
 
Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános 

 
 

  

 

Osztályozóvizsga követelményei 

Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium 

Tantárgy: Informatika   

 
Emelt óraszámú csoport

 

 
Emelt szintű csoport

 

Évfolyam: 5 

Vizsga típusa: Gyakorlati 

 

Követelmények, témakörök: 

 

Alkalmazói ismeretek 
Gépírás, egyszerű szöveges dokumentumok készítése, a windows 

alap szövegszerkesztőjével. 

Rajzok készítése Paint programmal. 

Órarend készítése (az osztály órarendjének kikeresése az iskolai 

órarendből).Montázs készítése, meglévő képek átalakítása, 

forgatása, tükrözése. Kiránduláshoz  útvonal készítése szöveggel, 

képpel (menetrendből a megfelelő vonat, vagy buszjárat 

kikeresése) 

Problémamegoldás 

informatikai eszközökkel 

és módszerekkel 

Imaging Logo használata 

Logo parancsok:tf, tl, e, h, j, b, tsz, tölt, ism,  eljárás készítése, 

eljárás mentése, kép mentése. Rajzfilm készítése – LogoMotion, 

v. más film készítésére alkalmas programmal. 

Kodu, v. más algoritmus megvalósítására szolgáló program 

használata 

Infokommunikáció 
Információk keresése az interneten 

Iskolánk honlapjának ismerete, használata 

Felhő alapú szolgáltatások használata. 

Képek letöltése internetről. 

Levelezés email szolgáltatással. Levél fogadása, küldése. 

Az információs 

társadalom 

Az informatika története - filmek, honlapok megtekintése.  

Szabadon felhasználható források A tanult  szoftverek  

felhasználási lehetőségei. 

Személyes adatok védelme, Adatokkal való visszaélések. 
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Könyvtári informatika Hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári 

szolgáltatások megismerése. 

Könyvtár használata. Informatikához kapcsolódó könyvek 

keresése. 

Továbbhaladás feltételei: 

Ismerje: 
Az alapfogalmakat, a számítógépes rendszer részeit, feladatait, a 

programozás lépéseit. A szoftverek felhasználási jogait, a Netikettet. 

A billentyűzet kiosztását, annak használatát.  

Legyen képes: 

Fájlokat mappákat létrehozni, másolni, mozgatni, beszúrni, törölni, 

átnevezni. Adott fájlokat, információkat megkeresni a gépen vagy az 

Interneten. Rajzokat, képeket létrehozni, átalakítani, kiszínezni. 

Vonal, téglalap, kör, ellipszis rajzolására, alakzatok színezésére, 

betöltésére, színek keverésére, lap méretezésére, alakzatok pontos 

mérete szerinti rajzolásra. 

Egyszerű rajzokat, eljárásokat készíteni Imagine Logo programmal, és 

pár lépéses eljárás készítésére. A 10 újjas vakírás "alapsor" betűinek 

biztos használatára. 

Tudja 
A könyvtárat használni, az iskola könyvtárában könyvet keresni a 

szabadpolcon. 

A megfelelő programot kiválasztani és használni az adott feladathoz.  
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Osztályozóvizsga követelményei 

Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium 

Tantárgy: Informatika   

 
Emelt óraszámú csoport

 

 
Emelt szintű csoport

 

Évfolyam: 6 

Vizsga típusa: Gyakorlati 

 

Követelmények, témakörök: 

 

Alkalmazói ismeretek Operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete. 

Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése. Szövegműveletek: 

karakterek és bekezdések formázása, másolása, javítása, törlése, 

helyesírás ellenőrzése. Elemi alakzatok rajzolása, módosítása. 

Vágólap használata. Adatok csoportosítása, táblázatba rendezése, 

egyszerű táblázat létrehozása szövegszerkesztő programban illetve 

Paint programban (pl.: órarend). Adatok értelmezése, csoportosítása, 

táblázatban való ábrázolása. Multimédiás dokumentumok előállítása 

kész alapelemekből: prezentáció készítése a Power Point programmal. 

Zenei állományok kezelése. Digitális tudástárak megismerése, 

használata. Térképhasználati alapismeretek megszerzése keresők (Pl.: 

Google) használatával. 

Problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel 

Jelrendszerek - tantárgyak által használt jelölésrendszerek- 

ismerete. Problémák algoritmusainak megtervezése. Problémák 

algoritmusainak megtervezése.  A megoldás lépéseinek 

szöveges, rajzos készítése, értelmezése, folyamatábra készítése. 

Az algoritmuskészítés lépéseinek az ismerete. Algoritmus 

tervezése. Algoritmus kódolása, egyszerűbb feladatok 

megvalósítása Imagine Logo fejlesztőrendszer segítségével. 

Interaktív oktatóprogramok használata.  
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Infokommunikáció 
Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek 

használata, portálok felkeresése. Kulcsszavas és tematikus 

keresés. Konkrét információforrások használata, hírportálok 

felkeresése. 

Kereső operátorok ismerete. Keresőkérdések megfogalmazása, 

értelmezése, pontosítása. Találatok értelmezése. 

Levelezés email szolgáltatással. Levél fogadása, küldése, 

mellékletek csatolása. Netikett ismerete. A kommunikáció írott 

és íratlan szabályai. Adatvédelem, az információk 

megosztásának etikai kérdései.  

Az online kommunikációban rejlő veszélyek elleni védekezés. 

Az információs 

társadalom 

Az informatika története. Az informatikai biztonsággal 

kapcsolatos ismeretek. A számítógép és a számítógépen tárolt 

adatok védelme. Szabadon felhasználható források A tanult  

szoftverek  felhasználási lehetőségei. Személyes adatok 

védelme, adatokkal való visszaélések. A hálózat használatára 

vonatkozó szabályok megismerése, értelmezése. Elektronikus 

szolgáltatások szerepe és használata a hétköznapi életben. 

Könyvtári informatika 
Hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári 

szolgáltatások megismerése. Az iskolai könyvtár eszköztárának 

készségszintű használata a könyvtári terek funkcióinak és a 

könyvtári abc ismeretében. Informatikához kapcsolódó könyvek 

keresése. 

Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, 

tartalmi, használati jellemzőinek megállapítása, csoportosításuk. 

Továbbhaladás feltételei: 

Ismerje: 

Az alapfogalmakat, a számítógépes rendszer részeit, feladatait, a 

programozás lépéseit. A számítógép részeinek és perifériáinak 

funkcióit, tudja azokat önállóan használni. A szoftverek felhasználási 

jogait, a Netikettet. Az iskolai hálózat használatának szabályait.Egy 

víruselenőrző program kezelését. Az adatvédelemmel kapcsolatos 

fogalmakat. 

Legyen képes: 

Fájlokat mappákat létrehozni, másolni, mozgatni, beszúrni, törölni, 

átnevezni.  

A könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, 

fájlt keresni. Adott fájlokat, információkat megkeresni a gépen vagy 

az Interneten. Rajzokat, képeket létrehozni, átalakítani, kiszínezni. 

Egyszerű rajzokat, eljárásokat készíteni Imagine Logo programmal. 

A böngészőprogram főbb funkcióinak használatára, egy 
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levelezőrendszer önálló kezelésére, az Interneten talált információk 

adott helyre és néven való mentésére. 

Tudja 

 A szövegszerkesztő program alapfogalmait. A megfelelő programot 

kiválasztani és használni az adott feladathoz. Az iskolai hálózat 

használatát. Egy multimédiás oktatóprogram használatát.. A 

könyvtárat, katalógust használni, a megadott forrásokat megtalálni. 
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Osztályozóvizsga követelményei 

Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium 

Tantárgy: Informatika   

 
Emelt óraszámú csoport

 

 
Emelt szintű csoport

 

Évfolyam: 7 

Vizsga típusa: Gyakorlati 

 

Követelmények, témakörök: 

Alkalmazói ismeretek Kisebb méretű dokumentum minta vagy leírás alapján történő 

szerkesztése. Objektumok, képek, rajzok, táblázatok szövegbe 

illesztése, tulajdonságaik módosítása. Műveletek képekkel, 

képszerkesztés, vágás. 

A szövegben elhelyezhető különböző objektumok (kép, szöveg, 

rajz) tulajdonságainak megismerése, az egyes jellemzők 

módosítása.  

Táblázatkezelő program használata, menürendszerének 

megsimerése. Térképhasználati ismeretek felhasználása, 

keresése az Interneten. 

Problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel 

Algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a 

lépésenkénti finomítás elvei alapján. Felismerni az alakzatok 

elemi részeit, ezekből építkezni lépésről-lépésre. Imagine Logo 

programban összetett eljárások animációk készítése. 

Infokommunikáció Tematikus és kulcsszavas keresőgépek használata. Több 

keresési szempont egyidejű érvényesítése, űrlapok kitöltése. Az 

információ küldésének és fogadásának kommunikációs 

eszközei, funkciói, kiválasztási szempontjai. Az elektronikus 

levelezés alapjai. A mobilkommunikáció eszközei. 
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Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök útján. Az 

internet kommunikációs szolgáltatásai. 

Az információs 

társadalom 

 

Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, 

átalakítása.Az információ kezelése során felmerülő veszélyek 

felismerése, elhárításuk lehetőségei. A jogtiszta 

szoftverhasználat előnyei. Szabadon vagy korlátozottan 

használható programok használata. A programhasználat során 

betartandó jogok és kötelességek. 

Könyvtári informatika Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 

Az összes könyvtártípus jellemzőinek megismerése, 

összehasonlítása. 

Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a tanulásban és 

a tájékozódásban. 

Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek megismerése. 

Hatékony, céltudatos információszerzés. Keresett téma 

kifejezése tárgyszóval. Összetett keresőkérdés megfogalmazása. 

Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és a 

lakóhelyi elektronikus könyvtári katalógusban. 

Továbbhaladás feltételei: 

Ismerje: 

A különböző informatikai környezetet.  

Az algoritmusleíró eszközöket, programozási nyelv alapszintű 

utasításait, az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel 

kapcsolatos fogalmakat. 

Az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és 

következményeket. 

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat. 

Az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit. 

Legyen képes: 

Dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni, szöveget, 

képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás 

alapján elkészíteni. 

Egyszerű táblázatot létrehozni szövegszerkesztő programmal. 

Táblázatkezelő program alapszintű kezelésére. 

Megkeresni a kívánt információt és annak kiértékelésére. 

Tudja 
A problémamegoldás folyamatát, az algoritmusleíró eszközöket, egy 

programozási nyelv alapszintű utasításait. 

Megkülönböztetni a a publikussá tehető és védendő adatait. 
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Osztályozóvizsga követelményei 

Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium 

Tantárgy: Informatika   

 
Emelt óraszámú csoport

 

 
Emelt szintű csoport

 

Évfolyam: 8 

Vizsga típusa: Gyakorlati 

 

Követelmények, témakörök: 

 

Alkalmazói ismeretek Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Objektumok szövegben való elhelyezése. Szöveg mentése 

különböző formátumokban.  Táblázatkészítés 

szövegszerkesztővel. Digitális képek alakítása, formázása. 

Hangszerkesztés. Webes publikáció készítése. 

Képszerkesztő program használata. Műveletek képekkel, 

képszerkesztés, képvágás. 

Táblázatkezelő program használata. Adatok táblázatos formába 

rendezése, feldolgozása. Adattípusok megismerése. Adatbevitel, 

javítás, másolás, mozgatás elsajátítása. Cellahivatkozások 

használata. Képletek szerkesztése, a Szum(), Átlag(), Min(), 

Max() függvények használata. A konstans, relatív és abszolút 

hivatkozás fogalmának megismerése. Diagramok készítése. 

Diagramtípus kiválasztása, szerkesztése, módosítása. Adatok 

gyűjtése (iskolából, otthonról, internetről.) Adatok feldolgozása 

a tanult programokkal.A gyűjtött adatokból szöveges, táblázatos 

dokumentum illetve prezentáció készítése (amely tartalmaz 

zenét, képet, fényképet). 

Problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel 

Az algoritmusleírás eszközeinek és módszereinek megismerése. 

Elemi és összetett adattípusok megismerése és alkalmazása. 

Egyszerű algoritmusok  megoldása LOGO program 

segítségével. Rajzfilm készítés a tanult programírás 
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módszereivel. Egyszerű algoritmusok készítése, VBS fájlok 

létrehozása. 

Infokommunikáció Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk 

megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk 

megkülönböztetése, információk kritikus kezelése. Releváns 

információk kiszűrése a kereső által megtalált adathalmazból. 

Nyomtatási beállítások. A fogyatékkal élőkkel való és a 

fogyatékkal élők közötti kommunikációt biztosító eszközök 

megismerése. A virtuális tér közlekedési szabályai. A 

kommunikációs médiumok és szerepük. A modern 

infokommunikációs eszközök hatékony használata. 

Oktatóprogramok, oktatóanyagok keresése az interneten. 

Internetes térképek keresése. Elektronikus könyv,  hangoskönyv 

használata. 

Az információs 

társadalom 

Az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok megismerése. Az 

adatokkal való visszaélések kivédése. Az adatokkal való 

visszaélésekből származó veszélyek és következmények 

megismerése. Védekezési módszerek és szempontok 

megismerése. A jogtiszta szoftverhasználat előnyei. Szabadon 

vagy korlátozottan használható programok használata. A 

programhasználat során betartandó jogok és kötelességek.  

Az elektronikus szolgáltatások működésének megismerése, a 

szolgáltatások igénybevétele, használata, lemondása. 

Könyvtári informatika Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú 

információforrások és ismeretterjesztő művek típusainak 

ismerete. Közhasznú adatbázisok használata. A feladatnak 

megfelelő forrástípus önálló kiválasztása. 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése. Idézés jelölése. A 

szerzői jogi vonatkozások megértése. Forrásjegyzék 

összeállítása. 

 

Továbbhaladás feltételei: 

Ismerje: 

Problémamegoldás folyamatát, az algoritmusleíró eszközöket, egy 

programozási nyelv alapszintű utasításait. Diagramok 

szerkesztésének, módosításának lépéseit. 

Ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást. 
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Legyen képes: 

Dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni, szöveget, 

képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás 

alapján elkészíteni. Egyszerű táblázatot, bemutatót létrehozni.  

Meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján. 

Megkeresni és kiértékelni a kívánt információt. Az információ weben 

történő publikálására. A szolgáltatások igénybevételére, használatára, 

lemondására. 

Tudja 

A vezérlési feladatokat megoldani a tanult fejlesztői környezetben. 

Az algoritmusokat kódolni. 

Megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait, használja a 

legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat. 

Használnia legújabb infokommunikációs technológiákat. 
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Osztályozóvizsga követelményei 

Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium 

Tantárgy: Informatika   

 
Emelt óraszámú csoport

 

 
Emelt szintű csoport

 

Évfolyam: 9 

Vizsga típusa: Gyakorlati 

 

Követelmények, témakörök: 

Alkalmazói ismeretek Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Élőfej, élőláb, Stílusok alkalmazása, Tartalomjegyzék, ábrajegyzék 

készítése. 

Dokumentum készítése körlevél funkció felhasználásával. 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció 

stb.) elhelyezése közös multimédiás dokumentumban. 

Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. 

Dokumentumok nyomtatási beállításai. 

Szövegszerkesztőben létrehozott dokumentum konvertálása 

táblázattá, s táblázat konvertálása szöveggé (adatok átvétele, 

felhasználása). Szövegszerkesztő program  testre szabása. Más 

szövegszerkesztő és táblázatkezelő program megismerése (elsősorban 

ingyenes szoftverek, felhő alapú alkalmazások) 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók 

készítése 

A weblapkészítés alapjai . 

Táblázatkezelő program használata  (súgó segítségével egyszerű 

feladat elvégzése). Táblázatkezelés (adatok keresése, sorrend, 

válogatás, matematikai műveletek, függvények használata, diagramok 

készítése, táblázat formázása) 

Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei. 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Adatbázis-kezelő program indítása, menüi, funkciói. Adatbázis 

alapfogalmai (mező, rekord). Adatbázis-kezelő program 

használata (adatok bevitele, rendezése, lekérdezés, adatok 

összekapcsolása) Adatbázisok létrehozása 
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Bemutatók készítése (egyszerű szöveges bemutató,  illetve 

képek beillesztésével) 

Problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel 

A problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök 

kiválasztása. 

Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák 

megoldásának tervezése és megvalósítása csoportmunkában.  

Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése 

Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével, az 

alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei. 

Algoritmusok megvalósítása. 

Egyszerű algoritmus írása, s ennek alapján kisebb program készítése 

(gyakorlása), Logo, v. más erre a feladatra alkalmas programmal. 

Adott feladat megoldása önállóan írt programmal  (a mindennapi 

életet segítő kis program)  Pascal programban egyszerű algoritmusok 

alapján rövid programok írása (összeadás, szorzás) 

Infokommunikáció Önálló információszerzés az Interneten. 

Információkeresési stratégia. 
Tartalomalapú keresés. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok 

szűkítése, kigyűjtése, felhasználása. A találatok elemzése, 

értékelése hitelesség szempontjából. 

Az információs 

társadalom 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. 

 Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási 

szabályok megismerése 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági 

vonatkozásainak feltérképezése 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, 

értékelése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése és 

azonosítása. Tudatos vásárlókép kialakítása. 

Könyvtári informatika A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak 

rendszerezése, felhasználása a tanulásban.  

A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 

Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató 

segítségével való önálló használata. 
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Továbbhaladás feltételei: 

 

Alkalmazói ismeretek Tudjon nagyobb dokumentumot létrehozni, formázni: 

alkalmazza az élőfej, élőláb, stílusok, tartalomjegyzék, 

ábrajegyzék, körlevél funkciókat. 

Tudjon a szöveges dokumentumba beszúrni képet, ábrát. 

Tudjon létrehozni bemutatókat, interaktív anyagokat. 

Tudja használni a táblázatkezelő programot. Tudjon a 

táblázatkezelőben adatokat rendezni, szűrni és egyszerű 

függvényeket alkalmazni. 

Problémamegoldás 

informatikai eszközökkel 

és módszerekkel 

Tudja a megfelelő probléma megoldásához kiválasztani a célszerű 

informatikai eszközt. 

Tudjon egyszerű algoritmust, valamely algoritmus megvalósítására 

alkalmas programban megvalósítani. 

Infokommunikáció Tudjon az internetről szükséges információkat gyűjteni. Legyen 

képes diáktársaival közös feladaton dolgozni. 

Az információs 

társadalom 

Ismerje a szerzői joggal kapcsolatos fogalmakat.  Legyen képes 

néhány elektronikus szolgáltatás kritikus hazsnálatára. Ismerje fel 

az elektronikus zsolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait. 

Könyvtári informatika A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak 

rendszerezése, felhasználása a tanulásban.  

A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 

Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató 

segítségével való önálló használata. 
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Osztályozóvizsga követelményei 

Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium 

Tantárgy: Informatika   

 
Emelt óraszámú csoport

 

 
Emelt szintű csoport

 

Évfolyam: 10 

Vizsga típusa: Gyakorlati 

 

Követelmények, témakörök: 

Alkalmazói ismeretek Digitális hangformátumok megismerése. A formátumok 

átalakítása. Hangszerkesztés 

Hangszerkesztő program használata. Multimédiás 

dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók 

készítése. Utómunka egy videoszerkesztő programmal. 

Összetett nagyobb dokumentumok létrehozása 

(szövegszerkesztő, táblázatkezelő, grafikai és prezentáció 

készítő programmal). 

Multimédiás anyagok készítése, illetve meglévők módosítása. 

Faliújságok, plakátok készítése, nyomtatott illetve interaktív 

formában. 

Adatbázisok készítése, módosítása, adattáblákból kimutatás 

készítése. 

Szövegszerkesztés (körlevél, tartalomjegyzék, rajzok, 

szövegdoboz, sablonok) 

Szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő programban 

feladatok automatizálása  

(makrók készítése) 

Szoftver (tanult programjaink több  év alatti fejlődése, a piacon 

meglevő új szoftver termékek, 

ismeretlen program használata Súgó segítségével – felismerni 

funkcióját, főbb parancsait) 

A számítógép felhasználási területei – nyomtatott és 

elektronikus dokumentumok létrehozása 
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(névjegykártya, meghívó, plakát, oklevél, étlap,  termék 

bemutató) 

Adott feladathoz szoftver kiválasztása – problémamegoldás: 

iskolai névjegyzék, órarend, útiterv 

Táblázatkezelés (összetett függvények használata, feltételes 

formázás, stílusok, sablonok használata) 

Összetett szöveges és táblázatos dokumentumok létrehozása, 

mentése többféle formátumban (Weblapként is) 

Több fajta grafikai program használata (térhatású képek, rajzok 

készítése) 

Bemutató készítése: Összetett bemutató  (képet, szöveget, 

táblázatot is tartalmazó) készítése, vetítési beállításokkal 

Problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök 

segítségével történő megoldása, a megoldáshoz szükséges 

algoritmusok készítése. 

Problémák megoldása munkacsoportban. Projektmunkák 

informatikai eszközökkel történő kivitelezése. 

Algoritmusok megvalósítása. 

Tantárgyi szimulációs programok használata. 

Tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelése informatikai 

eszközökkel. 

Infokommunikáció Önálló információszerzés az Interneten 

Információkeresési stratégia. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok 

szűkítése, kigyűjtése, felhasználása. 

A publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és 

elektronikus, internetes eszközökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, 

weblapok publikálása az interneten. 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségei 

Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program 

használata.  

Csoportmunka az interneten.  

A hagyományos infokommunikációs technológiák 

összehasonlítása az elektronikus és internetes lehetőségekkel.  

A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák 

azonosítása, a függőség elhárítása. 

Az információs 

társadalom 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. 

A globális információs társadalom jellemzői. 

Az informatikai kultúra jellemzői. 
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Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek 

ismerete. 

Könyvtári informatika Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, 

általános és ismeretterjesztő művekből. 

Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári 

kutatómunkával. 

 

Továbbhaladás feltételei: 

 

Alkalmazói ismeretek Legyen képes táblázatkezelővel egyszerű számításokat 

elvégezni; 

tudjon körlevelet készíteni; 

Tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

Tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, 

adatbázisokból lekérdezéssel információt nyerni, az adatokat 

formázni. 

Problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel 

Tudjon algoritmusokat készíteni,  

Ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 

Legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 

Legyen képes egy csoportban tevékenykedni. 

Infokommunikáció Legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, 

elektronikus vagy internetes eszközökkel publikálni; 

Legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös 

feladatokon dolgozni;  

Tudja használni az újabb informatikai eszközöket, 

információszerzési technológiákat. 

Az információs 

társadalom 

Ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat. 

Legyen képes  az informatikai eszközök etikus használatára  

Ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

Legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus 

használatára. 
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Osztályozóvizsga követelményei 

Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium 

Tantárgy: Informatika   

 
Emelt óraszámú csoport

 

 
Emelt szintű csoport

 

Évfolyam: 11 

Vizsga típusa: Gyakorlati 

 

Követelmények, témakörök: 

 

Alkalmazói ismeretek 
Összetett nagyobb dokumentumok létrehozása 

(szövegszerkesztő, táblázatkezelő, grafikai és prezentáció 

készítő programmal). 

Multimédiás anyagok készítése, illetve meglévők módosítása.  

Táblázatok létrehozása, táblázatok formázása, függvények 

használata 

Adatbázisok készítése, módosítása, adattáblákból kimutatás 

készítése 

Problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel 

Iskolai programokhoz és eseményekhez megfelelő informatikai 

eszközök kiválasztása, problémák megoldása: plakátok 

készítése, nyomtatása, zenék összeállítása, vágása, javítása, 

képek, fényképek módosítása, javítása. 

A mindennapi életben adódó problémák feldolgozása 

algoritmussal, megoldása számítógépes program készítésével 

(pl. logo programozása) 

Infokommunikáció 
Internet használata  (információk keresése illetve közlése) 

Információk feltöltése weboldalra. Weboldal készítése. 

Elektronikus kommunikáció (egyéni, illetve csoportos), 

információk fogadása, küldése. 

Az információs 

társadalom 
Szoftverek  szerzői jogi kérdései. Szoftverek csoportosítása, 

felhasználási lehetőségei jogi szempontból.  
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Hogyan védhetjük meg adatainkat? Hol tehetjük közzé 

adatainkat? Kinek szabad kiadni, s milyen személyes 

adatainkat? 

Internet szolgáltatásai: vásárlás, e-önkormányzat használata. 

 

Továbbhaladás feltételei: 

 

Alkalmazói ismeretek Legyen képes szövegszerkesztő program használatára, 

bekezdések formázására, körlevél írására, szöveges fájl 

beszúrására. 

Legyen képes weblap készítésére, amely tartalmaz képet, 

szöveget, táblázatot. 

Tudjon prezentációt készíten, szöveg, kép, táblázat, hang, 

mozgókép beszúrásával, animációk és akciógombok 

alkalmazásával. 

Tudjon táblázatot készíteni, formázni, képleteket alkalmazni. 

Tudjon adatbáziskezelő programot kezelni, adatokat rendezni, 

szűrni. 

Problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel 

Legyen képes  plakátok készítésére, nyomtatására, zenék 

összeállítására fényképek módosítására. 

Legyen képes egyszerű algoritmus létrehozására. 

Infokommunikáció Tudjon az Interneten információkat keresni, biztonságosan 

információt közölni, feltölteni.  

Legyen képes elektronikus kommunikációra egy és több 

emberrel. Tudjon üzenetet fogadni, küldeni. 

Az információs 

társadalom 

Tudjon  az interneten szöveget, képet másolni, weblapot 

menteni. 

Tudjon többfajta levelező programmal levelet küldeni, fogadni. 

Tudja a szoftverek etikus használatának kritériumait. 

Tudja csoportosítani a szoftvereket felhasználási lehetőségük 

szerint. 

 


