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9. évfolyam 
 

 Az egészséges munkakörnyezet megteremtése 

 A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük fizikai alapjai 

 Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása 

 Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos alakítása 

2.1. Alkalmazói ismeretek 

 Nagyobb terjedelmű dokumentumok szerkesztése 

 Élőfej, élőláb és elrendezésük 

 Stílusok alkalmazása 

 Tartalomjegyzék készítése 

 Körlevél készítése 

 Szövegszerkesztési ismeretek számonkérése 

 Kiadványszerkesztő program alapjai 

 Kép és szimbólum elhelyezése multimédiás dokumentumban 

 Zene és animáció elhelyezése multimédiás dokumentumban 

 Dokumentum nyomtatási beállításai 

 Hangdigitalizálás, hangszerkesztés 

 Videoszerkesztési lehetőségek számítógéppel 

 Weblapkészítés alapjai 

 Kép, táblázat és listák elhelyezése weblapon 

 Weblapok összekapcsolása hivatkozások segítségével 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

 Egyszerű excel táblázatok, képletek szerkesztése 

 Összetettebb táblázatok 

 Alapfüggvények 

 Statisztikai függvények használata 

 Logikai függvények használata 

 Adatok grafikus szemléltetése (diagramok) 

 Táblázatkezelési ismeretek számonkérése 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása 

 Algoritmusok 

 Problémák megoldása struktogramok segítségével 

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés 

 A programozói környezet megismerés (Code::Bloks) 

 Számítógéppel előállított adatok megjelenítése 

 Adattípusok, változók használata 
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 Feltételes elágazások 

 Feltételes elágazások gyakorlása 

 Kötött lépésszámú ciklus 

 Kötött lépésszámú ciklus gyakorlása 

3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése 

 Tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel 

 

9. kny 
 

1. informatika alapismeretek 

 Baleset és tűzvédelmi oktatás, a gépterem rendje 

 A számítástechnika története 

 számítógép-generációk 

 Neumann-elvek 

 A számítógép fizikai felépítése, főbb részei 

 Különböző perifériák és azok használata. 

 Adat és információ, kódolás, számrendszerek 

II. operációs rendszerek 

 A grafikus felhasználói felület, alapbeállítások 

 Fájl- és mappakezelés 

 Az adatkezelés eszközei: tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem 

 
A szoftver és a hardver karbantartó (segéd)programjai: víruskeresés és -irtás, víruspajzs, 
lemezkarbantartás. 

 A operációs rendszer segédprogramjai, egy egyszerű rajzoló program 

 A helyi hálózat fogalma, használata 

 Az e-learning fogalma, használata – a Moodle program kezelése 

III. szövegszerkesztés 

 A dokumentumok fajtái, részei és jellemzői 

 A szövegszerkesztő program indítása, megjelenése, a munkakörnyezet beállítása 

 A szövegbevitel lehetőségei 

 Szövegek kijelölése, másolása, mozgatása, törlése 

 A karakterek jellemzői, ezek megváltoztatásának lehetőségei. 

 A bekezdések jellemzői, ezek megváltoztatásának lehetőségei 

 Szimbólumok beszúrása 

 Képek beszúrása, formázása. 

 gyakorlás 

 számonkérés 

 
Táblázatok létrehozása, cellaformázási, szegélyformázási lehetőségek; automatikus 
formázások 

 Felhasználói tabulátorok fajtái, létrehozása, alkalmazási feltételei 

 
A felsorolás és számozás, többszintű felsorolás fogalma, alkalmazásának és beállításainak 
folyamata. 

 Szövegjavítás a keresés és csere műveletével, speciális karakterek keresése és cseréje 

 A fejléc és lábléc definíciója, megváltoztatásuk folyamata 

 A körlevél fogalma, elméleti háttere. A megvalósítás lépései elméletben és gyakorlatban. 
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Az oldal tulajdonságainak fogalma, beállítási lehetőségek, ezek jelentősége a dokumentum 
megjelenésére vonatkozóan. A jellemzők megváltoztatásának gyakorlati tudnivalói. 

IV. Prezentációkészítés 

 A prezentáció fogalma, alapelemei 

 A program elindítása, felépítése, nézetei, jelentőségük. 

 Diaelrendezések, diák  

 Effektusok hozzáadása 

 Az objektumok tulajdonságai. 

 Szövegformázások 

 Fejléc és lábléc. 

 Képek, mozgóképek és hangok 

 A Rajz eszköztár 

 A mintadia fogalma, szerepe. 

 Grafikonok, táblázatok, szervezeti ábrák 

 További formázási lehetőségek. 

 Műveletek diákkal, áttűnések 

 Akciógombok 

 Sablonok felhasználása 

V. Információs táradalom 

 A kommunikáció általános modellje.  

 Az információs és kommunikációs technológiák és rendszerek ismerete 

 
Számítógépes információs rendszerek megismerése és alkalmazása, közhasznú információs 
források felhasználása 

 Az Internet története, fejlődése, jelentősége 

 Hálózatok csoportosítása, topológiák, logikai felépítése 

 Protokollok 

 Az informatika etikai és jogi kérdései 

 Az Internet fontosabb szolgáltatásai. 

VII. Könyvtári informatika 

 Közhasznú adatbázisok használata 

 Információszerzés adatbázisokból 

 Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok keresése 

 Komplex információgyűjtési feladat 

 A komplex információgyűjtési feladat irodalomjegyzékének elkészítése 
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10. évfolyam 
 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

 Adatbáziskezelő program alapjai 

 Adatbázisok létrehozása, adatok importálása, feltöltése 

 Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs 

 Adatok rendezése, szűrése 

 Egyszerű választó lekérdezések létrehozás 

 Segédlekérdezések alkalmazása 

 Függvények használata lekérdezésekben 

 Különböző típusú lekérdezések 

 Összetettebb feladatok megoldása 

 Térinformatika alapjai 

 Adatbáziskezelési ismeretek számonkérése 

4. Infokommunikáció 

4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek 

 Tematikus és kulcsszavas keresés az Interneten 

 A keresési találatok elemzése, értékelése 

 Publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák 

 Csoportmunka az Interneten 

 A túlzott internet használatának hátrányai 

 Elektronikus könyvtárak használata 

5. Az információs társadalom 

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 

 Adatvédelmi alapfogalmak 

 Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak 

 Az Internet története 

 Fájlmegosztók 

 Elméleti tudás számonkérése, értékelése 

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 

 
Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, 
értékelése. 

 Elektronikus szolgáltatások keresése az Interneten 

 Az on-line vásárlás folyamata 

 Elektronikus levelezés és működése 

6. Könyvtárinformatika 

 Könyvtárlátogatás 

 Közhasznú adatbázisok használata 

 Információszerzés adatbázisokból 

 Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok keresése 

 Komplex információgyűjtési feladat 

 A komplex információgyűjtési feladat irodalomjegyzékének elkészítése 

 


