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9.e osztály (Tankönyv: OH-DIG09TA)  
 

I.   Szövegszerkesztés  

Az adatok áttekinthető elrendezése  

Képek, ábrák beillesztése  

Egyenletszerkesztő használata, szimbólumok beillesztése  

Önálló feladatmegoldás  

Felsorolás, sorszámozás, tördelés kialakítása  

Számonkérés  

Fájlok kezelése, megosztása  

Körlevélkészítés  

Nagy dokumentumok formázása  

Nagy dokumentumok formázása stílusok, tartalomjegyzék  

 

II. Számítógépes grafika - képfeldolgozás  

A pixelgrafika alapfogalmai, szerkesztő-programjai és a  

fel-használói felület, kijelölések, alakzatok  

készítése  

Rétegek  

Egyszerű pixelgrafikus kép készítése beépített alakzatokkal  

Önálló feladatmegoldás  

Adott kép manipulációja színekkel  

Adott képről történő radírozás, retusálás  

Adott képre történő másolás 

 

III. Multimédiás dokumentumok készítése  

Elméleti fogalmak, adatvédelem, szoftverek  

Videó készítése, szerkesztése 1. 

 

IV. Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata  

Változók, kiíratás, adat bekérése  

Számok és karakterláncok a programban  

Számok és karakterláncok  

Elágazások  

Elágazások és véletlenek  

Ciklusok  
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Ciklusok és véletlenek  

Ciklusok oda-vissza és egymásba ágyazva  

Összetartozó adatok kezelése  

Listák és bejárásuk  

Listák mindenféle adatokkal 

 

V. Mobiltechnológiai ismeretek  

Mobil informatikai eszközök  

Okostelefonok biztonságos használata  

Mobiltanulás, oktatóprogramok  

Egyszerű mobilalkalmazás készítése 

 

VI. Publikálás a világhálón  

Weblap készítése 

Képek beillesztése, ábrák/illusztrációk felirattal, hivatkozások, videó 

beillesztése  

Táblázatok használata, stíluslap csatolása, stíluslap módosítása, 

statikus honlap publikálása 

 

VII. Táblázatkezelés  

Számok, szövegek, logikai kifejezések kezelése  

Diagramkészítés  

Szöveg- és dátumkezelő függvények  

Aritmetikai függvények 

 

VIII. Adatbázis kezelés  

Adatbázisok létrehozása, adatok importálása, feltöltése  

Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs  

Adatok rendezése, szűrése 

 

IX. Az információs társadalom, e-Világ  

Felhőszolgáltatások 

 

X. Online kommunikáció  

Az online kommunikációs eszközök csoportosítása  

A világháló  

Elektronikus levelezés 

 

XI. A digitális eszközök használata  

Az informatikai eszközök története; a digitális eszközök főbb egységei  
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9.évfolyam (Tankönyv: OH-DIG09TA)  
 

I. Szövegszerkesztés 
Az adatok áttekinthető elrendezése 
Képek, ábrák beillesztése 
Fájlok kezelése, megosztása 
Körlevélkészítés 
Stílusok, tartalomjegyzék 
Nagy dokumentumok formázása 
Körlevélkészítés 
Stílusok, tartalomjegyzék 
Nagy dokumentumok formázása 
 

II. Számítógépes grafika – képfeldolgozás 
A pixelgrafika alapfogalmai, szerkesztő-programjai és a felhasználói 
felület, kijelölések, alakzatok készítése 
Rétegek 
Szöveg a képen, képszerkesztés mobiltelefonnal 
 

III. Multimédiás dokumentumok készítése 
Elméleti fogalmak, adatvédelem, szoftverek 
Videó készítése, szerkesztése 1. 
 

IV. Számítógépes grafika  vektorgrafika 
A vektorgrafika alapfogalmai, szerkesztőprogramjai és a felhasználói 
felület 
Alakzatok, igazítás 
Elrendezés 
Színek, kitöltés, szegélyek 
Gyakorlás és ellenőrzés 
Unió, metszet, különbség 
Útvonal 
Szövegek 
GeoGebra 
 

V. Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 
Változók, kiíratás, adat bekérése 
Számok és karakterláncok a programban 
Elágazások és véletlenek 
Ciklusok és véletlenek 
Ciklusok oda-vissza és egymásba ágyazva 
Összetartozó adatok kezelése 
Listák és bejárásuk 
Listák mindenféle adatokkal 
 

VI. Mobiltechnológiai ismeretek 
Mobil informatikai eszközök 
Okostelefonok biztonságos használata 
Mobiltanulás, oktatóprogramok 
Egyszerű mobilalkalmazás készítése 
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VII. Publikálás a világhálón 
Egyszerű weblap készítése 
 

VIII. Táblázatkezelés 
Számok, szövegek, logikai kifejezések kezelése 
Diagramkészítés 
Szöveg- és dátumkezelő függvények 
Keresőfüggvények 
Feltételes statisztikai függvények 
 

IX. Az információs társadalom, e-Világ 
Felhőszolgáltatások 
 

X. Online kommunikáció 
Az online kommunikációs eszközök csoportosítása 
A világháló 
Elektronikus levelezés 
 

XI. A digitális eszközök használata 
Az informatikai eszközök története; a digitális eszközök főbb egységei 
A modern digitális eszközök működése 
Operációs rendszerek  
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10.e osztály (Tankönyv:OH-DIG10TA) 
 

I. Táblázatkezelés 

Egyenletek megoldása 

Ferde hajítás 

Betűk gyakorisága 

Mátrixfüggvények gyakorlása 

Matematikai függvények 

 

II. Online kommunikáció 
Az online kommunikáció szerepe, működése 

 

III. Publikálás a világhálón 
Statikus weboldal, stíluslap 

Honlap készítése tartalomkezelő rendszerben  

 

IV. Információ társadalom, e-Világ 
Az információs társadalom szerepe, e-szolgáltatások 

Az információs társadalom problémái 

 

V. Algoritmizálás és programozási nyelv használata 
Elemi adattípusok és elágazások 

Ciklusok és listák 

Szövegek, eljárások, függvények 

Eljárások a gyakorlatban 

Függvények a gyakorlatban 

Variációk típusalgoritmusokra 

Listákat tartalmazó listák – kétdimenziós adatszerkezet 

Objektumok szótárban 

Kétdimenziós listák és szótárak a gyakorlatban 

 

VI. Adatbázis-kezelés 
Szűrés 

Logikai műveletek 

Online szolgáltatások, hozzáférési jogosultságok 

Adatbázis-kezelési fogalmak 

Lekérdezések készítése. 

Egyszerű feladatok, lekérdezések. 

Számított mezők 

Csoportosítás (GroupBy) 

Egyéb csoportosítási lehetőségek (Count, Sum, Avg) 

Legkisebb és legnagyobb értékek 

Rendezés 

Jelentés készítése 

Több táblás adatbázis. 

Kapcsolatok a táblák között. 

Segédlekérdezések. 

 

VII. A digitális eszközök használata 
Az informatikai eszközök története; a digitális eszközök főbb egységei 
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A modern digitális eszközök működése 

Perifériák: kimeneti perifériák. 

Bemeneti perifériák. 

A CPU és a memória 

Háttértárak és egyéb kiegészítők. 

Alkalmazások telepítése. 

Digitális kártevők 

Fájlkezelés, tömörítés. Felhőszolgáltatások. 
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10.évfolyam (Tankönyv:OH-DIG10TA) 
 

I. Táblázatkezelés 

Egyenletek megoldása 
Ferde hajítás  
 

II. Online kommunikáció 

Az online kommunikáció szerepe, működése 
 

III. Publikálás a világhálón 

Statikus weboldal, stíluslap 
Honlap készítése tartalomkezelő rendszerben 
 

IV. Információ társadalom, e-Világ 

Az információs társadalom szerepe, e-szolgáltatások 
Az információs társadalom problémái 
 

V. Algoritmizálás és programozási nyelv használata 

Elemi adattípusok és elágazások 
Ciklusok és listák 
Szövegek, eljárások, függvények 
Eljárások a gyakorlatban 
Függvények a gyakorlatban 
Variációk típusalgoritmusokra 
Listákat tartalmazó listák – kétdimenziós adatszerkezet 
Objektumok szótárban 
Kétdimenziós listák és szótárak a gyakorlatban 
 

VI. Adatbázis-kezelés 

Szűrés 
Logikai műveletek 
Online szolgáltatások, hozzáférési jogosultságok 
Adatbázis-kezelési fogalmak 
 

VII.  A digitális eszközök használata 

Az informatikai eszközök története; a digitális eszközök főbb egységei 
A modern digitális eszközök működése 
Operációs rendszerek 

 


