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# A témák órákra bontása Célok feladatok Fejlesztési terület Reflexiók 

1. Adatbevitel, adattípusok 

A táblázatkezelő programok feladata. Adatok 

bevitele, módosítása. Adattípusok. Automatikus 

kitöltés. Kijelölés, másolás, áthelyezés. Sor és 

oszlop beszúrása, törlése.  

Tudjon adatokat bevinni, javítani, törölni. Tudjon 

adatokat importálni és exportálni. Ismerje a cella, 

az oszlop, a sor, a tartomány, valamint a 

munkalap fogalmát. Tudja ezeket beilleszteni, 

másolni, mozgatni, illetve törölni. 

 

2. A táblázat formázása 

Cellák magassága és szélessége. Igazítás a táblázatban. 

Szegélyek és mintázatok. Számformátumok beállítása, 

egyéni számformátum létrehozása. 

Legyen képes megfelelő számformátumot 

beállítani, és egyéni számformátumot kialakítani. 

Tudja alkalmazni a dátum, az idő, a pénznem, a 

százalék formátumokat, továbbá beállítani a 

tizedes-jegyek számát és az ezres tagolást. 

 

3.-4. Képletek használata 
Képletek alkalmazása. Abszolút és relatív 

hivatkozás fogalma, használata képletekben. 

Tudjon hivatkozást használni munkalapon belül 

és munkalapok között. Ismerje a relatív, abszolút 

és vegyes cellahivatkozásokat. Tudjon egyszerű 

képleteket használni. 

 

5.-6. Függvények 
Összegzés. Átlagszámítás. Legnagyobb és legkisebb 

érték kiválasztása.  
Tudjon egyszerű függvényeket használni. 

 

7.-8. Gyakorlás 
Táblázat készítése leírás alapján képletek 

alkalmazásával. 

Tudjon egyszerű képleteket és függvényeket 

használni.  

 

9.-10. 
Matematikai és logikai  

függvények 

Matematikai és logikai (és, vagy, nem) függvények 

használata példákon keresztül. A ha függvény 

használata. Egymásba ágyazott ha függvények. 

Ismerje a matematikai, a statisztikai és a logikai 

függvények használatát. 

 

11. Egyéb függvények 
Keresőfüggvények. Néhány dátum és 

szövegfüggvény. 

Ismerje a dátum és idő, a kereső és a 

szövegkezelő függvények használatát. 

 

12.-13. Gyakorlás 
Képleteket, függvényeket tartalmazó formázott táblázat 

készítése minta alapján. 

Legyen képes összetett feladat megoldására minta 

és utasítás alapján. 

 

14.-15. Diagramok 
Egy és több adatsort tartalmazó diagramok 

létrehozása, formázása. 

Legyen képes diagramot készíteni, szerkeszteni, 

módosítani.  

 

16.-17. Diagramtípusok 
Az oszlop-, a sáv-, a kör-, a pontdiagram, a grafikon 

alkalmazási lehetőségei. 

Tudjon az ábrázolandó adatoknak és a belőle 

levonandó következtetéseknek megfelelő 

diagramtípust választani. 

 

18.-19. Gyakorlás 

Diagram létrehozása a korábban elkészített 

táblázatokhoz. Matematikai függvények ábrázolása 

pontdiagramon. 

Legyen képes összetett feladat megoldására minta 

és utasítás alapján. 

 

20. Számonkérés   
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# A témák órákra bontása Célok feladatok Fejlesztési terület Reflexiók 

21. Weblap tervezése 
A HTML nyelv felépítése. A szerkesztőprogram 

kiválasztásának szempontjai. Weblap tervezése. 
Ismerje a weblapok jellemző elemeit. 

 

22.-23 A weblap elemei 
A szöveg és a táblázat tulajdonságai, formázási 

lehetőségei. A lap tulajdonságai. 

A címsor, háttérszín, háttérkép, különböző színű, 

méretű, igazítású szöveg, listák, táblázatok, 

képek, animációk, hivatkozások elhelyezése egy 

grafikus weblap-szerkesztővel 

 

24.-25 Kép, háttér 
Képek előkészítése, beillesztése. Képek elhelyezése 

táblázatban. Háttér alkalmazása. 

Listák, táblázatok, képek, animációk, 

hivatkozások elhelyezése egy grafikus weblap-

szerkesztővel 

 

26. Hivatkozások 

Hivatkozások létrehozása. Hivatkozás ugyanazon a 

szerveren illetve más szerveren található weblapra. 

Könyvjelző alkalmazása. 

Hivatkozások elhelyezése egy grafikus weblap-

szerkesztővel 

 

27.-30. Gyakorlás Weblap készítése megadott témában. 
Tudjon egyszerű weblap szerkesztési feladatot 

elvégezni. 

 

31.-33. Érettségi feladatok   
 

34. Számonkérés   
 

35.-36 
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. 

 

37.-38. 
Adatbázis tervezése,  

létrehozása 

A relációs adatbázis fogalma, elsődleges kulcs, 

kapcsolómező. Adatbázis létrehozása. Adattípusok. 

Tudjon adatbázist létrehozni, abba különféle 

formátumú adattáblákat importálni. Tudjon 

megadott szerkezetű adattáblát létrehozni. Legyen 

képes az adattábla mezőit helyesen definiálni, a 

tábla kulcsát meghatározni, az új táblát feltölteni. 

 

39.-40 
Adatbázis módosítása,  

megjelenítése. 

Adatok módosítása, törlése. Adatszerkezet 

módosítása. Az adattábla megjelenítése, formázása. 

Tudjon rekordokat megjeleníteni, egyes mezőket, 

rekordokat törölni, vagy a bennük levő adatokat 

újakkal felülírni 

 

41.-42 Gyakorlás 
Relációs adatbázis tervezése, létrehozása, 

módosítása, formázása, megjelenítése 

Tudjon táblák közötti logikai kapcsolatokat 

kialakítani. 

 

43. Keresés az adatbázisban Adatok rendezése, szűrése. Keresés és csere. 
Tudjon a létező adatbázisban adott feltételeknek 

megfelelő rekordokat megjeleníteni. Legyen 
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képes az adatokat megadott feltételek szerint 

rendezve megjeleníteni. 

44.-46 Lekérdezések 

Lekérdezés fogalma, létrehozása. Adatok 

rendezése, szűrése a lekérdezésben. Összesítések 

készítése. Lekérdezések készítése összefüggő 

táblák alapján. 

Tudja kiválasztani, hogy a lekérdezésben mely 

mezők megjelenítése szükséges. Tudjon választó, 

törlő, frissítő lekérdezéseket készíteni. Legyen 

képes az adatokat csoportosítva kezelni, szűrni. 

Legyen képes egy összetett probléma 

megoldásához segédlekérdezést készíteni.  

 

47. Űrlap Űrlap létrehozása, formázása. 
Tudjon a leírásnak megfelelő űrlapot  készíteni és 

módosítani.  

 

48. Jelentés Jelentés létrehozása, formázása. 
Tudjon a leírásnak megfelelő jelentést készíteni és 

módosítani.  

 

49.-50. Gyakorlás Adatbázis készítése megadott témában. 
Tudjon a leírásnak megfelelő adatbázis-kezelés 

feladatot elkészíteni. 

 

51. Az informatika alapjai  Alapismeretek rendszerező összefoglalása Alapvető hardver és szoftverismeret 
 

52. 
Az operációs rendszer 

használata  

Az operációs rendszer használatának rendszerező 

összefoglalása 
Ismerje az operációs rendszer kezelését 

 

53. Kommunikáció hálózaton  
Internetes kommunikáció rendszerező 

összefoglalása 
Ismerje az internetes kommunikáció jellemzőit 

 

54.-55. 
Dokumentumkészítés 

számítógéppel  
Szövegszerkesztés rendszerező összefoglalása Ismerje a szövegszerkesztő program lehetőségeit 

 

56.-57. 
Dokumentumkészítés 

számítógéppel  
A prezentációkészítés rendszerező összefoglalása 

Ismerje a prezentáció készítő program 

lehetőségeit 

 

58. 
Dokumentumkészítés 

számítógéppel  
A Weblapszerkesztés rendszerező összefoglalása Ismerje a weblapszerkesztő program lehetőségeit 

 

59. Adatbázis-kezelés Az adatbázis-kezelés rendszerező összefoglalása Ismerje a adatbázis-kezelő program lehetőségeit 
 

60. Táblázatkezelés A táblázatkezelés rendszerező összefoglalása Ismerje a táblázatkezelő program lehetőségeit 
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61. Könyvtárhasználat,  A könyvtárhasználat rendszerező összefoglalása Ismerje a könyvtárhasználat lehetőségeit 
 

62. Zárás, értékelés Az évi munka értékelése Önismeret 
 

 


