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Osztályozóvizsga követelményei 

2007-es tantervek szerint 

Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium 

Tantárgy: Informatika   

Évfolyam: 9 

Vizsga típusa: Gyakorlati 

 
Emelt óraszámú csoport

 
 

Követelmények, témakörök: 
 

  

Informatikai eszközök  

használata 

Hardverismeretek bővítése (számítógép részegységek feladatai, 

kompatibilitásuk) - Hardver ismeretek (egyszerűbb problémák 

megállapítása; meglazult kábel, egység; számítógép felnyitása, 

memória bővítése, cseréje, hálózati kártya, videokártya cseréje). 

Operációs rendszerek (felsorolás szintjén az op.rendszerek isme-

rete; az operációs rendszerek felhasználó programjai). 

Egy másik operációs rendszer (pl. DOS; fontosabb parancsok, 

szövegszerkesztője) alapszintű ismerete. 

Állomány- és lemezműveletek önálló elvégzése, a tanult fájlke-

zelő programokban. 

Szoftverek – új szoftverek megismerése, régi programok új ver-

ziói, adatok archiválása 

Informatikai–alkalmazói ismere-

tek 

  

Dokumentum mentése weblapként; megnyitás böngésző program-

ban. 

Szövegszerkesztőben létrehozott dokumentum konvertálása táb-

lázattá, s táblázat konvertálása szöveggé (adatok átvétele, fel-

használása). Szövegszerkesztő program  testre szabása. Más szö-

vegszerkesztő és táblázatkezelő program megismerése (Már 

megtanult szövegszerkesztési és táblázatkezelési ismeretek gya-

korlása az új programban) 

Weblap készítése (szöveg, kép, táblázat, hivatkozásokkal) több 

weblap összekapcsolása.  

Sablonok és stílusok  alkalmazása 

Táblázatkezelő program használata  (súgó segítségével egyszerű 

feladat elvégzése). Táblázatkezelés (adatok keresése, sorrend, vá-

logatás, matematikai műveletek, függvények használata, diagra-

mok készítése, táblázat formázása) 
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Adatbázis-kezelő program indítása, menüi, funkciói. Adatbázis 

alapfogalmai (mező, rekord). Adatbázis-kezelő program haszná-

lata (adatok bevitele, rendezése, lekérdezés, adatok összekapcso-

lása)Adatbázisok létrehozása 

Bemutatók készítése (egyszerű szöveges bemutató,  illetve képek 

beillesztésével formázott bemutató) 

Infotechnológia Más tantárgyakhoz, egyéb programokhoz  számítógépes progra-

mokkal dokumentumok, bemutatók, animációk, zene összeállítás 

készítése. Algoritmusok számítógépes programmal való megol-

dása. 

Egyszerű algoritmus írása, s ennek alapján kisebb program készí-

tése (gyakorlása) LOGO program használatával. Adott feladat 

megoldása önállóan írt programmal  (a mindennapi életet segítő 

kis program)  Pascal programban egyszerű algoritmusok alapján 

rövid programok írása (összeadás, szorzás 

 

Infokommunikáció  
Internet használata, információk keresése. Levelezés gyakorlása.   

Kész zenés, képes multimédiás anyagok keresése, letöltése. Tér-

képek keresése, tanulmányozása. 

Médiainformatika  Új média eszközök megismerése. 

Információs társadalom Szoftverek csoportosítása, felhasználásának jogi lehetőségei. 

Adatvédelmi kérdések - hogyan védhetjük adatainkat - ezek lehe-

tőségei. 

Könyvtári informatika Elektronikus könyvtár használata a tanulás segítése érdekében. 

 

Minimum követelmények: 

A tanuló ismerje a használt szoftverek alap feladatait, beállítási lehetőségeit. Ismerje a számítógép 

felépítését és főbb részeinek feladatát. Ismerje a számítógép egységek kompatibilitásának fogalmát. 

Képes legyen a számítógép alapvető karbantartási feladatait elvégezni.  Ismerje a DOS operációs 

rendszer fontosabb parancsait, szövegszerkesztő programjának használatát. A tanuló tudjon egyszerű 

logikai feladatokat megoldani. Tudja értelmezni alapvető algoritmusok működését és alkalmazza 

őket.  Használja az iskolai és világhálózat kommunikációs lehetőségeit. Önállóan tervezzen és készít-

sen dokumentumot, optimális beállítások mellett nyomtasson.  Ismerje a táblázatkezelő program in-

dítását, funkcióját, menyűit. Tudjon műveleteket táblázatban végezni és összefüggéseket diagramban 

megjeleníteni.  Tudjon adatokat keresni, sorrendbe rendezni a táblázatokban. Legyen tisztában az 

adatbázis alapfogalmaival (rekord, mező). Tudjon egy-két táblából álló adatbázis önállóan létrehozni. 

Tudjon szöveget, képet, táblázatot és hivatkozást tartalmazó weblapot készíteni. Ismerje a szoftverek 

csoportjait, tudja felhasználásuk etikus módját. Ismerje a lehetséges veszélyeket: online csalások, 

adatlopások. Legyen képes tájékozódni a könyvtár tér- és állományszerkezetében. Tudjon forrásokat 

keresni a könyvtár katalógusaiban. 
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Osztályozóvizsga követelményei 

2007-es tantervek szerint 

Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium 

Tantárgy: Informatika   

Évfolyam: 10 

Vizsga típusa: Gyakorlati 

 
Emelt óraszámú csoport

 
 

Követelmények, témakörök: 
 

 

Informatikai eszközök 

 használata 

Operációs rendszerek használata, lehetőségei. 

Számítógépes hálózati ismeretek. 

Hardver ismeretek (hálózat, új hardverek elemek megismerése, az 

elmúlt 6 év alatti fejlődésük, konfiguráció összeállítása)  és hasz-

nálata. 

Fájlkezelés, keresés, CD, DVD írás 

 

Informatikai–alkalmazói isme-

retek 

  

Összetett nagyobb dokumentumok létrehozása (szövegszerkesztő, 

táblázatkezelő, grafikai és prezentáció készítő programmal). 

Multimédiás anyagok készítése, illetve meglévők módosítása.  

Faliújságok, plakátok készítése, nyomtatott illetve interaktív for-

mában. 

Adatbázisok készítése, módosítása, adattáblákból kimutatás készí-

tése.  

Szövegszerkesztés (körlevél, tartalomjegyzék, rajzok, szövegdo-

boz, sablonok) 

Szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő programban 

feladatok automatizálása (makrók készítése) 

Szoftver (tanult programjaink 8 év alatti fejlődése, a piacon meg-

levő új szoftver termékek, 

ismeretlen program használata Súgó segítségével – felismerni 

funkcióját, főbb parancsait) 

A számítógép felhasználási területei – nyomtatott és elektronikus 

dokumentumok létrehozása 

(névjegykártya, meghívó, plakát, oklevél, étlap,  termék bemu-

tató) 

Adott feladathoz szoftver kiválasztása – problémamegoldás: isko-

lai névjegyzék, órarend, útiterv 
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Táblázatkezelés (összetett függvények használata, feltételes for-

mázás, 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) ké-

szítése, vetítési beállításokkal 

Az ECDL Start moduljaira való készülés, a példatár feladatainak 

megoldása. 

Infotechnológia Iskolai programokhoz és eseményekhez megfelelő informatikai 

eszközök kiválasztása, problémák megoldása: plakátok készítése, 

nyomtatása, zenék összeállítása, vágása, javítása, képek, fényké-

pek módosítása, javítása. 

 

A mindennapi életben adódó problémák feldolgozása algoritmus-

sal, megoldása számítógépes program készítésével (pl. logo prog-

ramozása) 

Események szimulációja program készítéssel, illetve a kész prog-

ramokon paraméterek módosítása esetén az esemény megfigye-

lése. 

Infokommunikáció  Internet használata  (információk keresése illetve közlése) 

Információk feltöltése weboldalra. Weboldal készítése. 

Elektronikus kommunikáció (egyéni, illetve csoportos), informá-

ciók fogadása, küldése. 

Levelező program testreszabása, levél küldése, fogadása, címlista 

készítése, csatolás 

Információk keresése a Weben, letöltések 

Médiainformatika  Új médiák megismerése, s ezek által felhasznált informatikai esz-

közök ismerete. 

Információs társadalom Szoftverek  szerzői jogi kérdései. Szoftverek csoportosítása, fel-

használási lehetőségei jogi szempontból.  

Hogyan védhetjük meg adatainkat? Hol tehetjük közzé adatain-

kat? Kinek szabad kiadni, s milyen személyes adatainkat? 

Internet szolgáltatásai: vásárlás, e-önkormányzat használata. 

Könyvtári informatika Elektronikus és hagyományos könyvtárban való eligazodás, több 

szempont szerinti keresés. 

 

Minimum követelmények: 

A tanuló ismerje a számítógépes hálózat felépítésének formáit. Tudja, hogy egyéni, otthoni számító-

géppel milyen módon csatlakozhat a világhálózatra. Tudja a számítógépes vírusok, betörések elleni 

védekezések lehetőségeit.  Tudjon szövegszerkesztő Tudjon fejlécet, láblécet, oldalszámot beszúrni. 

Tudja használni táblázatkezelő illetve adatbázis-kezelő programban létrehozott adatokat körlevél ké-
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szítéséhez. Tudjon táblázatkezelő programban egyszerűbb függvényeket használni, feltételnek meg-

felelően formázni. Táblázatkezelő és adatbázis kezelő programban készült dokumentumokat képes 

legyen több formátumban menteni.  Tudjon információkat keresni a világhálón, azokat letölteni és 

szövegszerkesztő, illetve táblázatkezelő, bemutató készítő programban alkalmazni. Egyszerűbb raj-

zokat tudjon  több grafikai programban elkészíteni. elkészíteni. Ismerje a szoftverek etikus felhasz-

nálásának lehetőségeit. Ismerje az elektronikus kommunikáció veszélyeit, ismerje az adatvédelemmel 

kapcsolatos tennivalókat. Tudjon információt keresni elektronikus és hagyományos könyvtárakban. 
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Osztályozóvizsga követelményei 

2007-es tantervek szerint 

Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium 

Tantárgy: Informatika   

Évfolyam: 11-12 

 Emelt szint - fakultáció 

Vizsga típusa: Gyakorlati 

 

Követelmények, témakörök: 

Informatikai eszközök  

használata 

Jelátalakítás, kódolás 

Perifériák kezelése 

Távhálózatok alapvető szolgáltatásainak hazsnálata 

Számítógépes munkavédelmi  és ergonómiai szabályai 

Operációs rendszerek felhasználói felületének ismerete, 

használata 

Fájlkezelés több fajta fájlkezelő programmal 

Számítógépes hálózatok használata 

Informatikai–alkalmazói isme-

retek 

  

Szövegszerksztő program használata, szöveges dokumentumok 

létrehozása, képpek beszúrásával 

Részletes leírás alapján bármilyen szöveges dokumentum 

előállítása, esztétikus formázása 

Grafikus ábrák létrehozása 

Táblázatok létrehozása, képletek alkalmazása 

Kimutatások, diagrammok készítése. 

Adatbázis létrehozása, módosítása. Adattáblák összekapcsolása, 

adatok lekérdezése 

Infotechnológia Algoritmusok megfogalmazása, leírása. 

Algoritmus megfalósítása megadott programmal. 

Programozási feladat adott programozási nyelven való 

megoldása. 

Saját programok tesztelése, hibák keresése, javítása. 

Infokommunikáció  Információk keresése barangolással és tematikus 

keresőprogramokkal. 

Levél írása, fogadása, dokumentumok csatolása. 

Hálózaton keresztül közvetlen kapcsolat létrehozása. 

Dokumentumok hálózatra való elhelyezése 
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Médiainformatika  Iskolai eseményre pl. szalagavató, ballagás meghívók illetve 

képes - zenés bemutató készítése. 

Információs társadalom Jelek és kódok ismerete. 

Telekommunikációs eszközök használata. 

Informatika története, állomásai 

Jogi ismeretek 

Szerzői jogi alapfogalmak, a szabad felhasználás körébe tartozó 

adatok, dokumentumok példákon történő bemutatása és 

alkalmazási lehetőségei. 

Adatvédelmi alapfogalmak megismertetése, az 

információhitelesség megőrzésének technikáival való 

megismerkedés 

Könyvtári informatika Hagyományos és elektronikus könyvtárakban való tájékozódás, 

információk megkeresése, mentése 

 

A magasabb évfolyamra lépés feltételei: 

Ismerje és használja a rendelkezésre álló (személyi) számítógépet és perifériáit. Ismerje a helyi és a 

távhálózatok alapvető szolgáltatásait. Legyen tisztában a számítógépes munkakörnyezet 

munkavédelmi és ergonómiai kérdéseivel! Ismerje a tanult operációs rendszer(ek) felhasználói 

felületét és felépítését. Tudja kezelni a könyvtárszerkezetet. Ismerje az állománykezelés, adatkezelés 

lehetőségeit. Ismerje a számítógépes hálózat(ok) alapvető kommunikációs szolgáltatásait! Tudja 

használni a táblázatkezelő program nyújtotta lehetőségeket. Legyen képes adatokat egyszerű 

táblázatokba rendezni, azokon elemi számításokat végezni. kimutatásokat készíteni. Legyen képes 

egyszerű kimutatásokat, diagrammokat  készíteni. Tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-

kezelő programot. Legyen képes adatmodellt alkotni egy konkrét feladat alapján. Tudjon egyszerű 

adatbeviteli sémát (űrlapot) tervezni és alkalmazni. Nagy adatbázisokból is tudjon lekérdezéssel 

információt nyerni. A kinyert adatokat tudja esztétikus, használható formába elrendezni! Tudja 

használni a rajzoló, valamint prezentációs program nyújtotta lehetőségeket. Tudjon egyszerű ábrákat 

rajzolni, azokkal műveleteket végezni. Tudjon képekkel műveleteket végezni, minőségüket javítani. 

Grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe esztétikusan elhelyezni. Legyen képes egy 

programozási feladatot szabatosan megfogalmazni. Tudjon pontos feladat-meghatározás után 

adatmodellt felállítani. Tudjon a megoldandó feladathoz algoritmust készíteni. Legyen képes egy 

programozási feladatot adott programozási nyelven megoldani. Legyen képes használni egy 

programozási nyelv fejlesztői környezetét. Legyen képes tesztelni programját, hibát keresni, majd 

javítani benne. Tudjon interneten információt keresni barangolással, illetve tematikus keresőprogra-

mokkal. Tudjon elektronikus levelet írni, fogadni, leveleihez különböző dokumentumokat csatolni. 

Tudjon hálózaton keresztül közvetlen kapcsolatokat létrehozni. Tudjon szöveges dokumentumokat, 

adatállományokat hálózatra elhelyezni. Legyen képes a megfelelő média eszközt kiválasztani az adott 

feladathoz. Legyen tájékozott a jelek és kódok világában. Értse és tudja használni a gyakorlatban a 

telekommunikációs eszközöket, rendszereket, képes legyen bekapcsolódni az információs 

társadalomba. Képes legyen a korszerű eszközök használatával információt szerezni, feldolgozni, és 

tudását gyarapítani. Ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb állomásait. Ismerje a túlzott 

informatikai eszközhasználat veszélyeit. Ismerje az informatikai eszközhasználat etikai és jogi 

vonatkozásait! Legyen képes az információs társadalom kihívásainak fogadására. Rendelkezzen a 

könyvtárra alapozott önművelés képességével. 
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Osztályozóvizsga követelményei 

2007-es tantervek szerint 

Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium 

Tantárgy: Informatika   

Évfolyam: 11-12 

 Közép  szint - fakultáció 

Vizsga típusa: Gyakorlati 

 

Követelmények, témakörök: 

 

Informatikai eszközök  

használata 

Jelátalakítás, kódolás 

Perifériák kezelése 

Távhálózatok alapvető szolgáltatásainak hazsnálata 

Számítógépes munkavédelmi  és ergonómiai szabályai 

Operációs rendszerek felhasználói felületének ismerete, 

használata 

Fájlkezelés több fajta fájlkezelő programmal 

Számítógépes hálózatok használata 

Informatikai–alkalmazói isme-

retek 

  

Szövegszerksztő program használata, szöveges dokumentumok 

létrehozása, képpek beszúrásával 

Részletes leírás alapján bármilyen szöveges dokumentum 

előállítása, esztétikus formázása 

Grafikus ábrák létrehozása 

Táblázatok létrehozása, képletek alkalmazása 

Kimutatások, diagrammok készítése. 

Adatbázis létrehozása, módosítása. Adattáblák összekapcsolása, 

adatok lekérdezése 

Weblapok készítése, két weblap összekapcsolása 

Infotechnológia Előadások készítése, összetett feladatok megoldása, melyek 

tartalmaznak szöveget, rajzot, táblázatot, grafikai elemeket. 

Infokommunikáció Információk keresése barangolással és tematikus 

keresőprogramokkal. 

Levél írása, fogadása, dokumentumok csatolása. 

Hálózaton keresztül közvetlen kapcsolat létrehozása. 

Dokumentumok hálózatra való elhelyezése 

Médiainformatika  Iskolai eseményre pl. szalagavató, ballagás meghívók illetve képes 

- zenés bemutató készítése. 
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Információs társadalom Jelek és kódok ismerete. 

Telekommunikációs eszközök használata. 

Informatika története, állomásai 

Jogi ismeretek 

Szerzői jogi alapfogalmak, a szabad felhasználás körébe tartozó 

adatok, dokumentumok példákon történő bemutatása és 

alkalmazási lehetőségei. 

Adatvédelmi alapfogalmak megismertetése, az 

információhitelesség megőrzésének technikáival való 

megismerkedés 

Könyvtári informatika Hagyományos és elektronikus könyvtárakban való tájékozódás, 

információk megkeresése, mentése 

 

A magasabb évfolyamra lépés feltételei: 

 

Ismerje és használja a rendelkezésre álló (személyi) számítógépet és perifériáit. Ismerje a helyi és a 

távhálózatok alapvető szolgáltatásait. Legyen tisztában a számítógépes munkakörnyezet 

munkavédelmi és ergonómiai kérdéseivel! Ismerje a tanult operációs rendszer(ek) felhasználói 

felületét és felépítését. Tudja kezelni a könyvtárszerkezetet. Ismerje az állománykezelés, adatkezelés 

lehetőségeit. Ismerje a számítógépes hálózat(ok) alapvető kommunikációs szolgáltatásait! Tudja 

használni a táblázatkezelő program nyújtotta lehetőségeket. Legyen képes adatokat egyszerű 

táblázatokba rendezni, azokon elemi számításokat végezni. kimutatásokat készíteni. Legyen képes 

egyszerű kimutatásokat, diagrammokat  készíteni. Tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-

kezelő programot. Tudjon egyszerű adatbeviteli sémát (űrlapot) tervezni és alkalmazni. Nagy 

adatbázisokból is tudjon lekérdezéssel információt nyerni. A kinyert adatokat tudja esztétikus, 

használható formába elrendezni! Tudja használni a rajzoló, valamint prezentációs program nyújtotta 

lehetőségeket. Tudjon egyszerű ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni. Grafikus ábráit, képeit 

legyen képes szöveges környezetbe esztétikusan elhelyezni. Tudjon interneten információt keresni 

barangolással, illetve tematikus keresőprogramokkal. Tudjon elektronikus levelet írni, fogadni, 

leveleihez különböző dokumentumokat csatolni. Legyen képes a megfelelő média eszközt 

kiválasztani az adott feladathoz. Értse és tudja használni a gyakorlatban a telekommunikációs 

eszközöket, rendszereket, képes legyen bekapcsolódni az információs társadalomba. Képes legyen a 

korszerű eszközök használatával információt szerezni, feldolgozni, és tudását gyarapítani. Ismerje az 

informatika fejlődéstörténetének főbb állomásait. Ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat 

veszélyeit. Ismerje az informatikai eszközhasználat etikai és jogi vonatkozásait! Legyen képes az 

információs társadalom kihívásainak fogadására. Rendelkezzen a könyvtárra alapozott önművelés 

képességéve. 


