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Informatika (esti) 

-  

Osztályozóvizsga követelmények 

1. félév 

 

11. évfolyam 

  

 Óra  Témakör vagy tananyag  Fogalmak, tevékenységek, megjegyzés  

I. Az informatika története,  fogalmak kialakulása, a számítógépek működése (7 óra) 

3-10. 

A számolástechnika fejlő-dése, 

elektronikus számító-gépek, 

alapfogalmak, a számítógép 

felépítése, hálózatok 

Számoló eszközök korszaka, jellemzőik. Az elektronikus 

számítógépek  kialakulása, Neumann elvek, generációk 

kialakulása. Jel, adat, információ, analóg-digitális, számrendszer 

fogalmak értelmezése. Neumann elvű számítógép tömbvázlata, 

felépítése, egységei és funkcióik. Háttértárak és főbb I/O 

eszközök ismertetése, működési elvük. Hálózatok. 

II.  A szoftver fogalma,  fajtái, OS értelmezése, szolgáltatásai (7 óra) 

11-16. 
Szoftver, operációs rendszer, 

szolgáltatások. 

Szoftver fogalmak. Operációs rendszerek és szolgáltatásaik. 

Alkalmazások és jellemzőik. Böngészés, információkeresés. 

Alkalmazásokhoz kapcsolódó szerzői jogok. Alkalmazások 

veszélyei, vírusok. 

 

A tanulást támogató részletes követelmények és tananyagok a http://www.zambof.hu weboldalon 

találhatók.  

http://www.kpgimi.hu/
http://www.zambof.hu/
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12. évfolyam 

 

 Óra  Témakör vagy tananyag  Fogalmak, tevékenységek, megjegyzés  

V. Képszerkesztés (4 óra) 

2-5 

Képjellemzők megismerése. 

GIMP képszerkesztő főbb 

jellemzői. Képszerkesztési 

alapok 

Képjellemzők (felbontás, szín…). GIMP képszerkesztő főbb 

jellemzői. Alapfunkciók (kijelölések, rétegek, képvágás, 

átméretezés, montírozás). Képmanipuláció Montázsalkotás. 

Önálló web fejléc montázskészítés. 

VI. Weblapkészítés (6 óra) 

6-11. 

NVU program ismertetése. 

Webszerkesztési 

alapfogalmak. Weblap készítés. 

Weboldalak programozásának alapjai. Programozási nyelvek, 

megoldások. Web helyek működése. Weblap jellemzői. NVU 

felépítése, használata. Formázás, igazítás, beszúrások, 

hivatkozások (horgony). Önálló, több oldalas weblap készítése. 

VII.a.  Táblázatkezelés 1 (6 óra) 

12-17. 
Táblázatkezelés tulajdonságai. 

Excel bemutatása. 

Táblázatkezelő felépítése, alapfogalmai megismerése. Excel 

alapfunkciói. Táblázat- és cellaformázási lehetőségek. 

Alapműveletek(+,-,*,/,^,%). Egyszerű diagram szerkesztése.  

 

A tanulást támogató részletes követelmények és tananyagok a http://www.zambof.hu weboldalon 

találhatók.    
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Informatika fakultáció 

 

 Óra  Témakör vagy tananyag  Fogalmak, tevékenységek, megjegyzés  

I. Bemutató készítés Power Pointtal (6 óra) 

2-7 
Power Point haladó szintű 

használata 

Érettségi szintű bemutató készítő feladatok készítése. 

II. Szögeszerkesztés haladó szintenWordben (10 óra) 

8-17. Word haladó szintű használata Érettségi szintű szövegszerkesztési feladatok készítése. 

 

V. Adatbázis kezelés haladó szinten (11 óra) 

2-12 
ACCESS haladó szintű 

hasznlata 

Érettségi szintű adatbáziskezelő feladatok készítése. 

VI. Érettségi szóbeli témakörök áttekintése (5 óra) 

13-17. 
Szóbeli érettségi témaköreinek 

áttekintése 

Érettségi szóbeli tételek vázlatos áttekintése. A tételek 

forrásainak feltárása, tételek kidolgoztatsa. 

 

A tanulást támogató részletes követelmények és tananyagok a http://www.zambof.hu 

weboldalon találhatók. 

 

 

Zámbó Ferenc 

szaktanár 

http://www.kpgimi.hu/
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Informatika (esti) 

-  

Osztályozóvizsga követelmények 

2. félév 

 

11. évfolyam 

 

III. Prezentáció készítés (8óra) 

19-25. 
Power Point használata, 

menürendszerű dia készítése, 

Power Point funkciók áttekintése. Egyszerű dinamikus 

diabemutató készítése. Menürendszerű dia értelmezése, 

kivitelezése. Projekt feladat : önálló-, egyéni-,  menü-rendszerű 

diasorozat készítése             

IV. Szövegszerkesztés (9óra) 

26-34. 
Word használata. Gyakorló 

feladatok. 

Word felépítése, szolgáltatásai. Betűformázás, bekezdésformázás, 

oldalbeállítás, objektumok beszúrása. Tabulálás. Gyakorló 

feladatok. 

 

A tanulást támogató részletes követelmények és tananyagok a http://www.zambof.hu weboldalon 

találhatók. 
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12. évfolyam 

 

VII.b. Táblázatkezelés 2 (6óra) 

19-24. 

Összetettebb feladatok 

megoldása excelben. 

Egyszerű függvények használata (MIN, MAX, ÁTLAG, DARAB, 

SZUMMA). Adatkezelési műveletek. Összetett feladatok 

elkészítése, diagramon való ábrázolása.  

VIII. Adatbázis kezelés (11óra) 

25-35. 

Adatbázis kezelési 

alapfogalmak. ACCES 

bemutatása. 

Adatbázis alapfogalmai (rekord, mező, kulcsok, index…) 

Adattábla létrehozása. Űrlap-, egyszerű lekérdezés, jelentés 

készítése. Adatbázis létrehozása. Egyszerű lekérdezések. 

 

A tanulást támogató részletes követelmények és tananyagok a http://www.zambof.hu weboldalon 

találhatók.  
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Informatika fakultáció 

 

III. Web- és képszerkesztési feladatok haladó szinten Kompozerben és GIMP-ben (7óra) 

19-25. 
Webszerkesztés haladóbb 

szinten. 

Érettségi szintű webszerkesztési feladatok készítése. 

IV. Táblázatkezelés haladó szinten (11óra) 

25-35. Excel haladó szintű használata Érettségi szintű táblázatszerkesztési feladatok készítése. 

 

VII. Komplett érettségi feladatok kidolgozása (10óra) 

19-28. 
Teljes érettségi 

feladatcsomagok kidolgozása 

Érettségi feladatsorok készítése időre. 

 

A tanulást támogató részletes követelmények és tananyagok a http://www.zambof.hu weboldalon 

találhatók.  

 

 

Zámbó Ferenc 

szaktanár 
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