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KÖZÉPSZINT 

Témakör Követelmények 

1. Információs társadalom 

Információkezelés Az információkezeléssel kapcsolatos alapfogalmak ismerete. 

Jogi és etikai ismeretek Adatbiztonság, szerzői jog, etikai vonatkozások ismerete. 

Információs rendszerek, információs 

társadalom 

Információs rendszerek alkalmazása. 

Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazási 

lehetőségeinek ismerete. 

Elektronikus szolgáltatások Az elektronikus szolgáltatások jellemzőinek ismerete. 

2. Informatikai alapismeretek – hardver 

Informatikai környezet Az informatikai környezet jellemzőinek ismerete. 

A számítógép és a perifériák A számítógép és a kapcsolódó perifériák típusai, főbb jellemzői és 

feladataik. 

3. Informatikai alapismeretek – szoftver 

Az operációs rendszer Az operációs rendszer funkciói és műveletei. 

Állománykezelés Állományokkal kapcsolatos műveletek ismerete, alkalmazása. 

Hálózatok működése Hálózatok működésének alapelvei.  

Hozzáférési jogok, adatvédelem. 

4. Szövegszerkesztés 

Szövegszerkesztő program használata Dokumentum készítése.  

Dokumentum mentése, nyomtatása. 

Szövegszerkesztő program műveletei Szöveg beillesztése és formázása.  

Objektumok beillesztése és formázása. 

5. Táblázatkezelés 

Táblázatkezelő program használata Táblázat készítése. 

Táblázat mentése, nyomtatása. 

Táblázatkezelő program műveletei Adatok beillesztése, formázása.  

Megfelelő adattípusok alkalmazása.  

Cellahivatkozások használata.  

Képletek szerkesztése. 

Diagramok szerkesztése Megfelelő diagramtípus kiválasztása.  

Diagram szerkesztése. 

Problémamegoldás táblázatkezelővel Tantárgyi feladatok megoldása. 

6. Adatbázis-kezelés 

Az adatbázis-kezelés alapfogalmai Az adatbázis-kezeléssel kapcsolatos fogalmak ismerete. 

Adatbázis-kezelő program használata Adattábla készítése. 

Adatok bevitele, megfelelő adattípusok kiválasztása, adatok 

módosítása, törlése, megjelenítése.  

Adatbázisok létrehozása, karbantartása. 

Adatbázis-kezelő műveletek Lekérdezések, függvények használata. 

Keresés, válogatás, szűrés, rendezés, összesítés. 

7. Információs hálózati szolgáltatások 

Kommunikáció az interneten Keresőrendszerek alkalmazása.  

Infokommunikációs eszközök alkalmazása. 

Az elektronikus publikálás módszereinek ismerete. 

Weblapkészítés Hálózati dokumentumok szerkezetének ismerete.  

Honlapok készítése. 



8. Prezentáció és grafika 

Prezentációkészítő program 

használata 

Prezentáció készítése. 

Prezentáció mentése, nyomtatása. 

Prezentációkészítő program 

műveletei 

Szöveg beillesztése, formázása.  

Objektumok beillesztése, formázása. 

Grafika A grafikai eszközök használata. 

Elemi alakzatok megrajzolása, módosítása, képek beillesztése. 

9. Könyvtárhasználat 

Könyvtárak A könyvtárak funkciói.  

Könyvtártípusok.  

Elektronikus könyvtárak.  

Dokumentumtípusok. 

Információkeresés Katalógusok, számítógépes információkeresés.  

Hivatkozások alkalmazása. 

 

EMELT SZINT 

Témakörök Követelmények 

1. Információs társadalom 

Információkezelés Az információkezeléssel kapcsolatos alapfogalmak ismerete. 

Jogi és etikai ismeretek Adatbiztonság, szerzői jog, etikai vonatkozások ismerete. 

Információs rendszerek, 

információs társadalom 

Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazási 

lehetőségeinek ismerete. 

Elektronikus szolgáltatások Az elektronikus szolgáltatások jellemzőinek ismerete. 

2. Informatikai alapismeretek – hardver 

Informatikai környezet Az informatikai környezet jellemzőinek ismerete. 

A működés alapelvei Analóg és digitális jelek átalakítása.  

Logikai műveletek ismerete. 

3. Informatikai alapismeretek – szoftver 

Az operációs rendszer Az operációs rendszer funkciói.  

Mappaműveletek. 

Állománykezelés Állományokkal kapcsolatos műveletek ismerete, alkalmazása. 

Hálózatok működése Hálózatok működésének alapelvei.  

Hozzáférési jogok, adatvédelem. 

4. Szövegszerkesztés 

Szövegszerkesztő program 

használata 

Dokumentum készítése.  

Dokumentum mentése, nyomtatása. 

Szövegszerkesztő program 

műveletei 

Szöveg beillesztése és formázása.  

Objektumok beillesztése és formázása. 

5. Táblázatkezelés 

Táblázatkezelő program használata Táblázat készítése. 

Táblázat mentése, nyomtatása. 

Táblázatkezelő program műveletei Adatok beillesztése, formázása.  

Megfelelő adattípusok alkalmazása.  

Cellahivatkozások használata.  

Képletek szerkesztése. 

Diagramok szerkesztése Megfelelő diagramtípus kiválasztása.  

Diagram szerkesztése. 



Problémamegoldás 

táblázatkezelővel 

Tantárgyi feladatok megoldása. 

6. Adatbázis-kezelés 

Az adatbázis-kezelés alapfogalmai Az adatbázis-kezeléssel kapcsolatos fogalmak ismerete. 

Adatbázis-kezelő program 

használata 

Adattábla készítése. 

Adatok bevitele, megfelelő adattípusok kiválasztása, adatok 

módosítása, törlése. 

Adatbázisok létrehozása, karbantartása. 

Adatbázis-kezelő műveletek Lekérdezések, függvények használata. 

Keresés, válogatás, szűrés, rendezés, összesítés. 

7. Információs hálózati szolgáltatások 

Kommunikáció az interneten Keresőrendszerek alkalmazása.  

Infokommunikációs eszközök alkalmazása. 

Az elektronikus publikálás módszereinek ismerete. 

Weblapkészítés Hálózati dokumentumok szerkezetének ismerete.  

Honlapok készítése. 

8. Prezentáció és grafika 

Prezentációkészítő program 

használata 

Prezentáció készítése. 

Prezentáció mentése, nyomtatása. 

Prezentációkészítő program 

műveletei 

Szöveg beillesztése, formázása.  

Objektumok beillesztése, formázása. 

Grafika A grafikai eszközök használata. 

Elemi alakzatok megrajzolása, módosítása, képek beillesztése. 

9. Könyvtárhasználat 

Könyvtárak A könyvtárak funkciói.  

Könyvtártípusok.  

Elektronikus könyvtárak.  

Dokumentumtípusok. 

Információkeresés Katalógusok, számítógépes információkeresés.  

Hivatkozások alkalmazása. 

10. Algoritmizálás, adatmodellezés, programozási ismeretek 

Algoritmizálás Egyszerű algoritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése. 

Elemi algoritmusok Összegzés, eldöntés, kiválasztás, keresés, megszámlálás, maximum-

kiválasztás, kiválogatás, rendezések. 

Elemi és összetett adatok, fájlszervezés, adatstruktúrák. 

Programok készítése A programkészítés folyamata. 

Szimulációk Modellek alkalmazása.  

Paraméterek módosítása. 

Rekurzió a feladatok és az algoritmusok világában.  

Tantárgyi feladatok. 

11. A programozás eszközei 

Algoritmusleíró eszközök Az algoritmusleíró eszközök fajtái.  

Feladatmegoldás egy algoritmusleíró eszköz segítségével. 

Programozási nyelv Egy programozási nyelv ismerete, további attól jelentősen eltérő nyelv 

alapelvei. 

Programfejlesztői környezet Programfejlesztői környezet alkalmazása.  

Algoritmusok kódolása, programok futtatása. 

 


