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TÉMAKÖRÖK: 

Az informatika alapjai 6 óra 

Az operációs rendszer használata 6 óra 

Kommunikáció a hálózaton 6 óra 

Dokumentumkészítés (weblap) 24 óra 

Adatbázis kezelés 24 óra 

Multimédia 6 óra 

Rendszerező összefoglalás 24 óra 

 

# A témák órákra bontása Célok feladatok Fejlesztési terület 
Ismeretanyag/  

előzetes tudás 
Reflexiók 

1. Bemutatkozás, terem rendje Tűz- és balesetvédelmi oktatás. 

Adott informatikai környezet 

tudatos használata. Az 

informatikai eszközök 

egészségre gyakorolt hatásával 

való ismerkedés. 

Az egészséges és biztonságos 

munkakörülmények ismerete 
 

2.-3. Jelek 
Közlemény, hír fogalma. Jelek, 

jelrendszerek. 

Az információátadás folyamata, 

adó, vevő, csatorna, zaj 

fogalma. Kódolás, dekódolás. 

A számítógép részeinek és 

perifériáinak ismerete és önálló 

használata 
 

4. Jelek átalakítása Analóg és diszkrét jelek.  

Analóg jel digitalizálása. 

Jelátalakítás. Jelsorozatok 

adatmennyisége. 

Információ, adat, bit fogalma  

5. Logikai műveletek Logikai értékek. 

Logikai műveletek (nem, és, 

vagy, kizáró vagy) és 

alkalmazásuk. 

Logikai függvények ismerete a 

matematikából 
 

6. Gyakorlás 
Jelsorozatok 

adatmennyiségének kiszámítása. 

Logikai műveletek értékének 

megállapítása. 
Logikai műveletek  

7. A Windows beállításai 
Képernyő, billentyűzet, egér 

beállítása. 

Dátum és idő. Betűkészletek 

telepítése. Nyomtatóbeállítások. 

Új hardvereszköz telepítése. 

Az operációs rendszer 

alapműveleteinek megismerése. 

Az operációs rendszerek 

alapszolgáltatásai, 

eszközkezelés. 

 

8. 
Programok használata, 

telepítése 

Programok telepítése, 

eltávolítása. 
Szoftverek etikus használata. 

Az operációs rendszer grafikus 

felületének magabiztos 

használata. 
 



9. 

A lemez 

megbízhatóságának 

ellenőrzése, töredezettség-

mentesítés 

Lemezkarbantartás. 

A ScanDisk program kezelése. 

A lemez töredezettség-

mentesítése. 

Állomány és mappaműveletek 

ismerete 
 

10.-11. Összefoglalás, gyakorlás 

A tanult ismeretek áttekintése, 

rendszerező ismétlése, 

alkalmazása, visszacsatolás 

A tanult alkalmazások 

használata. 
A témakör tananyaga  

12. Témazáró dolgozat 
A tanultak ellenőrzése, 

értékelése, visszacsatolás 

Tanultak alkalmazása, értékelés, 

önértékelés 
A témakör tananyaga  

13. Hálózati alapismeretek 

Hálózat kialakításának célja, 

hálózati erőforrások. Hálózatok 

csoportosítása. Hálózati 

topológiák Az iskolai hálózat 

vázlatos felépítése.  

Ismerje a szerver és a kliens 

szerepét az internetes 

kommunikációban.  

A hálózat fogalmának és 

céljának ismerete. A hálózat 

előnyei. 

 

14. Az internet 

Az internet kialakulása. A 

protokoll fogalma. Gépek, 

dokumentumok azonosítása. Az 

internet szolgáltatásai.  

Ismerje az internet fontosabb 

szolgáltatásait: web, e-mail, 

domain-név szolgáltatás. 

Tudjon internetről állományokat 

letölteni. 

Az Internet alapvető 

szolgáltatásainak ismerete. 
 

15. Az elektronikus levelezés 

Az elektronikus levelezés 

előnyei. A levél útja. Az e-mail 

cím. Levelek küldése, fogadása. 

Válaszadás, továbbítás. Aláírás. 

Ismerjen egy levelezési 

rendszert. Tudjon levelet 

küldeni, fogadni, 

megválaszolni, továbbítani és 

törölni.  

Saját e-mail cím  

16. 
A levelezés további 

lehetőségei  

Mellékletek csatolása. 

Címjegyzék készítése. Levelek 

másolása, áthelyezése, törlése. 

Levelek szűrése. 

Ismerje az elektronikus levél 

részeit és a levél jellemzőit. 

Tudjon a levélhez mellékletet 

csatolni, valamint levél 

fogadásakor a mellékletet 

kezelni 

Levelezőrendszer alapvető 

szolgáltatásainak ismerete és 

alkalmazása. 

 

17. Az internet veszélyforrásai 

Netikett. Internetes visszaélések. 

A túlzott internethasználat 

veszélyei. 

Ismerje a kéretlen reklámlevél, 

lánclevél, hoax, adathalászat, 

internetes csalások veszélyeit, 

és az ellenük való védekezés 

lehetőségeit. 

Netikett ismerete. A 

kommunikáció írott és íratlan 

szabályai. 

 

18. Témazáró dolgozat 
A tanultak ellenőrzése, 

értékelése, visszacsatolás 

Tanultak alkalmazása, értékelés, 

önértékelés 
A témakör tananyaga  



19.-21. Weblap tervezése A HTML nyelv felépítése.  

A szerkesztőprogram 

kiválasztásának szempontjai. 

Weblap tervezése. 

Böngészőprogram kezelése, 

webcímek beírása 
 

22.-24. A weblap elemei A lap tulajdonságai. 

A szöveg és a táblázat 

tulajdonságai, formázási 

lehetőségei. 

Webhely, webcím, böngésző, 

link fogalma 
 

25.-27. Kép, háttérhang Képek előkészítése, beillesztése.  
Képek elhelyezése táblázatban. 

Háttérhang alkalmazása. 

Weboldalak megtekintése, 

mentése. Szöveg, kép mentése 

weboldalról. 

 

28.-30 Hivatkozások Hivatkozások létrehozása.  

Hivatkozás ugyanazon a 

szerveren illetve más szerveren 

található weblapra. Könyvjelző 

alkalmazása. 

linkhasználat  

31.-33 Weblap tesztelése 
Weblap tesztelése, elhelyezése 

web-szerveren. 

Hivatkozás képre, mozgóképre, 

hangra, egyéb állományra. 
Hang-, képanyagok elhelyezése  

34.-35. Gyakorlás 

Komplex feladat készítése 

megadott témában weblap 

segítségével. 

Legyen képes összetett feladat 

megoldására minta és utasítás 

alapján. 

A témakör teljes tananyaga  

36.-37. Gyakorlás 

Komplex feladat készítése 

megadott témában weblap 

segítségével. 

Legyen képes összetett feladat 

megoldására minta és utasítás 

alapján. 

A témakör teljes tananyaga  

38.-39. Gyakorlás 
Kiselőadás készítése megadott 

témában weblap segítségével. 

Legyen képes önállóan weblap 

készítésére egy megadott téma 

alapján. 

A témakör teljes tananyaga  

40.-41. Összefoglalás 
A weblap-készítés 

lehetőségeinek rendszerezése 

Tudjon szöveget, képet, 

táblázatot és egyéb objektumot 

is tartalmazó weblapot minta 

vagy leírás alapján elkészíteni. 

A témakör teljes tananyaga  

42. Témazáró dolgozat 
A tanultak ellenőrzése, 

értékelése, visszacsatolás 

Tanultak alkalmazása, értékelés, 

önértékelés 
A témakör tananyaga  

43.-44. 
Adatbázis-kezeléssel 

kapcsolatos fogalmak 

Adat, adathalmaz, egyed, 

adatállomány, adatbázis, 

adattábla, mező, mezőazonosító, 

rekord fogalma. 

Ismerje az adatbázis, az 

adattábla, a rekord, a mező, az 

elsődleges és idegen kulcs 

fogalmát. 

Táblázatkezelési alapok 

ismerete 
 

45.-46. 
Adatbázis tervezése, 

létrehozása Adatbázis létrehozása. 
A relációs adatbázis fogalma, 

elsődleges kulcs, kapcsolómező. 

Adatok feldolgozását segítő 

műveletek ismerete 
 



Adattípusok. 

47. 
Adatbázis módosítása, 

megjelenítése. 
Adatok módosítása, törlése.  

Adatszerkezet módosítása. Az 

adattábla megjelenítése, 

formázása. 

Adatok értelmezése, 

csoportosítása, táblázatba 

rendezése 

 

48.-50. Gyakorlás 

Relációs adatbázis tervezése, 

létrehozása, módosítása, 

formázása, megjelenítése 

Legyen képes összetett feladat 

megoldására minta és utasítás 

alapján. 

A témakör eddigi tananyaga  

51. Keresés az adatbázisban 
Adatok rendezése, szűrése. 

Keresés és csere. 

Tudjon rekordokat 

megjeleníteni, egyes mezőket, 

rekordokat törölni, vagy a 

bennük levő adatokat újakkal 

felülírni. 

Adatkeresés digitális 

tudásbázis-rendszerben 
 

52.-54. Lekérdezések 
Lekérdezés fogalma, 

létrehozása.  

Adatok rendezése, szűrése a 

lekérdezésben.  Összesítések 

készítése. Lekérdezések 

készítése összefüggő táblák 

alapján. 

Matematikai függvények 

fogalma 
 

55. 
Adatbázis karbantartása és 

védelme 

Adattáblák és lekérdezések 

importálása, exportálása. 

Adatbázis konvertálása, 

tömörítése, helyreállítása, 

titkosítása és visszafejtése. 

Adatbázisjelszó. 

Adatbevitel, javítás, másolás, 

mozgatás 
 

56.-57. Űrlap Űrlap létrehozása, formázása. 
Tudjon a leírásnak megfelelő 

űrlapot készíteni és módosítani. 
Adatlapok kitöltése  

58.-60. Jelentés Jelentés létrehozása, formázása. 

Tudjon a leírásnak megfelelő 

jelentést készíteni és 

módosítani. 

Nyomtatási beállítások  

61.-63. Gyakorlás 
Adatbázis készítése megadott 

témában. 

Legyen képes összetett feladat 

megoldására minta és utasítás 

alapján. 

A témakör teljes tananyaga  

64.-65. Összefoglalás 
A táblázatkezelés 

lehetőségeinek rendszerezése 

Legyen képes összetett feladat 

megoldására minta és utasítás 

alapján. 

A témakör teljes tananyaga  

66. Témazáró dolgozat 
A tanultak ellenőrzése, 

értékelése, visszacsatolás 

Tanultak alkalmazása, értékelés, 

önértékelés. 
A témakör tananyaga  



67. Multimédia alkalmazások 
A multimédiai alkalmazások 

területei és módszerei 

Tudjon elemi ábrákat rajzolni, 

javítani, transzformálni, 

tulajdonságaikat módosítani. 

Egyszerű alkalmazói programok 

indítása, használata. CD-, DVD-

használat.  

 

68. 
Multimédia eszközök 

 

Multimédia eszközök 

használatának megismerése 

Tudjon grafikát, illetve 

képállományokat megnyitni, 

megadott formátumban 

menteni. 

A böngészőprogram a 

gyakorlatban, fontosabb 

portálok 

 

69. 
Képfeldolgozás 

 

Digitális álló és mozgókép-

feldolgozás 

Tudjon képeket képfeldolgozó 

programmal kezelni, 

módosítani. 

Grafikai alapismeretek  

70. Digitális vágás 

Digitális átalakítások, tárolási 

módszerek és eszközök 

megismerése. 

Legyen képes grafikus ábráit, 

képeit módosítani és szöveges 

környezetben elhelyezni 

Grafikai alapismeretek  

71.-72. Egy téma feldolgozása 

Egy téma feldolgozása a 

digitális képfeldolgozás 

eszközeinek alkalmazásával 

Legyen képes összetett feladat 

megoldására egy téma alapján. 
A témakör teljes tananyaga  

73.-74. Az informatika alapjai  
Alapismeretek rendszerező 

összefoglalása 

Ismerje az informatika 

alapfogalmait. 
A témakör teljes tananyaga  

75.-76. 
Az operációs rendszer 

használata  

Az operációs rendszer 

használatának rendszerező 

összefoglalása 

Ismerje az operációs rendszer 

alapfogalmait, legyen képes 

önállóan használni. 

A témakör teljes tananyaga  

77.-79. Kommunikáció hálózaton  
Internetes kommunikáció 

rendszerező összefoglalása 

Ismerje az internetes 

kommunikáció alapfogalmait, 

legyen képes önállóan 

használni. 

A témakör teljes tananyaga  

80.-82. 
Dokumentumkészítés 

számítógéppel  

Szövegszerkesztés rendszerező 

összefoglalása 

Ismerje a szövegszerkesztés 

alapfogalmait, legyen képes 

önállóan összetett feladatot 

megoldani. 

A témakör teljes tananyaga  

83.-85. 
Dokumentumkészítés 

számítógéppel  

A prezentációkészítés 

rendszerező összefoglalása 

Ismerje a prezentációkészítés 

alapfogalmait, legyen képes 

önállóan összetett feladatot 

megoldani. 

A témakör teljes tananyaga  

86.-88. 
Dokumentumkészítés 

számítógéppel  

A Weblapszerkesztés 

rendszerező összefoglalása 

Ismerje a webszerkesztés 

alapfogalmait, legyen képes 

önállóan összetett feladatot 

megoldani. 

A témakör teljes tananyaga  



89.. Adatbázis-kezelés 
Az adatbázis-kezelés 

rendszerező összefoglalása 

Ismerje az adatbázis-kezelés 

alapfogalmait, legyen képes 

önállóan összetett feladatot 

megoldani. 

A témakör teljes tananyaga  

90. Táblázatkezelés 
A táblázatkezelés rendszerező 

összefoglalása 

Ismerje a táblázatkezelés 

alapfogalmait, legyen képes 

önállóan összetett feladatot 

megoldani. 

A témakör teljes tananyaga  

91. Könyvtárhasználat  
A könyvtárhasználat 

rendszerező összefoglalása 

Ismerje a könyvtári 

szolgáltatások alapfogalmait, 

legyen képes önállóan 

használni. 

A témakör teljes tananyaga  

92. Témazáró dolgozat 
A tanultak ellenőrzése, 

értékelése, visszacsatolás 

Tanultak alkalmazása, értékelés, 

önértékelés 
A tanév tananyaga  

93. Év végi értékelés Értékelés, visszacsatolás Értékelés, önértékelés   

 

 


