Tájékoztató
az emelt szintű és a középszintű
távközlési ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga
szóbeli részének előkészítéséhez és lebonyolításához
rendszergazdák és vizsgáztató tanárok részére
A vizsgáztatás szabályai


A vizsgázó a szóbeli vizsgán egy tételt húz ki. A vizsgázónak bizonyos szóbeli tételek esetén
gyakorlati feladata is lehet. A szóbeli tétel gyakorlati feladatát a felkészülési időben kell
elvégeznie és a felelete során bemutatnia.

Hardver és operációs rendszer feltételek





A szóbeli vizsgán álljanak rendelkezésre az eszköz és hardververlistában leírt eszközök,
számítógépek, szoftver(ek).
A gyakorlati feladatok végrehajtásához legyenek kialakítva az eszköz és hardverlistában
meghatározott eszközökkel felszerelt mérő- ill. munkahelyek. A mérő-, munkahelyek a
munkavédelmi és érintésvédelmi szempontok figyelembevételével kerüljenek kialakításra. A
gyakorlati feladatok dokumentálásához szükséges eszközök álljanak rendelkezésre.
A mérő-, és munkahelyeket úgy kell előkészíteni, hogy azoknál a szóbeli vizsga részletes
tematikájában meghatározott gyakorlati feladatok végrehajthatók legyenek.

Belépési azonosítók



Biztosítani kell, hogy a vizsgázók a gépekre, az erre az alkalomra készített és más célra nem
használt felhasználói azonosítókkal léphessenek be.
A vizsgázók a felhasználói azonosítókat és a hozzájuk tartozó jelszavakat csak a vizsgán
ismerhetik meg.

Jogosultságok beállítása, internet-hozzáférés




A gépen a jogosultságok úgy legyenek beállítva, hogy a vizsgázó elvégezhesse az operációs
rendszer jellemzőinek a lekérdezését, illetve módosítását, valamint használhassa a különböző
segédprogramokat (pl. töredezettség-mentesítés, partíciók kezelése), továbbá elvégezhesse
hardverek és szoftverek telepítését.
Az internethez való hozzáférést csak akkor kell biztosítani, ha a szóbeli tétel gyakorlati
feladata azt megkívánja. Az internethez való hozzáférés lehetőség szerint vezetékes legyen!

A vizsgázók tájékoztatása




A vizsgázó számára egy rövid, lényegre törő tájékoztatót kell készíteni, amely ismerteti a
vizsga során használt számítógépek használatának rendjét és szabályait. Ebben meg kell adni
a vizsga során használható felhasználói nevet és jelszót.
A dokumentumot minden számítógéphez mellékelni kell és a kérdezőtanárnak is meg kell
kapni!
Gyakorlati feladat megkezdése előtt a vizsgázót írásban tájékoztatni kell a balesetvédelmi
tudnivalókról és a munkaszabályokról erről vizsgázónak nyilatkozatot kell aláírni!

