
 

12.H – Informatika -2021.04.28. SZERDA 11:50 

 (2 óra) 

ÖNÁLLÓ FELDOLGOZÁS 

Feladat: Összefoglalás, ismétlés 

 

 

12.H – Informatika -2021.04.27. Kedd 11:50 

ONLINE konzultáció: SKYPE (https://join.skype.com/nlEQCSFPLBoH ) 

FELADATOK PÓTLÁSA 

  

https://join.skype.com/nlEQCSFPLBoH


 

12.H – Informatika -2021.04.14. SZERDA 11:50 

 (2 óra) 

Feladat: ONLINE TÉMAZÁRÓ – REDMENTA 

(Hiányzás csak hivatalos igazolással – előre jelezve – lehetséges!) 

Link: https://redmenta.com/programozas12H  

 

 

 

A tanóra második részében a dolgozatban szereplő feladatok megoldásának 

eredményességét ellenőrizhetitek! 

  

https://redmenta.com/programozas12H
https://redmenta.com/programozas12H


 

12.H – Informatika -2021.04.13. Kedd 11:50 

ONLINE konzultáció: SKYPE (https://join.skype.com/nlEQCSFPLBoH ) 

Konzultálás – PASCAL ALAPOK – ELÁGAZÁSOK (tanári magyarázat) 

 

A mai dupla órán a programok elemzésének és tesztelésének folytatása a 

tananyag. Ezen belül a különböző elágazások működésével ismerkedhettek meg! 

Segítséget ITT találtok az 5. Algoritmus elemek fejezet 5.2 részénél (elágazások-

szelekciók).  

Használnotok kell a már megismert fejlesztői környezetet (Kattintsatok rá)!

 

 

A feladatot letölthetitek: INNEN 

Beküldendő egy WORD fájl (futtatási képekkel, elemzéssel) a KRÉTÁN keresztül 

címemre!  

 

Határidő: 2021. IV. 13. 15:00 

 

 

 

https://join.skype.com/nlEQCSFPLBoH
http://zeus.nyf.hu/~akos/pascal/pascal.htm
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/_pascal-elagazas.pdf
https://www.onlinegdb.com/online_pascal_compiler


 

12.H – Informatika -2021.03.31. SZERDA 11:50 

ÖNÁLLÓ FELADATMEGOLDÁS ) 

 

Feladat a kiírás alapján. 

ÖKOISKOLA 

 

 

 

A mai tanóránk fő feladata a környezetvédelem, a környezettudatos magatartás. 

Látogass el a ZALAVÍZ honlapjára, ahol egy érdekes „játékban” vehetsz részt! Kattints IDE! 

1. lépés kattints a videóra és egy word dokumentumba készíts pár pontos vázlatot a látottakról! 

2. töltsd ki a kérdőívet és készíts egy képernyőfotót a kitöltésről! 

 

Beküldendő a word állomány - 2021.03.31. 16:00 –ig.  

Házi feladat: Az elmaradt, be nem adott feladatok pótlása (2021.04.07-ig) 

  

https://www.zalaviz.hu/index.php/szemleletformalas
https://www.zalaviz.hu/index.php/szemleletformalas


 

12.H – Informatika -2021.03.30. Kedd 11:50 

ONLINE konzultáció: SKYPE (https://join.skype.com/nlEQCSFPLBoH ) 

Konzultálás – PASCAL ALAPOK – CIKLUSOK (tanári magyarázat) 

 

A mai dupla órán a programok elemzése és tesztelése a tananyag. Ezen belül a 

különböző ciklusok működésével ismerkedhettek meg! 

Segítséget ITT találtok az 5. Algoritmus elemek fejezet 5.1 részénél (iterációk, 

ciklusok).  

 

Használnotok kell a már megismert fejlesztői környezetet (Kattintsatok rá)!

 

 

A házi feladatot letölthetitek: INNEN 

Beküldendő egy WORD fájl (futtatási képekkel, elemzéssel) a KRÉTÁN 

keresztül címemre!  

 

Határidő: 2021. III. 30. 15:00 

 

  

https://join.skype.com/nlEQCSFPLBoH
http://zeus.nyf.hu/~akos/pascal/pascal.htm
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/pascal_12_evfolyam_feladat_01.pdf
https://www.onlinegdb.com/online_pascal_compiler


 

12.H – Informatika -2021.03.17. szerda 11:50 

(2 óra) Program futtatás és elemzés 

Önálló feladatmegoldás 
1.) Próbáld ki az online PASCAL szerkesztő/ fordító felületet a múlt órán tanultak felhasználásával! 

Elérheted: ITT 

 

2. Gépelj be (másolj be) példaprogramokat és futtasd le őket! 

Példaprogramok leírással:  

Az IF feltételvizsgálat; 

 FOR ciklus;  

A WHILE.DO ciklus; 

 A REPEAT..UNTIL ciklus  

Dolgozd fel a leírások alapján a különböző programozási lehetőségeket! Próbálj ki mind a négy fajtából 

legalább egyet! A futtatás végeredményét fényképezd le (PrintScreen)! A képeket mentsd el egy 

tömörített állományban és küld el a KRÉTA segítségével! 

Beküldési határidő: 2021.III.17. 16:00  

https://www.onlinegdb.com/online_pascal_compiler
http://prog.ide.sk/pas.php?s=12
http://prog.ide.sk/pas.php?s=6
http://prog.ide.sk/pas.php?s=16
http://prog.ide.sk/pas.php?s=18


 

12.H – Informatika -2021.03.16. kedd 11:50 

KEDD 11: 50  

1. óra: 

ONLINE konzultáció: SKYPE (https://join.skype.com/nlEQCSFPLBoH ) 

Konzultálás – PASCAL ALAPOK – VÁLTOZÓK (tanári magyarázat) 

Az online PASCAL szerkesztő/ fordító felületet! Elérheted: ITT 

Tananyag a változókhoz elérhető: INNEN 

 

 

 

 

 

2. óra: 

Példaprogramok a változók használatára (gyakorlás) 

 

  

https://join.skype.com/nlEQCSFPLBoH
https://www.onlinegdb.com/online_pascal_compiler
http://prog.ide.sk/pas.php?s=4


 

12.H – Informatika -2021.03.03. szerda 11:50 

(2 óra) 

Program futtatás és elemzés 

Önálló feladatmegoldás 

Az online PASCAL szerkesztő/ fordító felületet segítségével (elérheted: ITT) oldd 

meg a következő feladatot! Gépeld be a az alábbi programot! A programokat és 

a futtatás eredményét „fényképezzétek le” (PRNTSCRN vagy telefon 

segítségével)! 

 

Ezeket a képeket másold be egy WORD dokumentumba! (A fájlnév legyen 

pascal_sajat_nev.doc(x)) A sorszámok (3-13) felhasználásával írd le, hogy az 

egyes programsorok „mit csinálnak?” Pl,: 4- letörli a képernyőt / a 

képernyőtörlés parancsszava.. 

Beküldés (feladatbeadás) határideje: 2021.03.03. 16:00 

  

https://www.onlinegdb.com/online_pascal_compiler


 

12.H – Informatika -2021.03.02. kedd 11:50 

KEDD 

11: 50  

ONLINE konzultáció: SKYPE (https://join.skype.com/nlEQCSFPLBoH ) 

Konzultálás – PASCAL ALAPOK -  

Az online PASCAL szerkesztő/ fordító felületet! Elérheted: ITT 

Pascal alapok: Képernyőkezelés (program felépítés, CRT unit parancsai) 

 

 

 

 

  

https://join.skype.com/nlEQCSFPLBoH
https://www.onlinegdb.com/online_pascal_compiler


 

12.H – Informatika -2021.02.17. szerda 11:50 

(2 óra) A KÉPLETSZERKESZTÉS 

Önálló tananyag feldolgozás – videó tanári magyarázattal! 

Tanári magyarázatot itt találod: https://youtu.be/mWGoeqy8exs 

(Nézd meg a videót és ezután készítsd el a feladatot!) 

Feladat meghatározás: 

1.) Töltsd le a nyers feladatot tartalmazó fájlt: INNEN! 

2.) Csomagold ki a ZIP (tömörített) fájlt! EBBE A WORD DOKUMENTUMBA DOLGOZZ! 

3.) Készítsd el az öt képletet! 

4.) Mentsd el keplet_saját_név.doc(x) néven! 

 

Beküldendő (KRÉTÁN keresztül) a feladat (egyoldalas- WORD) megoldása.  

 

Határidő: 2021.02.17. - 15:00 

 

  

https://youtu.be/mWGoeqy8exs
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/kepletszerkeszto_feladat.zip


 

12.H – Informatika -2021.02.16. kedd 11:50 

Online tanóra –Feladatkiadás – BLOKK-PROGRAMOZÁS 

SKYPE (https://join.skype.com/nlEQCSFPLBoH) 

 

A feladat, játékos programozás! A https://blockly.games/maze?lang=hu&level=1&skin=0 

oldalon kell eljutnotok a 10. pályáig, elkészítve az egyre nehezedő blokk-programokat. Mielőtt 

lefuttatnátok a jól megírt programot „fényképezzétek le a képernyőt” (Print Screen)! Ezt a 

képet PAINT-be másolva mentsétek el (pl.: XY_01.jpg)! Az összegyűjtött képeket (minimum 1, 

maximum 10)+címkép, egy bemutatóba (PPT) rendezve (a címképen a nevetekkel) kell 

elküldeni nekem! Tehát egy sikeresen végrehajtott pályaképet ppt-ben mindenkinek el kell 

küldeni! Szorgalmi feladat, ha valaki 7-nél több képet küld el (jutalom 5-ös)! 

 

 

Beküldendő egy (bemutató) PPT fájl a KRÉTÁN keresztül címemre!  

Határidő: 2021. 02. 22. 

 

 

 

  

https://join.skype.com/nlEQCSFPLBoH
https://blockly.games/maze?lang=hu&level=1&skin=0
https://blockly.games/maze?lang=hu&level=1&skin=0


 

12.H – Informatika -2021.02.03. szerda 11:50 

(2 óra) 

Feladatok: 

2021.02 03-án 11:50-kor 

 kell kezdened az online –feladatmegoldást! 

1. Információ gyűjtés, keresés az INTERNETEN 

Feladatokhoz (10 db) megoldását kell keresned a világhálón! 

A WEBKERESŐ feladatsort letöltheted: INNEN 

 

 

 

 

2. Jegyzeteld a válaszaidat a füzetedbe / lapra! 

 

 

 

 

 

3. A 2. órában „megnyíló” REDMENTA felületen rögzítsd a válaszaidat! 

A válaszadás online felületének eléréséhez kattints IDE!  

 

(tovább: az előző feladatra!) 

  

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/webkereso02.pdf
https://redmenta.com/webkeres12h


 

12.H – Informatika -2021.02.02. 11:50 

(2 óra) 

Első óra online konzultáció: SKYPE (https://join.skype.com/nlEQCSFPLBoH ) 

Konzultálás – Bevezetés -  

1.) Próbáld ki az online PASCAL szerkesztő/ fordító felületet! Elérheted: ITT 

 

2. Gépelj be (másolj be) példaprogramokat és futtasd le őket! 

Példaprogramok leírással:  

Az IF feltételvizsgálat; 

 FOR ciklus;  

A WHILE.DO ciklus; 

 A REPEAT..UNTIL ciklus  

Dolgozd fel a leírások alapján a különböző programozási lehetőségeket! Próbálj ki mind a négy fajtából 

legalább egyet! A futtatás végeredményét fényképezd le (PrintScreen)! A képeket mentsd el egy 

tömörített állományban, később szükség lehet rá! 

Határidő: 2021. február 16. 

https://join.skype.com/nlEQCSFPLBoH
https://www.onlinegdb.com/online_pascal_compiler
http://prog.ide.sk/pas.php?s=12
http://prog.ide.sk/pas.php?s=6
http://prog.ide.sk/pas.php?s=16
http://prog.ide.sk/pas.php?s=18

