beállítások? [1 pont] 

A) SHIFT+FEL 

B) INSERT+V 

C) INSERT+D 

D) CTRL+TAB 

A.6. Melyik az Aktív kurzor felolvasásának gyorsgombja? [1 pont] 

A) INSERT+B 

B) SHIFT+S 

C) CTRL+J 

D) ALT+DEL 



ECDL Képernyőolvasás és optikai karakterfelismerés, syllabus 1.0 
3. sz. feladatsor 

6 

 

 

A.7. Hogyan lehet beállítani a JAWS-t úgy, hogy a PC-kurzorral történő olvasáskor 
a beszéd mélyebb hangfekvésű (30%) legyen? A beállítási panelról készítsen egy 
képernyőképet és illessze be a 3ValaszJAWSOCR dokumentum 2. oldalára. 
Mentse el a fájlt! [5 pont] 

A.8. Nyissa meg a 
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2019/syllabus6_tablazatkezeles.pdf weboldalt 
és az oldal tetején lévő képbe ágyazott szöveget ismertesse fel a JAWS optikai 
karakterfelismerő használatával. Készítsen az 1. oldalról képernyőképet és illessze 
be a 3ValaszJAWSOCR dokumentum 3. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 pont] 

B) Az alábbi 6 kérdésnek a válaszait egymondatos egyszerű választ vagy a 
tevékenység 

lépéseit felsorolásszerűen, vagy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok betűjelét 
írja be a 
3ValaszJAWSOCR dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Majd mentse el a 
fájlt! 

B.1. Határozza meg az optikai karakter felismerés főbb lépéseit! [1 pont] 

B.2. Írja fel egy optikai karakterfelismerő program készítőjét a jelenlegi használaton 
kívülit! [1 pont] 

B.3. Melyik kiterjesztésű fájl lehet bemeneti állomány a felismerés során? [1 pont] 

A) .MP3 

B) .TIF 

C) .WMA 

D) .EXE 

B.4. Mi a képfelbontásfogalma? [1 pont] 

B.5. A .BMP fájl felismertethető-e OCR programmal? [1 pont] 

B.6. A beolvasási folyamatot melyik legördülő menüből indíthatja el? [1 pont] 

B.7. Állítsa a felismerés nyelvét angolra, majd ismertessen fel az 
opsample3.pdf fájlt! Mentse a felismerés eredményét 3BKEPANGOL néven 
szövegként RTF formátumba! Minden oldal külön fájlba kerüljön! [5 pont] 

B.8. Szkenneljen be egy több hasábos levelet szürkeárnyalatos módban, a 
dokumentumnyelvét állítsa magyarra, majd a felismerés eredményét mentse DOC 
formátumú fájlba 3BHASABMAGYAR néven! Egyetlen fájl készüljön! [5 pont] 

https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2019/syllabus6_tablazatkezeles.pdf
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4. FELADAT 

A) Nyissa meg a 4ValaszJAWSOCR dokumentumot, melyben válaszol a 
következő kérdésekre! Kérjük, hogy az elméleti kérdésekre a helyes 
válaszok betűjelét írja be a dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. 
Mentse el a fájlt! 

A.1. Melyik gyorsgombbal jeleníthető meg a címsorok listája? [1 pont] 

A) INSERT+LE 

B) CTRL+B 

C) INSERT+F6 

D) SHIFT+G 

A.2. Melyik gyorsgombbal lehet a JAWS-kurzort a PC-kurzorhoz mozgatni? [1 pont] 

A) INSERT+SZÁMBILL FEL 

B) INSERT+SZÁMBILL MINUSZ 

C) CTRL+ SZÁMBILL MINUSZ 

D) INSERT+SZÁMBILL PLUSZ 

A.3. Melyik forrógombbal olvastatható fel a Párbeszédpanel vezérlőelemei? [1 pont] 

A) INSERT+B 

B) CTRL+S 

C) CTRL+J 

D) SHIFT+LE 

A.4. Melyik forrógombbal lehet váltani a szöveg felolvasási üzemmódokat? [1 pont] 

A) INSERT+B 

B) SHIFT+S 

C) CTRL+J 

D) INSERT+S 

A.5. Melyik gyorsgombbal aktiválható a Szótárkezelő? [1 pont] 

A) SHIFT+FEL 

B) INSERT+D 

C) INSERT+A 

D) CTRL+TAB 

A.6. Melyik gyorsgombbal aktiválható a Billentyűzetkezelő? [1 pont] 

A) INSERT+8 

B) SHIFT+S 

C) CTRL+5 

D) ALT+DEL 
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A.7. Hogyan lehet beállítani a JAWS-t úgy, hogy a PC-kurzor hangja mélyebb 
hangfekvésű (40%) legyen? A beállítási panelról készítsen egy képernyőképet és 
illessze be a 4ValaszJAWSOCR dokumentum 2. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 
pont] 

A.8. Nyissa meg a 
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_kepszerkesztes.pdf weboldalt 
és az oldal tetején lévő képbe ágyazott szöveget ismertesse fel a JAWS optikai 
karakterfelismerő használatával. Készítsen az 1. oldalról képernyőképet és 
illessze be a 4ValaszJAWSOCR dokumentum 3. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 
pont] 

B) Az alábbi 6 kérdésnek a válaszait egymondatos egyszerű választ vagy a 
tevékenység lépéseit felsorolásszerűen, vagy az elméleti kérdésekre a helyes 
válaszok betűjelét írja be a 4ValaszJAWSOCR dokumentumba, a táblázat megfelelő 
sorába. Majd mentse el a fájlt! 

B.1. Mit jelent ez: http://www.scansoft.com/omnipage/hu/support/ ? [1 pont] 

B.2. Melyek a Minimális legfontosabb hardver követelmények az OmniPage Pro 14 
telepítése esetén! [1 pont] 

B.3. Melyik kiterjesztésű fájl lehet bemeneti állomány a felismerés során? [1 pont] 

A) .XLS 

B) .GIF 

C) .WAV 

D) .ZIP 

B.4. Egy Kompatibilis szkennernek szüksége van-e saját eszközillesztőjére? [1 pont] 

B.5. A .GIF fájl felismertethető-e OCR programmal? [1 pont] 

B.6. Az automatizálási folyamatot melyik legördülő menüből indíthatja? [1 pont] 

B.7. Állítsa a felismerés nyelvét magyarra, majd ismertessen fel az opsample4.tif 
fájlt! Mentse a felismerés eredményét 4BKEPMAGYAR néven, szövegként RTF 
formátumba! Minden oldal külön fájlba kerüljön! [5 pont] 

B.8. Szkenneljen be egy több hasábos magazin oldalt színes módban, a 
dokumentum nyelvét állítsa magyarra, majd a felismerés eredményét mentse DOC 
formátumú fájlba 4BMAGAZINHU néven! Egyetlen fájl készüljön! [5 pont] 

https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_kepszerkesztes.pdf
http://www.scansoft.com/omnipage/hu/support/
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5. FELADAT 

A) Nyissa meg az 5ValaszJAWSOCR dokumentumot, melyben válaszol a 
következő kérdésekre! Kérjük, hogy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok 
betűjelét írja be a dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Mentse el a 
fájlt! 

A.1. Melyik forrógombbal lehet a Windows billentyű parancsait kilistáztatni? [1 pont] 

A) INSERT+LE 

B) CTRL+B 

C) INSERT+W 

D) SHIFT+W 

A.2. Melyik forrógombbal olvastatható fel az aktívkurzornál lévő sor? [1 pont] 

A) INSERT+FEL 

B) ALT+S 

C) CTRL+J 

D) INSERT+LE 

A.3. Melyik forrógombbal olvastatható fel a Párbeszédpanel vezérlőelemei? [1 pont] 

A) INSERT+D 

B) CTRL+S 

C) INSERT+B 

D) SHIFT+LE 

A.4. Melyik forrógombbal indítja a folyamatos felolvasást? [1 pont] 

A) INSERT+B 

B) SHIFT+S 

C) CTRL+J 

D) INSERT+LE 

A.5. Melyik gyorsgombbal aktiválható a JAWS billentyűsúgó? [1 pont] 

A) SHIFT+FEL 

B) INSERT+1 

C) INSERT+4 

D) CTRL+TAB 

A.6. Melyik gyorsgombbal olvastatható fel a kurzornál lévő aktuális szó? [1 pont] 

A) INSERT+SZÁMBILL 3 

B) SHIFT+SZÁMBILL 4 

C) INSERT+SZÁMBILL 5 

D) ALT+SZÁMBILL 5 
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A.7. Hogyan lehet beállítani a JAWS-t úgy, hogy az Oktató és Üzenetek hangja 
„Eszter” legyen? A beállítási panelról készítsen egy képernyőképet és illessze 
be az 5ValaszJAWSOCR dokumentum 2. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 pont] 

A.8. Nyissa meg a 
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_webszerkesztes.pdf weboldalt 
és az oldal tetején lévő képbe ágyazott szöveget ismertesse fel a JAWS optikai 
karakterfelismerő használatával. Készítsen az 1. oldalról képernyőképet és illessze 
be az 5ValaszJAWSOCR dokumentum 3. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 pont] 

B) Az alábbi 6 kérdésnek a válaszait egymondatos egyszerű választ vagy a 
tevékenység 

lépéseit felsorolásszerűen, vagy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok betűjelét 
írja be az 
5ValaszJAWSOCR dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Majd mentse el a 
fájlt! 

B.1. Mit jelent az Internetes termékregisztráció? [1 pont] 

B.2 Miként változik az OCR program teljesítménye és sebessége, ha a hardver 
konfiguráció meghaladja a minimális követelményeket? [1 pont] 

B.3. Melyik kiterjesztésű fájl lehet bemeneti állomány a felismerés során? [1 pont] 

A) .PPS 

B) .GIF 

C) .ZIP 

D) .MP3 

B.4. Mi a kézi szkenner? [1 pont] 

B.5. A .XLS fájl felismertethető-e OCR programmal? [1 pont] 

B.6. A Nyelvi ellenőrzést melyik legördülő menüből indíthatja? [1 pont] 

B.7. Állítsa a felismerés nyelvét magyarra, majd ismertessen fel az opsample5.tif 
fájlt! Mentse a felismerés eredményét 5BKEPMAGYAR néven, szövegként RTF 
formátumba! Minden oldal külön fájlba kerüljön! [5 pont] 

B.8. Szkenneljen be egy több hasábos magazin oldalt színes módban, a 
dokumentum nyelvét állítsa magyarra, majd a felismerés eredményét mentse DOC 
formátumú fájlba 5BMAGAZINHU néven! Egyetlen fájl készüljön! [5 pont] 

https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_webszerkesztes.pdf
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6. FELADAT 

A) Nyissa meg a 6ValaszJAWSOCR dokumentumot, melyben válaszol a 
következő kérdésekre! Kérjük, hogy az elméleti kérdésekre a helyes 
válaszok betűjelét írja be a dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. 
Mentse el a fájlt! 

A.1. Melyik forrógombbal lehetséges a Rendszertálca ikonjainak felsorolása? [1 pont] 

A) INSERT+LE 

B) CTRL+F 

C) INSERT+F11 

D) ALT+G 

A.2. Melyik forrógombbal lehet felolvastatni az aktív alkalmazás ablakának nevét? [1 
pont] 

A) INSERT+T 

B) INSERT+S 

C) CTRL+J 

D) SHIFT+LE 

A.3. Melyik forrógombbal olvastatható fel a Párbeszédpanel vezérlőelemei? [1 pont] 

A) INSERT+G 

B) CTRL+S 

C) CTRL+J 

D) INSERT+B 

A.4. Melyik forrógombbal lehetséges a vezérlőelem üzenetének és szövegének 
felolvasása? [1 pont] 

A) INSERT+B 

B) SHIFT+S 

C) CTRL+J 

D) INSERT+TAB 

A.5. Melyik gyorsgombbal lehetséges az ablak alsó sorának felolvasása? [1 pont] 

A) SHIFT+FEL 

B) INSERT+PGDN 

C) INSERT+D 

D) CTRL+TAB 

A.6. Melyik gyorsgombbal lehet a Felirattal rendelkező ábrák felsorolása? [1 pont] 

A) INSERT+CTRL+ALT+F11 

B) SHIFT+ALT+CTRL+S 

C) CTRL+INSERT+ALT+J 

D) CTRL+INSERT+SHIFT+G 
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A.7. Hogyan lehet beállítani a JAWS-t úgy, hogy az Oktató és Üzenetek hangja 
„Péter” legyen? A beállítási panelról készítsen egy képernyőképet és illessze 
be a 6ValaszJAWSOCR dokumentum 2. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 pont] 

A.8. Nyissa meg a 
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_online_alapismeretek.pdf 
weboldalt és az oldal tetején lévő képbe ágyazott szöveget ismertesse fel a 
JAWS optikai karakterfelismerő használatával. Készítsen az 1. oldalról 
képernyőképet és illessze be a 6ValaszJAWSOCR dokumentum 3. oldalára. 
Mentse el a fájlt! [5 pont] 

B) Az alábbi 6 kérdésnek a válaszait, egymondatos egyszerű választ vagy a 
tevékenység 

lépéseit felsorolásszerűen, vagy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok betűjelét 
írja be a 
6ValaszJAWSOCR dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Majd mentse el a 
fájlt! 

B.1. Honnan indítható a ScanSoft OmniPage? [1 pont] 

B.2 Van-e lehetőség on-line frissítési információk beszerzésére? [1 pont] 

B.3. Melyik kiterjesztésű fájl lehet bemeneti állomány a felismerés során? [1 pont] 

A) .RAR 

B) .GIF 

C) .VCF 

D) .MP3 

B.4. Mi a lapolvasó angol megfelelője? [1 pont] 

B.5. A .ZIP fájl felismertethető-e OCR programmal? [1 pont] 

B.6. Az "Aktuális oldal újraellenőrzése" melyik menüből indítható? [1 pont] 

B.7. Állítsa a felismerés nyelvét magyarra, majd ismertessen fel az opsample4.tif 
fájlt! Mentse a felismerés eredményét 6BKEPMAGYAR néven, szövegként RTF 
formátumba. Minden oldal külön fájlba kerüljön! [5 pont] 

B.8. Szkenneljen be egy több hasábos magazin oldalt színes módban, a 
dokumentum nyelvét állítsa magyarra, majd a felismerés eredményét mentse DOC 
formátumú fájlba 6BMAGAZINHU néven! Egyetlen fájl készüljön! [5 pont] 

https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_online_alapismeretek.pdf
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7. FELADAT 

A) Nyissa meg a 7ValaszJAWSOCR dokumentumot, melyben válaszol a 
következő kérdésekre! Kérjük, hogy az elméleti kérdésekre a helyes 
válaszok betűjelét írja be a dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. 
Mentse el a fájlt! 

A.1. Melyik forrógombbal lehet a Felirattal rendelkező ábrákat felolvastatni? [1 pont] 

A) CTRL+INSERT+SHIFT+G 

B) CTRL+SHIFT+INSERT+F 

C) INSERT+DEL+ALT+F11 

D) CTRL+INSERT+ALT+G 

A.2. Melyik forrógombbal lehet a JAWS kurzor és a PC kurzor összekapcsolása? [1 
pont] 

A) INSERT+FEL+SZÁMBILL 5 

B) INSERT+CTRL+SZÁMBILL 3 

C) CTRL+INSERT+SZÁMBILL 9 

D) CTRL+INSERT+SZÁMBILL MÍNUSZ 

A.3. Melyik forrógombbal olvastatható fel az aktív kurzornál lévő karakter 
betűtípusa? [1 pont] 

A) INSERT+B 

B) CTRL+S 

C) CTRL+C 

D) INSERT+F 

A.4. Melyik forrógombbal lehetséges a vezérlőelem üzenetének és szövegének 
felolvasása? [1 pont] 

A) INSERT+TAB 

B) SHIFT+S 

C) CTRL+J 

D) ALT+TAB 

A.5. Melyik gyorsgombbal lehetséges az ablak alsó sorának felolvasása? [1 pont] 

A) SHIFT+FEL 

B) INSERT+FEL 

C) INSERT+PAGE DOWN 

D) CTRL+TAB 

A.6. Melyik gyorsgombbal lehet a kurzornál lévő karakter előtér és háttér színét 
felolvastatni? [1 pont] 

A) CTRL+S 

B) INSERT+5 

C) CTRL+J 

D) ALT+DEL 
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A.7. Hogyan lehet beállítani a JAWS-t úgy, hogy a PC-kurzor hangja „Peti” 
legyen? A beállítási panelról készítsen egy képernyőképet és illessze be a 
7ValaszJAWSOCR dokumentum 2. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 pont] 

A.8. Nyissa meg 
ahttps://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_webszerkesztes.pdf 
weboldalt és az oldal tetején lévő képbe ágyazott szöveget ismertesse fel a JAWS 
optikai karakterfelismerő használatával. Készítsen az 1. oldalról képernyőképet és 
illessze be a 7ValaszJAWSOCR dokumentum 3. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 
pont] 

B) Az alábbi 6 kérdésnek a válaszait, egymondatos egyszerű választ vagy a 
tevékenység 

lépéseit felsorolásszerűen, vagy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok betűjelét 
írja be a 
7ValaszJAWSOCR dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Majd mentse el a 
fájlt! 

B.1. Indítás után melyik ablakkal jelenik meg az OmniPage Pro? [1 pont] 

B.2. Van-e lehetőség hanghullám formátumba exportálni az OmniPage 
dokumentumokat? [1 pont] 

B.3. Melyik kiterjesztésű fájl lehet bemeneti állomány a felismerés során? [1 pont] 

A) .MDB 

B) .JPG 

C) .VCF 

D) .AVI 

B.4. Mi a scanner magyar megfelelője? [1 pont] 

B.5. A .JPG fájl felismertethető-e OCR programmal? [1 pont] 

B.6. Az OmniPage Pro felismeri-e és megtartja-e az eredeti dokumentumban 
található kereteket és vonalzókat? [1 pont] 

B.7. Állítsa a felismerés nyelvét magyarra, majd ismertessen fel az 
opsample3.pdf fájlt! Mentse a felismerés eredményét 7BKEPMAGYAR néven, 
szövegként RTF formátumba! Minden oldal külön fájlba kerüljön! [5 pont] 

B.8. Szkenneljen be egy több hasábos magazin oldalt színes módban, a 
dokumentum nyelvét állítsa magyarra, majd a felismerés eredményét mentse DOC 
formátumú fájlba 7BMAGAZINHU néven! Egyetlen fájl készüljön! [5 pont] 

https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_webszerkesztes.pdf
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8. FELADAT 

A) Nyissa meg a 8ValaszJAWSOCR dokumentumot, melyben válaszol a 
következő kérdésekre! Kérjük, hogy az elméleti kérdésekre a helyes 
válaszok betűjelét írja be a dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. 
Mentse el a fájlt! 

A.1. Melyik gyorsgombbal jeleníthető meg az aktív keretek listája? [1 pont] 

A) INSERT+F9 

B) CTRL+B 

C) INSERT+F6 

D) SHIFT+G 

A.2. Melyik gyorsgombbal lehet a PC-kurzort a JAWS-kurzorhoz mozgatni? [1 pont] 

A) CTRL+SZÁMBILL PLUSZ 

B) INSERT+SZÁMBILL MINUSZ 

C) CTRL+ SZÁMBILL MINUSZ 

D) INSERT+SZÁMBILL PLUSZ 

A.3. Melyik gyorsgomb az Átfutó olvasás indítása? [1 pont] 

A) INSERT+ALT+B 

B) CTRL+INSERT+S 

C) CTRL+INSERT+LE 

D) SHIFT+INSERT+LE 

A.4. Melyik a Beszédtempó ideiglenes csökkentés gyorsgombja? [1 pont] 

A) INSERT+ALT+FEL 

B) ALT+CTRL+PAGE DOWN 

C) CTRL+INSERT+FEL 

D) INSERT+ALT+LE 

A.5. Melyik a Beszédtempó tartós csökkentés gyorsgombja? [1 pont] 

A) SHIFT+INSERT+ALT+FEL 

B) INSERT+WINDOWS+ALT+FEL 

C) INSERT+WINDOWS+SHIFT+PAGE UP 

D) ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE DOWN 

A.6. Melyik gyorsgombbal olvastatható fel az aktívkurzornál lévő sor? [1 pont] 

A) INSERT+FEL 

B) SHIFT+S 

C) CTRL+5 

D) ALT+DEL 
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A.7. Hogyan lehet beállítani a JAWS-t úgy, hogy az Általános hang „Gábor betűz” 
legyen? A beállítási panelról készítsen egy képernyőképet és illessze be a 
8ValaszJAWSOCR dokumentum 2. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 pont] 

A.8. Nyissa meg a 
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_szamitogepes_alapismeret
ek.pdf weboldalt és az oldal tetején lévő képbe ágyazott szöveget ismertesse fel 
a JAWS optikai karakterfelismerő használatával. Készítsen az 1. oldalról 
képernyőképet és illessze be a 8ValaszJAWSOCR dokumentum 3. oldalára. 
Mentse el a fájlt! [5 pont] 

B) Az alábbi 6 kérdésnek a válaszait egymondatos egyszerű választ vagy a 
tevékenység lépéseit felsorolás szerűen, vagy az elméleti kérdésekre a helyes 
válaszok betűjelét írja be a 8ValaszJAWSOCR dokumentumba, a táblázat megfelelő 
sorába. Majd mentse el a fájlt! 

B.1. Van-e mód az OmniPage Pro alkalmazás használatakor, hogy a képeket szöveggé 
alakítás során megőrizze a képeket, táblázatokat és a formázási tulajdonságokat 
a kimeneti formátumban? [1 pont] 

B.2. Az OmniPage vezérlőpult főbb elemei közül egyet írjon fel! [1 pont] 

B.3. Melyik kiterjesztésű fájl lehet bemeneti állomány a felismerés során? [1 pont] 

A) .MDB 

B) .LHA 

C) .PDF 

D) .ZIP 

B.4. Integrálva van-e az OmniPage Pro a Helyi menübe? [1 pont] 

B.5. A .HTM fájl felismertethető-e OCR programmal? [1 pont] 

B.6. Az OmniPage Pro az Eredet hű oldal és a Folyó szöveg formátumát 
exportálja-e? [1 pont] 

B.7. Állítsa a felismerés nyelvét magyarra, majd ismertessen fel az 
opsample2.pdf fájlt! Mentse a felismerés eredményét 8BKEPMAGYAR néven, 
szövegként RTF formátumba! Minden oldal külön fájlba kerüljön! [5 pont] 

B.8. Szkenneljen be egy több hasábos magazin oldalt színes módban, a 
dokumentum nyelvét állítsa magyarra, majd a felismerés eredményét mentse DOC 
formátumú fájlba 8BMAGAZINHU néven! Egyetlen fájl készüljön! [5 pont] 

https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_szamitogepes_alapismeretek.pdf
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_szamitogepes_alapismeretek.pdf
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9. FELADAT 

A) Nyissa meg a 9ValaszJAWSOCR dokumentumot, melyben válaszol a 
következő kérdésekre! Kérjük, hogy az elméleti kérdésekre a helyes 
válaszok betűjelét írja be a dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. 
Mentse el a fájlt! 

A.1. Melyik gyorsgombbal aktiválható a JAWS billentyűsúgó? [1 pont] 

A) INSERT+F 

B) CTRL+B 

C) INSERT+1 

D) SHIFT+G 

A.2. Melyik forrógombbal lehetséges a Beszédtempó tartós csökkentése? [1 pont] 

A) ALT+SHIFT+INSERT+FEL 

B) INSERT+WINDOWS+SHIFT+F11 

C) ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE DOWN 

D) INSERT+CTRL+ALT+S 

A.3. Melyik gyorsgombbal változtatható meg a begépelt betűk felolvasási módja? [1 
pont] 

A) INSERT+2 

B) CTRL+S 

C) INSERT+F9 

D) SHIFT+LE 

A.4. Melyik az aktív Ablak címsor felolvasás gyorsgombja? [1 pont] 

A) INSERT+B 

B) SHIFT+S 

C) CTRL+J 

D) INSERT+T 

A.5. Melyik gyorsgombbal lehet az Alkalmazás verzióadatainak felolvasása? [1 pont] 

A) SHIFT+ALT+FEL 

B) CTRL+INSERT+V 

C) INSERT+ALT+D 

D) CTRL+WINDOWS+TAB 

A.6. Melyik gyorsgombbal lehet felsoroltatni egy dokumentumban lévő szavakat? [1 
pont] 

A) INSERT+CTRL+W 

B) SHIFT+ALT+S 

C) CTRL+ALT+J 

D) ALT+DEL+D 
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A.7. Hogyan lehet beállítani a JAWS-t úgy, hogy az Oktató és Üzenetek 
hangereje 30% legyen? A beállítási panelról készítsen egy képernyőképet és 
illessze be a 9ValaszJAWSOCR dokumentum 2. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 
pont] 

A.8. Nyissa meg a 
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2019/syllabus6_tablazatkezeles.pdf weboldalt 
és az oldal tetején lévő képbe ágyazott szöveget ismertesse fel a JAWS optikai 
karakterfelismerő használatával. Készítsen az 1. oldalról képernyőképet és illessze 
be a 9ValaszJAWSOCR dokumentum 3. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 pont] 

B) Az alábbi 6 kérdésnek a válaszait egymondatos egyszerű választ vagy a 
tevékenység lépéseit felsorolásszerűen, vagy az elméleti kérdésekre a helyes 
válaszok betűjelét írja be a 9ValaszJAWSOCR dokumentumba, a táblázat megfelelő 
sorába. Majd mentse el a fájlt! 

B.1. Mikor célszerű a Közvetlen OCR szolgáltatás használata? [1 pont] 

B.2. Van-e lehetőség a beágyazott képeket exportálni a felismerés után? [1 pont] 

B.3. Melyik kiterjesztésű fájl lehet bemeneti állomány a felismerés során? [1 pont] 

A) .PCX 

B) .LHA 

C) .TMP 

D) .MP3 

B.4. A szöveg tájolása mennyiben befolyásolja a felismerés eredményét? [1 pont] 

B.5. A .PNG fájl felismertethető-e OCR programmal? [1 pont] 

B.6. Az OmniPage Pro alkalmazásban, a Batch Manager futásakor szükség van-e 
felhasználói beavatkozásra? [1 pont] 

B.7. Állítsa a felismerés nyelvét magyarra, majd ismertessen fel az opsample1.tif 
fájlt! Mentse a felismerés eredményét 9BKEPMAGYAR néven, szövegként RTF 
formátumba! Minden oldal külön fájlba kerüljön! [5 pont] 

B.8. Szkenneljen be egy több hasábos magazin oldalt színes módban, a 
dokumentum nyelvét állítsa magyarra, majd a felismerés eredményét mentse DOC 
formátumú fájlba 9BMAGAZINHU néven! Egyetlen fájl készüljön [5 pont] 

https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2019/syllabus6_tablazatkezeles.pdf
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10. FELADAT 

A) Nyissa meg a 10ValaszJAWSOCR dokumentumot, melyben válaszol a 
következő kérdésekre! Kérjük, hogy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok 
betűjelét írja be a dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Mentse el a 
fájlt! 

A.1. Melyik gyorsgombbal lehetséges a JAWS kurzor korlátozása? [1 pont] 

A) INSERT+F 

B) CTRL+B 

C) INSERT+R 

D) SHIFT+G 

A.2. Melyik forrógombbal lehetséges a Képernyő frissítése? [1 pont] 

A) ALT+FEL 

B) INSERT+F11 

C) ALT+PAGE DOWN 

D) INSERT+ESC 

A.3. Melyik gyorsgombbal lehetséges a Billentyűparancs továbbadása? [1 pont] 

A) INSERT+3 

B) CTRL+S 

C) INSERT+F9 

D) SHIFT+LE 

A.4. Melyik a JAWS Keresés parancsa? [1 pont] 

A) INSERT+SHIFT+B 

B) SHIFT+CTRL+S 

C) INSERT+CTRL+F 

D) INSERT+ALT+T 

A.5. Melyik gyorsgombbal lehet Kilépni a JAWS for Windows programból? [1 pont] 

A) SHIFT+FEL 

B) CTRL+V 

C) INSERT+D 

D) INSERT+F4 

A.6. Melyik gyorsgombbal lehetséges a JAWS kezelő indítása? [1 pont] 

A) INSERT+W 

B) INSERT+F2 

C) CTRL+J 

D) ALT+DEL 
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A.7. Hogyan lehet beállítani a JAWS-t úgy, hogy a Billentyűzet hangja „Gabi betűz” 
legyen? A beállítási panelról készítsen egy képernyőképet és illessze be a 
10ValaszJAWSOCR dokumentum 2. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 pont] 

A.8. Nyissa meg a 
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_szamitogepes_alapismeret
ek.pdf weboldalt és az oldal tetején lévő képbe ágyazott szöveget ismertesse fel 
a JAWS optikai karakterfelismerő használatával. Készítsen az 1. oldalról 
képernyőképet és illessze be a 10ValaszJAWSOCR dokumentum 3. oldalára. 
Mentse el a fájlt! [5 pont] 

B) Az alábbi 6 kérdésnek a válaszait egymondatos egyszerű választ vagy a 
tevékenység 

lépéseit felsorolásszerűen, vagy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok betűjelét 
írja be a 
10ValaszJAWSOCR dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Majd mentse el a 
fájlt! 

B.1. Mikor törölhető egy felhasználói szótár? [1 pont] 

B.2 Írja fel egy szkennertípusát, melyet az OmniPage Pro program támogatja? [1 
pont] 

B.3. Melyik kiterjesztésű fájl lehet bemeneti állomány a felismerés során? [1 pont] 

A) .MOD 

B) .PNG 

C) .ZIP 

D) .AVI 

B.4. A felbontás beállítása milyen hatással van bizonyos szkennerekre? [1 pont] 

B.5. A .PDF fájl felismertethető-e OCR programmal? [1 pont] 

B.6. Az OmniPage Pro alkalmazásban a megosztott összetevők törlődnek-e a 
program eltávolítása után? [1 pont] 

B.7. Állítsa a felismerés nyelvét magyarra, majd ismertessen fel az opsample2.pdf 
fájlt! Mentse a felismerés eredményét 10BKEPMAGYAR néven, szövegként RTF 
formátumba! Minden oldal külön fájlba kerüljön! [5 pont] 

B.8. Szkenneljen be egy több hasábos magazin oldalt színes módban, a 
dokumentum nyelvét állítsa magyarra, majd a felismerés eredményét mentse DOC 
formátumú fájlba, 10BMAGAZINHU néven! Egyetlen fájl készüljön [5 pont] 

https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_szamitogepes_alapismeretek.pdf
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_szamitogepes_alapismeretek.pdf
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11. FELADAT 

A) Nyissa meg a 11ValaszJAWSOCR dokumentumot, melyben válaszol a 
következő kérdésekre! Kérjük, hogy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok 
betűjelét írja be a dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Mentse el a 
fájlt! 

A.1. Melyik forrógombbal lehet előtérbe (fókuszba) helyezni a JAWS 
képernyőolvasót? [1 pont] 

A) INSERT+J 

B) INSERT+LE 

C) CTRL+B 

D) SHIFT+G 

A.2 Melyik forrógombbal lehet megjeleníteni a választható Hangprofilokat? [1 pont] 

A) CTRL+TAB+J 

B) INSERT+CTRL+FEL 

C) INSERT+CTRL+S 

D) INSERT+TAB+LE 

A.3. Melyik forrógombbal olvastatható fel a Párbeszédpanel vezérlőelemei? [1 pont] 

A) SHIFT+LE 

B) CTRL+S 

C) INSERT+B 

D) CTRL+J 

A.4. Melyik forrógombbal indítja a folyamatos felolvasást? [1 pont] 

A) INSERT+B 

B) CTRL+J 

C) INSERT+LE 

D) SHIFT+S 

A.5. Melyik gyorsgombbal aktiválható a Szótárkezelő? [1 pont] 

A) CTRL+TAB 

B) INSERT+S 

C) SHIFT+FEL 

D) INSERT+D 

A.6. Melyik az Aktív kurzor felolvasásának gyorsgombja? [1 pont] 

A) SHIFT+S 

B) ALT+DEL 

C) CTRL+J 

D) INSERT+B 
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A.7. Hogyan lehet beállítani a JAWS-t úgy, hogy a PC-kurzor hangja „Gábor betűz” 
legyen? A beállítási panelról készítsen egy képernyőképet és illessze be a 
11ValaszJAWSOCR dokumentum 2. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 pont] 

A.8. Nyissa meg a 
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_kepszerkesztes.pdf weboldalt 
és az oldal tetején lévő képbe ágyazott szöveget ismertesse fel a JAWS optikai 
karakterfelismerő használatával. Készítsen az 1. oldalról képernyőképet és 
illessze be a 11ValaszJAWSOCR dokumentum 3. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 
pont] 

B) Az alábbi 6 kérdésnek a válaszait, egymondatos egyszerű választ vagy a 
tevékenység 

lépéseit felsorolásszerűen, vagy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok betűjelét 
írja be a 
11ValaszJAWSOCR dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Majd mentse el a 
fájlt! 

B.1. Az OmniPage Pro használata lehetséges-e más alkalmazásokból indítva? [1 pont] 

B.2. Van-e lehetőség kép formátumba exportálni az OmniPage dokumentumokat? [1 
pont] 

B.3. Melyik kiterjesztésű fájl lehet bemeneti állomány a felismerés során? [1 pont] 

A) .PCX 

B) .PPS 

C) .MID 

D) .ARJ 

B.4. A Szokásos eszköztár gombjaival milyen folyamat kezdeményezhető? [1 pont] 

B.5. A .LIB fájl felismertethető-e OCR programmal? [1 pont] 

B.6. Az OmniPage Pro alkalmazásban hol helyezhető el a Lebegő eszköztár? [1 pont] 

B.7 Állítsa a felismerés nyelvét magyarra, majd ismertessen fel az opsample3.pdf 
fájlt! Mentse a felismerés eredményét 11BKEPMAGYAR néven, szövegként RTF 
formátumba! Minden oldal külön fájlba kerüljön! [5 pont] 

B.8 Szkenneljen be egy több hasábos magazin oldalt színes módban, a 
dokumentum nyelvét állítsa magyarra, majd a felismerés eredményét mentse DOC 
formátumú fájlba, 11BMAGAZINHU néven! Egyetlen fájl készüljön [5 pont] 

https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_kepszerkesztes.pdf
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12. FELADAT 

A) Nyissa meg a 12ValaszJAWSOCR dokumentumot, melyben válaszol a 
következő kérdésekre! Kérjük, hogy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok 
betűjelét írja be a dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Mentse el a 
fájlt! 

A.1. Melyik forrógombbal lehet kikapcsolni a JAWS képernyőolvasót? [1 pont] 

A) INSERT+F4 

B) CTRL+B 

C) SHIFT+G 

D) INSERT+LE 

A.2. Melyik forrógombbal aktiválható a futó alkalmazások listája? [1 pont] 

A) CTRL+J 

B) INSERT+FEL 

C) INSERT+F10 

D) INSERT+LE 

A.3. Melyik forrógombbal lehet aktiválni a JAWS Ábra feliratozót? [1 pont] 

A) CTRL+S 

B) INSERT+G 

C) INSERT+LE 

D) CTRL+J 

A.4. Melyik forrógombbal indítja a folyamatos felolvasást? [1 pont] 

A) CTRL+J 

B) INSERT+F 

C) SHIFT+S 

D) INSERT+LE 

A.5. Melyik gyorsgombbal aktiválható a Szótárkezelő? [1 pont] 

A) INSERT+D 

B) SHIFT+FEL 

C) INSERT+S 

D) CTRL+TAB 

A.6. Melyik az Aktív kurzor felolvasásának gyorsgombja? [1 pont] 

A) CTRL+J 

B) SHIFT+S 

C) ALT+DEL 

D) INSERT+B 

A.7. Hogyan lehet beállítani a JAWS-t úgy, hogy a JAWS-kurzorral történő 
navigáláskor a beszéd magasabb hangfekvésű (80%) legyen? A beállítási 
panelról készítsen egy 
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képernyőképet és illessze be a 12ValaszJAWSOCR dokumentum 2. oldalára. 
Mentse el a fájlt! [5 pont] 

A.8. Nyissa meg a 
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_szamitogepes_alapismeret
ek.pdf weboldalt és az oldal tetején lévő képbe ágyazott szöveget ismertesse fel 
a JAWS optikai karakterfelismerő használatával. Készítsen az 1. oldalról 
képernyőképet és illessze be a 12ValaszJAWSOCR dokumentum 3. oldalára. 
Mentse el a fájlt! [5 pont] 

B) Az alábbi 6 kérdésnek a válaszait, egymondatos egyszerű választ vagy a 
tevékenység 

lépéseit felsorolásszerűen, vagy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok betűjelét 
írja be a 
12ValaszJAWSOCR dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Majd mentse el a 
fájlt! 

B.1. Az OmniPage Pro alkalmazás eszköztáron lévő parancsok mindegyike 
megtalálható-e a menürendszeren? [1 pont] 

B2. Az OmniPage szövegfelismerés utáni eredményei melyik fő ablakban jelennek 
meg? [1 pont] 

B.3. Melyik kiterjesztésű fájl lehet bemeneti állomány a felismerés során? [1 pont] 

A) .LHA 

B) .PPS 

C) .BMP 

D) .AVI 

B.4. A Szövegszerkesztő hány féle nézetben jeleníthető meg? [1 pont] 

B.5. A .JPG fájl felismertethető-e OCR programmal? [1 pont] 

B.6. Az OmniPage Pro alkalmazás melyik fő ablakában végezhető a Korrektúrázás? [1 
pont] 

B.7. Állítsa a felismerés nyelvét magyarra, majd ismertessen fel az opsample4.tif 
fájlt! Mentse a felismerés eredményét 12BKEPMAGYAR néven, szövegként RTF 
formátumba! Minden oldal külön fájlba kerüljön! [5 pont] 

B.8. Szkenneljen be egy több hasábos magazin oldalt színes módban, a 
dokumentum nyelvét állítsa magyarra, majd a felismerés eredményét mentse DOC 
formátumú fájlba, 12BMAGAZINHU néven! Egyetlen fájl készüljön [5 pont] 

https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_szamitogepes_alapismeretek.pdf
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_szamitogepes_alapismeretek.pdf
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13. FELADAT 

A) Nyissa meg a 13ValaszJAWSOCR dokumentumot, melyben válaszol a 
következő kérdésekre! Kérjük, hogy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok 
betűjelét írja be a dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Mentse el a 
fájlt! 

A.1. Melyik forrógombbal lehet lekérdezni az aktív kurzornál lévő karakter 
betűtípusát, jellemzőit? [1 pont] 

A) INSERT+F7 

B) SHIFT+G 

C) CTRL+B 

D) INSERT+F 

A.2. Melyik forrógombbal aktiválható a „Beszédszintetizátorok listája”? [1 pont] 

A) INSERT+CTRL+S 

B) INSERT+ALT+F11 

C) CTRL+ALT+FEL 

D) CTRL+ALT+J 

A.3. Melyik gyorsgombbal jeleníthető meg az aktív keretek listája? [1 pont] 

A) INSERT+B 

B) SHIFT+LE 

C) CTRL+S 

D) INSERT+F9 

A.4. Melyik forrógombbal lehet lekérdezni egy párbeszédpanelen az 
alapértelmezett nyomógombot? [1 pont] 

A) SHIFT+S 

B) INSERT+E 

C) INSERT+B 

D) CTRL+J 

A.5. Melyik gyorsgombbal nyitható meg a Közvetlen beállítások? [1 pont] 

A) CTRL+TAB 

B) SHIFT+FEL 

C) INSERT+D 

D) INSERT+V 

A.6. Melyik az Aktív kurzor felolvasásának gyorsgombja? [1 pont] 

A) INSERT+B 

B) CTRL+J 

C) ALT+DEL 

D) SHIFT+S 
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A.7. Hogyan lehet beállítani a JAWS-t úgy, hogy a PC-kurzorral történő olvasáskor 
a beszéd mélyebb hangfekvésű (30%) legyen? A beállítási panelról készítsen egy 
képernyőképet és illessze be a 13ValaszJAWSOCR dokumentum 2. oldalára. 
Mentse el a fájlt! [5 pont] 

A.8. Nyissa meg a 
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2019/syllabus6_tablazatkezeles.pdf weboldalt 
és az oldal tetején lévő képbe ágyazott szöveget ismertesse fel a JAWS optikai 
karakterfelismerő használatával. Készítsen az 1. oldalról képernyőképet és illessze 
be a 13ValaszJAWSOCR dokumentum 3. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 pont] 

B) Az alábbi 6 kérdésnek a válaszait, egymondatos egyszerű választ vagy a 
tevékenység 

lépéseit felsorolásszerűen, vagy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok betűjelét 
írja be a 
13ValaszJAWSOCR dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Majd mentse el a 
fájlt! 

B.1. A Munkafolyamat-kezelő segítségével milyen lépéseket, feladatokat 
definiálhat (egyet írja fel)? [1 pont] 

B.2. A Szövegszerkesztőben hány különböző formázási nézet van? [1 pont] 

B.3. Melyik kiterjesztésű fájl lehet bemeneti állomány a felismerés során? [1 pont] 

A) .TMP 

B) .PPT 

C) .BMP 

D) .EXE 

B.4. Egy feldolgozandó lapok hátteréhez hányféle érték járulhat? [1 pont] 

B.5. A .AVI fájl felismertethető-e OCR programmal? [1 pont] 

B.6. Megadható-e OmniPage Pro alkalmazásnak, hogy automatikusan észlelje és 
javítsa-e az oldalirányban vagy a fejjel lefelé behelyezett oldalakat? [1 pont] 

B.7. Állítsa a felismerés nyelvét magyarra, majd ismertessen fel az opsample5.tif 
fájlt! Mentse a felismerés eredményét 13BKEPMAGYAR néven, szövegként RTF 
formátumba! Minden oldal külön fájlba kerüljön! [5 pont] 

B.8. Szkenneljen be egy több hasábos magazin oldalt színes módban, a 
dokumentum nyelvét állítsa magyarra, majd a felismerés eredményét mentse DOC 
formátumú fájlba, 13BMAGAZINHU néven! Egyetlen fájl készüljön! [5 pont] 

https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2019/syllabus6_tablazatkezeles.pdf
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14. FELADAT 

A) Nyissa meg a 14ValaszJAWSOCR dokumentumot, melyben válaszol a 
következő kérdésekre! Kérjük, hogy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok 
betűjelét írja be a dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Mentse el a 
fájlt! 

A.1. Melyik gyorsgombbal jeleníthető meg a címsorok listája? [1 pont] 

A) INSERT+F6 

B) INSERT+LE 

C) CTRL+B 

D) SHIFT+G 

A.2. Melyik gyorsgombbal lehet a JAWS-kurzort a PC-kurzorhoz mozgatni? [1 pont] 

A) INSERT+SZÁMBILL FEL 

B) INSERT+SZÁMBILL LE 

C) INSERT+SZÁMBILL MINUSZ 

D) CTRL+ SZÁMBILL MINUSZ 

A.3. Melyik forrógombbal olvastatható fel a Párbeszédpanel vezérlőelemei? [1 pont] 

A) SHIFT+LE 

B) INSERT+B 

C) CTRL+S 

D) CTRL+J 

A.4. Melyik forrógombbal lehet váltani a szöveg felolvasási üzemmódokat? [1 pont] 

A) INSERT+S 

B) INSERT+B 

C) CTRL+J 

D) SHIFT+S 

A.5. Melyik gyorsgombbal aktiválható a Szótárkezelő? [1 pont] 

A) CTRL+TAB 

B) SHIFT+FEL 

C) INSERT+A 

D) INSERT+D 

A.6. Melyik gyorsgombbal aktiválható a Billentyűzetkezelő? [1 pont] 

A) ALT+DEL 

B) INSERT+8 

C) CTRL+5 

D) SHIFT+S 
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A.7. Hogyan lehet beállítani a JAWS-t úgy, hogy a PC-kurzor hangja mélyebb 
hangfekvésű (40%) legyen? A beállítási panelról készítsen egy képernyőképet és 
illessze be a 14ValaszJAWSOCR dokumentum 2. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 
pont] 

A.8. Nyissa meg a 
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_kepszerkesztes.pdf weboldalt 
és az oldal tetején lévő képbe ágyazott szöveget ismertesse fel a JAWS optikai 
karakterfelismerő használatával. Készítsen az 1. oldalról képernyőképet és 
illessze be a 14ValaszJAWSOCR dokumentum 3. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 
pont] 

B) Az alábbi 6 kérdésnek a válaszait, egymondatos egyszerű választ vagy a 
tevékenység 

lépéseit felsorolásszerűen, vagy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok betűjelét 
írja be a 
14ValaszJAWSOCR dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Majd mentse el a 
fájlt! 

B.1. Ha síkágyas szkennert használ, akkor túlságosan vékony papír esetén a 
szkennelés eredményét zavarhatja a papír másik oldalára nyomtatott szöveg. 
Milyen áthidaló megoldás lehetséges a probléma megoldására? [1 pont] 

B.2. Milyen folyamat indul el, ha a Munkafolyamat kiválasztása legördülő listából 
az 1-2-3 elemet választja? [1 pont] 

B.3. Melyik kiterjesztésű fájl lehet bemeneti állomány a felismerés során? [1 pont] 

A) .PCX 

B) .AVI 

C) .MDB 

D) .EXE 

B.4. Mit nevezünk Zónáknak? [1 pont] 

B.5. A .MDF fájl felismertethető-e OCR programmal? [1 pont] 

B.6. Mi az OmniPage saját mentési fájl formátuma? [1 pont] 

B.7. Állítsa a felismerés nyelvét magyarra, majd ismertessen fel az opsample4.tif 
fájlt! Mentse a felismerés eredményét 14BKEPMAGYAR néven, szövegként RTF 
formátumba! Minden oldal külön fájlba kerüljön! [5 pont] 

B.8. Szkenneljen be egy több hasábos magazin oldalt színes módban, a 
dokumentum nyelvét állítsa magyarra, majd a felismerés eredményét mentse DOC 
formátumú fájlba, 14BMAGAZINHU néven! Egyetlen fájl készüljön [5 pont] 

https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_kepszerkesztes.pdf
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15. FELADAT 

A) Nyissa meg a 15ValaszJAWSOCR dokumentumot, melyben válaszol a 
következő kérdésekre! Kérjük, hogy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok 
betűjelét írja be a dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Mentse el a 
fájlt! 

A.1. Melyik forrógombbal lehet a Windows billentyű parancsait kilistáztatni? [1 pont] 

A) INSERT+W 

B) SHIFT+W 

C) INSERT+LE 

D) CTRL+B 

A.2. Melyik forrógombbal olvastatható fel az aktívkurzornál lévő sor? [1 pont] 

A) ALT+S 

B) CTRL+J 

C) INSERT+FEL 

D) INSERT+LE 

A.3. Melyik forrógombbal olvastatható fel a Párbeszédpanel vezérlőelemei? [1 pont] 

A) INSERT+D 

B) INSERT+B 

C) SHIFT+LE 

D) CTRL+S 

A.4. Melyik forrógombbal indítja a folyamatos felolvasást? [1 pont] 

A) CTRL+J 

B) SHIFT+S 

C) INSERT+LE 

D) INSERT+B 

A.5. Melyik gyorsgombbal aktiválható a JAWS billentyűsúgó? [1 pont] 

A) INSERT+4 

B) CTRL+TAB 

C) INSERT+1 

D) SHIFT+FEL 

A.6. Melyik gyorsgombbal olvastatható fel a kurzornál lévő aktuális szó? [1 pont] 

A) ALT+SZÁMBILL MINUSZ 

B) SHIFT+SZÁMBILL 3 

C) INSERT+SZÁMBILL 7 

D) INSERT+SZÁMBILL 5 
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A.7. Hogyan lehet beállítani a JAWS-t úgy, hogy az Oktató és Üzenetek hangja 
„Eszter” legyen? A beállítási panelról készítsen egy képernyőképet és illessze 
be a 15ValaszJAWSOCR dokumentum 2. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 pont] 

A.8. Nyissa meg a 
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_online_alapismeretek.pdf 
weboldalt és az oldal tetején lévő képbe ágyazott szöveget ismertesse fel a 
JAWS optikai karakterfelismerő használatával. Készítsen az 1. oldalról 
képernyőképet és illessze be a 15ValaszJAWSOCR dokumentum 3. oldalára. 
Mentse el a fájlt! [5 pont] 

B) Az alábbi 6 kérdésnek a válaszait, egymondatos egyszerű választ vagy a 
tevékenység 

lépéseit felsorolásszerűen, vagy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok betűjelét 
írja be a 
15ValaszJAWSOCR dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Majd mentse el a 
fájlt! 

B.1. Az eredeti dokumentumok szkennelése, vagy a jó minőségű fénymásolat 
adhat-e jobb eredményt? [1 pont] 

B.2. Az OmniPage asztal hány fő munkaterületből áll? [1 pont] 

B.3. Melyik kiterjesztésű fájl lehet bemeneti állomány a felismerés során? [1 pont] 

A) .EML 

B) .JPG 

C) .MDB 

D) .ARJ 

B.4. Az Eredethű oldal-nézet segítségével milyen szerkezeti beállításokat 
eszközölhet a dokumentumra nézve? [1 pont] 

B.5. A .EML fájl felismertethető-e OCR programmal? [1 pont] 

B.6. Ha az OmniPage Pro szkennelő felületét automatikus lapadagoló (ADF) nélküli 
síkágyas szkennerrel használja, akkor miként állítható be, hogy a szkennelés rövid 
időközönként 
ismétlődjön? [1 pont] 

B.7. Állítsa a felismerés nyelvét magyarra, majd ismertessen fel az opsample3.pdf 
fájlt! Mentse a felismerés eredményét 15BKEPMAGYAR néven, szövegként RTF 
formátumba! Minden oldal külön fájlba kerüljön! [5 pont] 

B.8. Szkenneljen be egy több hasábos magazin oldalt színes módban, a 
dokumentum nyelvét állítsa magyarra, majd a felismerés eredményét mentse DOC 
formátumú fájlba, 15BMAGAZINHU néven! Egyetlen fájl készüljön! [5 pont] 

https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_online_alapismeretek.pdf
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16. FELADAT 

A) Nyissa meg a 16ValaszJAWSOCR dokumentumot, melyben válaszol a 
következő kérdésekre! Kérjük, hogy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok 
betűjelét írja be a dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Mentse el a 
fájlt! 

A.1. Melyik forrógombbal lehetséges a Rendszertálca ikonjainak felsorolása? [1 pont] 

A) ALT+G 

B) CTRL+F 

C) INSERT+LE 

D) INSERT+F11 

A.2. Melyik forrógombbal lehet felolvastatni az aktív alkalmazás ablakának nevét? [1 
pont] 

A) SHIFT+LE 

B) CTRL+J 

C) INSERT+S 

D) INSERT+T 

A.3. Melyik forrógombbal olvastatható fel a Párbeszédpanel vezérlőelemei? [1 pont] 

A) INSERT+B 

B) INSERT+G 

C) CTRL+J 

D) CTRL+S 

A.4. Melyik forrógombbal lehetséges a vezérlőelem üzenetének és szövegének 
felolvasása? [1 pont] 

A) SHIFT+S 

B) INSERT+TAB 

C) INSERT+B 

D) CTRL+J 

A.5. Melyik gyorsgombbal lehetséges az ablak alsó sorának felolvasása? [1 pont] 

A) SHIFT+FEL 

B) INSERT+D 

C) CTRL+TAB 

D) INSERT+PGDN 

A.6. Melyik gyorsgombbal lehet a Felirattal rendelkező ábrák felsorolása? [1 pont] 

A) CTRL+ALT+SHIFT+J 

B) SHIFT+TAB+ALT+S 

C) CTRL+INSERT+SHIFT+G 

D) INSERT+CTRL+ALT+F11 
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A.7. Hogyan lehet beállítani a JAWS-t úgy, hogy az Oktató és Üzenetek hangja 
„Péter betűz” legyen? A beállítási? A beállítási panelról készítsen egy 
képernyőképet és illessze be a 16ValaszJAWSOCR dokumentum 2. oldalára. 
Mentse el a fájlt! [5 pont] 

A.8. Nyissa meg a 
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_webszerkesztes.pdf weboldalt 
és az oldal tetején lévő képbe ágyazott szöveget ismertesse fel a JAWS optikai 
karakterfelismerő használatával. Készítsen az 1. oldalról képernyőképet és illessze 
be a 16ValaszJAWSOCR dokumentum 3. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 pont] 

B) Az alábbi 6 kérdésnek a válaszait, egymondatos egyszerű választ vagy a 
tevékenység 

lépéseit felsorolásszerűen, vagy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok betűjelét 
írja be a 
16ValaszJAWSOCR dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Majd mentse el a 
fájlt! 

B.1. A felismert eredmény hol jelenik meg? [1 pont] 

B.2. Hogyan lehet létrehozni sorokat és oszlopokat a szerkesztés folyamán? [1 pont] 

B.3. Melyik kiterjesztésű fájl lehet bemeneti állomány a felismerés során? [1 pont] 

A) .EML 

B) .CSV 

C) .BMP 

D) .CSS 

B.4. Hogyan ütemezheti több feladat OCR feldolgozását adott időpontokra? [1 pont] 

B.5. A .DBF fájl felismertethető-e OCR programmal? [1 pont] 

B.6. Hogyan gyorsíthatja a feldolgozási sebességet, és hogy növelheti a pontosságot? 
[1 pont] 

B.7. Állítsa a felismerés nyelvét magyarra, majd ismertessen fel az opsample2.pdf 
fájlt! Mentse a felismerés eredményét 16BKEPMAGYAR néven, szövegként RTF 
formátumba! Minden oldal külön fájlba kerüljön! [5 pont] 

B.8. Szkenneljen be egy több hasábos magazin oldalt színes módban, a 
dokumentum nyelvét állítsa magyarra, majd a felismerés eredményét mentse DOC 
formátumú fájlba, 16BMAGAZINHU néven! Egyetlen fájl készüljön! [5 pont] 

https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_webszerkesztes.pdf
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17. FELADAT 

A) Nyissa meg a 17ValaszJAWSOCR dokumentumot, melyben válaszol a 
következő kérdésekre! Kérjük, hogy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok 
betűjelét írja be a dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Mentse el a 
fájlt! 

A.1. Melyik forrógombbal lehet a Felirattal rendelkező ábrákat felolvastatni? [1 pont] 

A) INSERT+TAB+ALT+F11 

B) CTRL+ALT+TAB+F 

C) INSERT+CTRL+ALT+G 

D) CTRL+INSERT+SHIFT+G 

A.2. Melyik forrógombbal lehet a JAWS kurzor és a PC kurzor összekapcsolása? [1 
pont] 

A) CTRL+INSERT+SZÁMBILL MÍNUSZ 

B) INSERT+CTRL+SZÁMBILL 5 

C) INSERT+FEL+SZÁMBILL MÍNUSZ 

D) CTRL+PAGE UP+J 

A.3. Melyik forrógombbal olvastatható fel az aktív kurzornál lévő karakter 
betűtípusa? [1 pont] 

A) INSERT+F 

B) CTRL+C 

C) INSERT+B 

D) CTRL+S 

A.4. Melyik forrógombbal lehetséges a vezérlőelem üzenetének és szövegének 
felolvasása? [1 pont] 

A) CTRL+J 

B) SHIFT+S 

C) ALT+TAB 

D) INSERT+TAB 

A.5. Melyik gyorsgombbal lehetséges az ablak alsó sorának felolvasása? [1 pont] 

A) INSERT+F2 

B) INSERT+ PAGE DOWN 

C) CTRL+TAB 

D) SHIFT+FEL 

A.6. Melyik gyorsgombbal lehet a kurzornál lévő karakter előtér és háttér színét 
felolvastatni? [1 pont] 

A) ALT+DEL 

B) CTRL+J 

C) INSERT+5 

D) CTRL+S 
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A.7 Hogyan lehet beállítani a JAWS-t úgy, hogy a PC-kurzor hangja „Veronika 
betűz” legyen? A beállítási panelról készítsen egy képernyőképet és illessze 
be a 17ValaszJAWSOCR dokumentum 2. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 pont] 

A.8. Nyissa meg a 
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_online_alapismere
tek.pdf 
weboldalt és az oldal tetején lévő képbe ágyazott szöveget ismertesse fel a 
JAWS optikai karakterfelismerő használatával. Készítsen az 1. oldalról 
képernyőképet és illessze be a 17ValaszJAWSOCR dokumentum 3. oldalára. 
Mentse el a fájlt! [5 pont] 

B) Az alábbi 6 kérdésnek a válaszait, egymondatos egyszerű választ vagy a 
tevékenység 

lépéseit felsorolásszerűen, vagy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok betűjelét 
írja be a 
17ValaszJAWSOCR dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Majd mentse el a 
fájlt! 

B.1 A Közvetlen OCR aktiválásakor hol jelenik meg a felismert szöveg? [1 pont] 

B.2. Mikor célszerű színes képek szkennelése? [1 pont] 

B.3. Melyik kiterjesztésű fájl lehet bemeneti állomány a felismerés során? [1 pont] 

A) .TIF 

B) .CSV 

C) .MID 

D) .CSS 

B.4. Hogyan lehet különböző nyelvű szövegeket felismerni? [1 pont] 

B.5. A .JPEG fájl felismertethető-e OCR programmal? [1 pont] 

B.6. Hogyan tud képszerkesztő alkalmazáshoz kapcsolódni? [1 pont] 

B.7. Állítsa a felismerés nyelvét magyarra, majd ismertessen fel az opsample1.tif 
fájlt! Mentse a felismerés eredményét 17BKEPMAGYAR néven, szövegként RTF 
formátumba! Minden oldal külön fájlba kerüljön! [5 pont] 

B.8. Szkenneljen be egy több hasábos magazin oldalt színes módban, a 
dokumentum nyelvét állítsa magyarra, majd a felismerés eredményét mentse DOC 
formátumú fájlba, 17BMAGAZINHU néven! Egy fájl készüljön! [5 pont] 

https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_online_alapismeretek.pdf
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_online_alapismeretek.pdf
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18. FELADAT 

A) Nyissa meg a 18ValaszJAWSOCR dokumentumot, melyben válaszol a 
következő kérdésekre! Kérjük, hogy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok 
betűjelét írja be a dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Mentse el a 
fájlt! 

A.1. Melyik gyorsgombbal jeleníthető meg az aktív keretek listája? [1 pont] 

A) CTRL+B 

B) INSERT+F6 

C) SHIFT+G 

D) INSERT+F9 

A.2. Melyik gyorsgombbal lehet a PC-kurzort a JAWS-kurzorhoz mozgatni? [1 pont] 

A) INSERT+SZÁMBILL PLUSZ 

B) INSERT+SZÁMBILL MINUSZ 

C) CTRL+ SZÁMBILL MINUSZ 

D) CTRL+SZÁMBILL FEL 

A.3. Melyik gyorsgomb az Átfutó olvasás indítása? [1 pont] 

A) SHIFT+TAB+LE 

B) CTRL+INSERT+LE 

C) INSERT+TAB+B 

D) CTRL+SHIFT+S 

A.4. Melyik A Beszédtempó ideiglenes csökkentés gyorsgombja? [1 pont] 

A) INSERT+ALT+FEL 

B) CTRL+TAB+LE 

C) ALT+CTRL+PAGE DOWN 

D) INSERT+ALT+PAGE UP 

A.5. Melyik a Beszédtempó tartós csökkentés gyorsgombja? [1 pont] 

A) ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE DOWN 

B) SHIFT+ALT+TAB+FEL 

C) INSERT+ALT+CTRL+A 

D) INSERT+CTRL+TAB+D 

A.6. Melyik gyorsgombbal olvastatható fel az aktívkurzornál lévő sor? [1 pont] 

A) CTRL+5 

B) SHIFT+S 

C) ALT+DEL 

D) INSERT+FEL 
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A.7. Hogyan lehet beállítani a JAWS-t úgy, hogy az Általános hang „Péter betűz” 
legyen? A beállítási panelról készítsen egy képernyőképet és illessze be a 
18ValaszJAWSOCR dokumentum 2. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 pont] 

A.8. Nyissa meg a 
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_szamitogepes_alapismeret
ek.pdf weboldalt és az oldal tetején lévő képbe ágyazott szöveget ismertesse fel 
a JAWS optikai karakterfelismerő használatával. Készítsen az 1. oldalról 
képernyőképet és illessze be a 18ValaszJAWSOCR dokumentum 3. oldalára. 
Mentse el a fájlt! [5 pont] 

B) Az alábbi 6 kérdésnek a válaszait, egymondatos egyszerű választ vagy a 
tevékenység 

lépéseit felsorolásszerűen, vagy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok betűjelét 
írja be a 
18ValaszJAWSOCR dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Majd mentse el a 
fájlt! 

B.1. A Közvetlen OCR aktiválására hol van mód? [1 pont] 

B.2. Mi a teendő, ha a lehető legjobb eredményt kívánja elérni faxképek 
felismertetésekor? [1 pont] 

B.3. Melyik kiterjesztésű fájl lehet bemeneti állomány a felismerés során? [1 pont] 

A) .TIF 

B) .VOC 

C) .MID 

D) .EXE 

B.4. Hogyan lehet megtartani a kézírásos szöveget felismeréskor? [1 pont] 

B.5. A .JPG fájl felismertethető-e OCR programmal? [1 pont] 

B.6. Mit kell tennie, ha túlságosan világos vagy sötét dokumentumot szeretne 
szkennelni? [1 pont] 

B.7. Állítsa a felismerés nyelvét magyarra, majd ismertessen fel az opsample2.pdf 
fájlt! Mentse a felismerés eredményét 18BKEPMAGYAR néven, szövegként RTF 
formátumba! Minden oldal külön fájlba kerüljön! [5 pont] 

B.8. Szkenneljen be egy több hasábos magazin oldalt színes módban, a 
dokumentum nyelvét állítsa magyarra, majd a felismerés eredményét mentse DOC 
formátumú fájlba, 18BMAGAZINHU néven! Egyetlen fájl készüljön! [5 pont] 

https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_szamitogepes_alapismeretek.pdf
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_szamitogepes_alapismeretek.pdf
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19. FELADAT 

A) Nyissa meg a 19ValaszJAWSOCR dokumentumot, melyben válaszol a 
következő kérdésekre! Kérjük, hogy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok 
betűjelét írja be a dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Mentse el a 
fájlt! 

A.1. Melyik gyorsgombbal aktiválható a JAWS billentyűsúgó? [1 pont] 

A) INSERT+1 

B) INSERT+F 

C) CTRL+B 

D) SHIFT+G 

A.2. Melyik forrógombbal lehetséges a Beszédtempó tartós csökkentése? [1 pont] 

A) INSERT+ALT+CTRL+F11 

B) ALT+TAB+CTRL+FEL 

C) CTRL+SHIFT+INSERT+S 

D) ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE DOWN 

A.3. Melyik gyorsgombbal változtatható meg a begépelt betűk felolvasási módja? [1 
pont] 

A) CTRL+S 

B) INSERT+F9 

C) INSERT+2 

D) SHIFT+LE 

A.4. Melyik az aktív Ablak címsor felolvasás gyorsgombja? [1 pont] 

A) INSERT+B 

B) INSERT+T 

C) SHIFT+S 

D) CTRL+J 

A.5. Melyik gyorsgombbal lehet az Alkalmazás verzióadatainak felolvasása? [1 pont] 

A) CTRL+INSERT+V 

B) CTRL+INSERT+B 

C) CTRL+INSERT+FEL 

D) CTRL+SHIFT+FEL 

A.6. Melyik gyorsgombbal lehet felsoroltatni egy dokumentumban lévő szavakat? [1 
pont] 

A) ALT+TAB+DEL 

B) TAB+SHIFT+S 

C) INSERT+CTRL+W 

D) ALT+CTRL+J 
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A.7. Hogyan lehet beállítani a JAWS-t úgy, hogy az Oktató és Üzenetek 
hangereje 30% legyen? A beállítási panelról készítsen egy képernyőképet és 
illessze be a 19ValaszJAWSOCR dokumentum 2. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 
pont] 

A.8. Nyissa meg a 
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2019/syllabus6_tablazatkezeles.pdf weboldalt 
és az oldal tetején lévő képbe ágyazott szöveget ismertesse fel a JAWS optikai 
karakterfelismerő használatával. Készítsen az 1. oldalról képernyőképet és illessze 
be a 19ValaszJAWSOCR dokumentum 3. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 pont] 

B) Az alábbi 6 kérdésnek a válaszait, egymondatos egyszerű választ vagy a 
tevékenység 

lépéseit felsorolásszerűen, vagy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok betűjelét 
írja be az 
19ValaszJAWSOCR dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Majd mentse el a 
fájlt! 

B.1. Az OCR feldolgozást hogyan gyorsíthatja fel? [1 pont] 

B.2. Az OmniPage Pro milyen nyelvekhez nyújt szótári támogatást (írjon fel egyet)? [1 
pont] 

B.3. Melyik kiterjesztésű fájl lehet bemeneti állomány a felismerés során? [1 pont] 

A) .MOB 

B) .PCX 

C) .MDB 

D) .EXE 

B.4. Hogyan lehet megtanítani az OCR programnak ismeretlen karakter felismerését? 
[1 pont] 

B.5. A .PRN fájl felismertethető-e OCR programmal? [1 pont] 

B.6. Az OmniPage Pro hány ábécét támogat? [1 pont] 

B.7. Állítsa a felismerés nyelvét magyarra, majd ismertessen fel az opsample3.pdf 
fájlt! Mentse a felismerés eredményét 19BKEPMAGYAR néven, szövegként RTF 
formátumba! Minden oldal külön fájlba kerüljön! [5 pont] 

B.8. Szkenneljen be egy több hasábos magazin oldalt színes módban, a 
dokumentum nyelvét állítsa magyarra, majd a felismerés eredményét mentse DOC 
formátumú fájlba, 19BMAGAZINHU néven! Egyetlen fájl készüljön [5 pont] 

https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2019/syllabus6_tablazatkezeles.pdf
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20. FELADAT 

A) Nyissa meg a 20ValaszJAWSOCR dokumentumot, melyben válaszol a 
következő kérdésekre! Kérjük, hogy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok 
betűjelét írja be a dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Mentse el a 
fájlt! 

A.1. Melyik gyorsgombbal lehetséges a JAWS kurzor korlátozása? [1 pont] 

A) INSERT+F 

B) INSERT+R 

C) SHIFT+G 

D) CTRL+B 

A.2. Melyik forrógombbal lehetséges a Képernyő frissítése? [1 pont] 

A) ALT+ PAGE DOWN 

B) ALT+FEL 

C) INSERT+ESC 

D) INSERT+F11 

A.3. Melyik gyorsgombbal lehetséges a Billentyűparancs továbbadása? [1 pont] 

A) CTRL+S 

B) SHIFT+LE 

C) INSERT+F9 

D) INSERT+3 

A.4. Melyik a JAWS Keresés parancsa? [1 pont] 

A) INSERT+CTRL+F 

B) INSERT+CTRL+T 

C) SHIFT+ALT+S 

D) INSERT+ALT+B 

A.5. Melyik gyorsgombbal lehet Kilépni a JAWS for Windows programból? [1 pont] 

A) CTRL+V 

B) INSERT+D 

C) INSERT+F4 

D) SHIFT+FEL 

A.6. Melyik gyorsgombbal lehetséges a JAWS kezelő indítása? [1 pont] 

A) CTRL+J 

B) INSERT+CTRL+W 

C) ALT+DEL 

D) INSERT+F2 
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A.7. Hogyan lehet beállítani a JAWS-t úgy, hogy a Billentyűzet hangja „Vera betűz” 
legyen? A beállítási panelról készítsen egy képernyőképet és illessze be a 
20ValaszJAWSOCR dokumentum 2. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 pont] 

A.8. Nyissa meg a 
https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_webszerkesztes.pdf weboldalt 
és az oldal tetején lévő képbe ágyazott szöveget ismertesse fel a JAWS optikai 
karakterfelismerő használatával. Készítsen az 1. oldalról képernyőképet és illessze 
be a 20ValaszJAWSOCR dokumentum 3. oldalára. Mentse el a fájlt! [5 pont] 

B) Az alábbi 6 kérdésnek a válaszait, egymondatos egyszerű választ vagy a 
tevékenység 

lépéseit felsorolásszerűen, vagy az elméleti kérdésekre a helyes válaszok betűjelét 
írja be az 
20ValaszJAWSOCR dokumentumba, a táblázat megfelelő sorába. Majd mentse el a 
fájlt! 

B.1. Lehet-e a felismert oldalakat csatolni új e-mail üzenetekhez? [1 pont] 

B.2. A Szövegszerkesztőben hány különböző formázási nézet van? [1 pont] 

B.3. Melyik kiterjesztésű fájl lehet bemeneti állomány a felismerés során? [1 pont] 

A) .TIF 

B) .LHA 

C) .MP3 

D) .EXE 

B.4. Az OCR korrektúrázó megáll-e a felismerés után? [1 pont] 

B.5. A .PCX fájl felismertethető-e OCR programmal? [1 pont] 

B.6. Írja fel a munkafolyamatok fő lépései közül az egyik gyorsgombot? [1 pont] 

B.7. Állítsa a felismerés nyelvét magyarra, majd ismertessen fel az opsample4.tif 
fájlt! Mentse a felismerés eredményét 20BKEPMAGYAR néven, szövegként RTF 
formátumba! Minden oldal külön fájlba kerüljön! [5 pont] 

B.8 Szkenneljen be egy több hasábos magazin oldalt színes módban, a 
dokumentum nyelvét állítsa magyarra, majd a felismerés eredményét mentse DOC 
formátumú fájlba, 20BMAGAZINHU néven! Egyetlen fájl készüljön [5 pont] 

https://njszt.hu/sites/default/files/tests/2018/syllabus_webszerkesztes.pdf

