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9. évfolyam 
Az informatikai eszközök használata 

 Az egészséges munkakörnyezet megteremtése 

 Neumann elvű számítógép felépítése és működése 

 Bemeneti perifériák használata és működésük fizikai alapjai 

 Kimeneti perifériák használata és működésük fizikai alapjai 

 Háttértárolók csoportosítása működési elvük alapján 

 Alaplap, memória processzor főbb jellemzői 

 Operációs rendszerek fogalma, csoportosítása, legfontosabb feladata 

 Szoftverek csoportosítása 

 Hálózatok felépítése, topológiája 

 Kártékony szoftverek fajtái és védekezés ellenük 

 Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása 

 Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos alakítása 

Alkalmazói ismeretek 

 Karakter- és bekezdésformázások ismétlése 

 Tabulátor és felsorolás ismétlése 

 Táblázatok ismétlése 

 Nagyobb terjedelmű dokumentumok szerkesztése 

 Oldalbeállítás 

 Élőfej, élőláb és elrendezésük 

 Hasábok alkalmazása 

 Stílusok alkalmazása 

 Tartalomjegyzék készítése 

 Körlevél készítése 
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 Képszerkesztő program alapjainak megismerése 

 Egyszerű rajzok készítése képszerkesztő programmal 

 Vágás, retusálás, fények és színek módosítása 

 Képek transzformálása, konvertálása 

 Különböző képformátumok tulajdonságai és alkalmazása 

 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 

 Listák elhelyezése és formázása weblapokon 

 Képek alkalmazása weblapokon 

 Táblázatok alkalmazása weblapokon 

 Hivatkozások létrehozása weblapokon 

Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

 Excel alapjainak ismétlése 

 Karakterek és cellák formázása 

 Feltételes formázások 

 Adatformátumok beállítása 

 Nyomtatási és oldalbeállítások 

 Egyszerű képletek szerkesztése 

 Összetettebb képletek szerkesztése 

 Egyszerű függvények használata 

 Statisztikai függvények használata 

 Logikai függvények 

 Függvények egymásba ágyazása 

 Dátumfüggvények 

 Mátrixfüggvények 

 Adatok keresése, szűrése, rendezése 
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 Adatbázisfüggvények használata 

 Adatok szemléltetése diagramon 

 Diagramok beállításai 

 Diagramok típusainak célszerű kiválasztása 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

 Algoritmusok készítése 

 Folyamatábra készítése 

 A programozói környezet megismerés (Code::Bloks) 

 Számítógéppel előállított adatok megjelenítése 

 Adattípusok, változók használata 

 Összetett adatszerkezetek 

 Adatok beolvasásának lehetőségei 

 Feltételes elágazások 

 Feltételes elágazások gyakorlása 

 Feltételes elágazások gyakorlása 

 Kötött lépésszámú ciklus 

 Kötött lépésszámú ciklus gyakorlása 

 Előltesztelő ciklus 

 Előltesztelő ciklus gyakorlása 

 Előltesztelő ciklus gyakorlása 

 Hátultesztelő ciklus 

 Hátultesztelő ciklus gyakorlása 

 Adott problémához a megfelelő típusú ciklus kiválasztása 

 Függvények és alprogramok létrehozása és használata 
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10. évfolyam 
2. Alkalmazói ismeretek 

 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 

4. Infokommunikáció (14+2) 

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 

 kommunikációs program használata 

 Feladatok megoldása 

 A túlzott internet használatának hátrányai 

 Elektronikus könyvtárak használata 

4.3. Médiainformatika 

 internetes portálok, médiatárak, elektronikus könyvtárak használata 

 internetes portálok, médiatárak, elektronikus könyvtárak használata 

5. Az információs társadalom 

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 

 Adatvédelmi alapfogalmak 

 Feladatok megoldása 

 Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak 

 Az Internet története 

 Fájlmegosztók 

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 

 
Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, 
értékelése. 

 Feladatok megoldása 

 Elektronikus szolgáltatások keresése az Interneten 

 Az on-line vásárlás folyamata 

 Elektronikus levelezés és működése 

6. Könyvtárinformatika 

 Könyvtárlátogatás 

 Közhasznú adatbázisok használata 

 Feladatok megoldása 
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 Információszerzés adatbázisokból 

 Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok keresése 

 Komplex információgyűjtési feladat 

 A komplex információgyűjtési feladat irodalomjegyzékének elkészítése 
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11. évfolyam 
2. Alkalmazói ismeretek 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 
létrehozása 

 Karakter- és bekezdésformázások ismétlése 

 Tabulátor és felsorolás ismétlése 

 Táblázatok ismétlése 

 Nagyobb terjedelmű dokumentumok szerkesztése 

 Oldalbeállítás 

 Élőfej, élőláb és elrendezésük 

 Hasábok alkalmazása 

 Stílusok alkalmazása 

 Tartalomjegyzék készítése 

 Körlevél készítése 

 Képszerkesztő program alapjainak megismerése 

 Egyszerű rajzok készítése képszerkesztő programmal 

 Vágás, retusálás, fények és színek módosítása 

 Képek transzformálása, konvertálása 

 Különböző képformátumok tulajdonságai és alkalmazása 

 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 

 Listák elhelyezése és formázása weblapokon 

 Képek alkalmazása weblapokon 

 Táblázatok alkalmazása weblapokon 

 Hivatkozsok létrehozása weblapokon 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

 Excel alapjainak ismétlése 

 Karakterek és cellák formázása 

 Feltételes formázások 

 Adatformátumok beállítása 

 Nyomtatási és oldalbeállítások 

 Egyszerű képletek szerkesztése 

 Összetettebb képletek szerkesztése 

 Egyszerű függvények használata 

 Statisztikai függvények használata 

 Logikai függvények 

 Függvények egymásba ágyazása 

 Dátumfüggvények 

 Mátrixfüggvények 

 Adatok keresése, szűrése, rendezése 
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 Adatbázisfüggvények használata 

 Adatok szemléltetése diagramon 

 Diagramok beállításai 

 Diagramok típusainak célszerű kiválasztása 

 Algoritmusok készítése 

 Folyamatábra készítése 

 A programozói környezet megismerés (Code::Bloks) 

 Számítógéppel előállított adatok megjelenítése 

 Adattípusok, változók használata 

 Összetett adatszerkezetek 

 Adatok beolvasásának lehetőségei 

 Feltételes elágazások 

 Kötött lépésszámú ciklus 

 Előltesztelő ciklus 

 Hátultesztelő ciklus 

 Adott problémához a megfelelő típusú ciklus kiválasztása 

 Függvények és alprogramok létrehozása és használata 

 Tematikus és kulcsszavas keresés az Interneten 

 internetes portálok, médiatárak, elektronikus könyvtárak használata 
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12. évfolyam 
2. Alkalmazói ismeretek 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 
létrehozása 

 Tabulátor és felsorolás ismétlése 

 Nagyobb terjedelmű dokumentumok szerkesztése 

 Hasábok alkalmazása 

 Stílusok alkalmazása 

 Tartalomjegyzék készítése 

 Körlevél készítése 

 Képszerkesztő program alapjainak megismerése 

 Egyszerű rajzok készítése képszerkesztő programmal 

 Vágás, retusálás, fények és színek módosítása 

 Képek transzformálása, konvertálása 

 Különböző képformátumok tulajdonságai és alkalmazása 

 Kiadványszerkesztő program alapjai 

 Kép és szimbólum elhelyezése multimédiás dokumentumban 

 Zene és animáció elhelyezése multimédiás dokumentumban 

 Dokumentum nyomtatási beállításai 

 Hangdigitalizálás, hangszerkesztés 

 Videoszerkesztési lehetőségek számítógéppel 

 Listák elhelyezése és formázása weblapokon 

 Képek alkalmazása weblapokon 

 Táblázatok alkalmazása weblapokon 

 Hivatkozsok létrehozása weblapokon 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

 Statisztikai függvények használata 

 Logikai függvények 

 Függvények egymásba ágyazása 

 Dátumfüggvények 

 Mátrixfüggvények 

 Adatok keresése, szűrése, rendezése 

 Adatbázisfüggvények használata 

 Adatok szemléltetése diagramon 

 Diagramok beállításai 

 Diagramok típusainak célszerű kiválasztása 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés 

 A programozói környezet megismerés (Code::Bloks) 

 Számítógéppel előállított adatok megjelenítése 

 feladatok megoldása 

 Adattípusok, változók használata 

 Összetett adatszerkezetek 

 Adatok beolvasásának lehetőségei 

 Feltételes elágazások 
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 Feltételes elágazások gyakorlása 

 Kötött lépésszámú ciklus 

 Kötött lépésszámú ciklus gyakorlása 

 Előltesztelő ciklus 

 Hátultesztelő ciklus 

 Adott problémához a megfelelő típusú ciklus kiválasztása 

 Függvények és alprogramok létrehozása és használata 
 


