
INFORMATIKA 9.a , 10.c 

A) KOMPETENCIÁK  

Általános kompetenciák  

A tanulóktól elvárjuk, hogy a vizsgán az alábbi általános kompetenciák meglétét bizonyítsa - korszerű 

alkalmazói készség (a számítógépek, az informatikai kultúra lehetőségeit kihasználni tudó tanulók 

képzése)  

- algoritmikus gondolkodás (a matematikához hasonló gondolkodásfejlesztő szerep, amely az iskolában, 

s a hétköznapi életben is alapvető fontosságú);  

- önálló munkavégzés (a számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló eszköz, lehetőséget 

teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való különleges foglalkozásra, ...);  

- együttműködő-készség, csoportmunka (nagyobb számítógépes feladatok megoldása megköveteli a 

csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást);  

- alkotó munka (akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges dokumentumot vagy adatbázist, a 

végeredmény akkor is egy termék lesz, a készítés folyamatának, s a „termékségnek” minden egyes 

következményével együtt);  

- az informatika és a társadalmi kölcsönhatásának felismerése (az informatika rohamos fejlődése az 

egész társadalmat gyökeresen átalakítja, s ebben az állandóan változó világban csak az érezheti otthon 

magát, aki érti a változásokat, s azok mozgatóit).  

Tartalomorientált kompetenciák  

Táblázatkezelés  

- A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló táblázatkezelő programot;  

- tudja használni a táblázatkezelő program lehetőségeit;  

- legyen képes adatokat egyszerű táblázatokba rendezni, azokon elemi számításokat végezni;  

- legyen képes egyszerű kimutatásokat készíteni;  

- tudjon adatokat célszerűen csoportosítani, közülük meghatározottakat kigyűjteni; - tudja kimutatásait 

diagramokkal kiegészíteni, a diagramokat esztétikusan megtervezni!  

  

Adatbázis-kezelés  

- A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot;  

- legyen képes adatmodellt alkotni egy konkrét feladat alapján;  

- az adatmodell alapján tudjon adatbázist definiálni, annak tartalmát folyamatosan karbantartani;  

- tudjon egyszerű adatbeviteli sémát (űrlapot) tervezni és alkalmazni;  

- tudjon adattáblák között kapcsolatokat felismerni és felépíteni; - nagy adatbázisokból is tudjon 

lekérdezéssel információt nyerni; - a nyert adatokat tudja esztétikus, használható formába elrendezni!  

Könyvtárhasználat  

- A tanuló legyen képes az információs társadalom kihívásainak fogadására;  

- rendelkezzen a könyvtárra alapozott önművelés képességével; - a forrásokat komplex és alkotó módon 

tudja használni; - ismerje a forrásfelhasználás etikai/formai szabályait!  

  



B) VIZSGAKÖVETELMÉNYEK  

 

 

A vizsga két részből áll: 
 

 Gyakorlati feladatsor megoldása az éves tananyaggal kapcsolatos  

             feladatokból (60 perc) 

 Szóbeli felelet az éves tananyagból összeállított témakörökből (15 perc) 
 

A vizsga értékelése:  
  

30%-tól: elégséges,  

55%-tól: közepes,  

75%-tól: jó,  

85%-tól: jeles.  

  

 

4.4. Táblázatok, grafikák a  

szövegben    

4.4.1. Táblázatkészítés a 

szövegszerkesztővel, sorba 

rendezés  

Tudjon szöveges dokumentumokban táblázatokat 

szerkeszteni (sorokat, oszlopokat, cellákat beszúrni, 

törölni).  

4.4.2. Körlevélkészítés  Tudja a sorokat adott oszlop szerint sorba rendezni.  

4.4.3. Táblázatok, grafikák, 

szimbólumok és más objektumok 

beillesztése a szövegbe, valamint 

formázásuk  

Tudjon kördokumentumot készíteni.  

Legyen képes szimbólumokat és egyéb objektumokat 

beilleszteni a szövegbe, s azokat esztétikusan elhelyezni.  

5. Táblázatkezelés  

5.1. A táblázatkezelő  

  

használata    

5.1.1. A program indítása  

5.1.2. A munkakörnyezet  

beállítása  

Tudja az általa tanult táblázatkezelő programot indítani.  

5.1.3. A táblázatkezelő 

menürendszere  

5.1.4. A táblázat megnyitása, 

mentése, nyomtatása  

Ismerje a program kezelő felületét. Tudjon adatokat 

bevinni, illetve azokat törölni. Tudjon a megjelenítési 

üzemmódok között váltani. Tudjon többféle formátumú 

táblázatot megnyitni, menteni és nyomtatni.  

5.2. A táblázatok felépítése    

5.2.1. Cella, oszlop, sor, aktív cella, 

tartomány, munkalap  

Ismerje a cella, az oszlop, a sor, az aktív cella és a 

tartomány, valamint a munkalap fogalmát.  

  

Tudjon cellát, sort és oszlopot beilleszteni, illetve, 

törölni.  

5.3. Adatok a táblázatokban    



5.3.1. Adattípusok  Ismerje a szöveg, a szám és dátum adattípusokat.  

5.3.2. Adatbevitel, javítás, másolás, 

mozgatás  

Tudjon egyszerű képleteket és függvényeket használni 

(összeg, átlag, maximum, minimum, darabszám, 

feltételek a képletben, keresés stb.)  

5.3.3. A cellahivatkozások 

használata  

5.3.4. Képletek szerkesztése:  

Tudja a táblázat összetartozó adatait adott szempont 

szerint rendezni.  

konstans, hivatkozás, függvény    

  Tudjon hivatkozást használni munkalapon belül.  
 

  Tudjon hivatkozást használni munkalapokon keresztül.  

Ismerje a címzési módokat: relatív, abszolút és vegyes  

  címzést.  

5.4. Táblázatformázás    

5.4.1. Sorok, oszlopok, 

tartományok kijelölése  

5.4.2. Karakter-, cella- és  Tudja alkalmazni a karakterformázás és a cellaformázás 

tartományformázások  lehetőségeit.  

5.4.3. Cellák és tartományok  Tudja alkalmazni a cellán, illetve a tartományon belüli 

másolása  igazítás lehetőségeit.  

  Tudja beállítani az oszlopszélességet és a sormagasságot.  

Tudja alkalmazni a szegélyezés és mintázat készítés  

  lehetőségeit. Tudjon fejlécet és láblécet készíteni.  

5.5. Táblázatok, szövegek,  

diagramok    

5.5.1. Egyszerű táblázat készítése Tudjon egyszerű táblázatot létrehozni.  

5.5.2. Formázási lehetőségek   

5.5.3. Diagramtípus kiválasztása, 

diagramok szerkesztése  

Ismerje a kapcsolatot a táblázatkezelő és a 

szövegszerkesztő rendszerek között.  

  

Tudja alkalmazni az oldalbeállításhoz kapcsolódó 

formázási lehetőségeket (tájolás, margó).  

  

5.6. Problémamegoldás  

Ismerje a diagramok és grafikonok szerkesztésének, 

módosításának lépéseit. Tudjon az ábrázolandó 

adatoknak és a belőle levonandó következtetéseknek 

megfelelő grafikontípust választani (pont, vonal, oszlop, 

kör). Tudjon grafikont és más objektumot beilleszteni.  

táblázatkezelővel    

5.6.1. Tantárgyi feladatok 

megoldása  

Tudjon statisztikai problémákat megoldani 

táblázatkezelővel.  

5.6.2. A mindennapi életben 

előforduló problémák  

Tudjon egyszerű és jól áttekinthető nyilvántartást 

készíteni.  
  Tudjon táblázatot tervezni szöveges feladat alapján.  

 
 



6. Adatbázis-kezelés    

  

6.1. Az adatbázis-kezelés  

  

alapfogalmai    

6.1.1. Az adatbázis fogalma, 

típusai, adattábla, rekord, mező, 

kulcs  

Tudjon különbséget tenni adattábla és adatbázis között.  

A rendelkezésére álló adathalmazból tudjon 

adatrekordokat összeállítani.  
 

  

 

 

6.2. Az adatbázis-kezelő 

Legyen tisztában az adattábla és a kulcs fogalmával, 

tudjon kulcsmezőt kiválasztani.  

program interaktív használata  

6.2.1. Adattípusok  

  

6.2.2. Adatbevitel, adatok 

módosítása, törlése  

6.2.3. Adatbázisok létrehozása, 

karbantartása  

Ismerje az adatbázis-kezelőben használatos fontosabb 

mezőtípusokat (szöveg, különböző számtípusok, dátum, 

logikai); milyen adat tárolására alkalmasak, mik a velük 

végezhető műveletek.  

  Tudjon létező adatbázist megnyitni, abból az adatokat a  

képernyőn megjeleníteni. Tudjon rekordokat vagy egyes 

mezőket kitörölni, vagy a  

 benne levő adatokat újakkal felülírni.  Tudja a módosított adatokat kimenteni.  

Tudjon megadott szerkezetű adattáblát létrehozni. Képes  

legyen az adattábla mezőit helyesen kiválasztani, a  

  kulcsmezőt meghatározni, az új táblát feltölteni.  

6.3. Alapvető adatbázis-kezelési  

műveletek  

6.3.1. Lekérdezések, függvények  

  

használata  Tudjon a létező adatbázisban adott feltételeknek  

6.3.2. Keresés, válogatás, szűrés, 

rendezés  

megfelelő rekordokat megjeleníteni és azokkal műveletet 

végezni.  

6.3.3. Összesítés  

6.4. Képernyő és nyomtatási  

Tudja kiválasztani, hogy a kérdéshez mely mezők 

megjelenítése szükséges.  

formátumok    

6.4.1. Űrlapok használata  Tudjon az adattáblákból számítandó információkat  

6.4.2. Jelentések használata  megjeleníteni.  
    

  

Tudjon adott mezők felhasználásával jelentést kialakítani 

és nyomtatni.  

9. Könyvtárhasználat    

    

9.1. Könyvtárak    

9.1.1. A könyvtár fogalma, 

típusai  

9.1.2. Eligazodás a könyvtárban:  

Ismerje a könyvtár fogalmát, típusait: hagyományos és 

elektronikus könyvtárak.  



olvasóterem, szabadpolcos 

rendszer, multimédia övezet  

Tudja kiválasztani a dokumentumokat és használni az 

eszközöket.  

9.1.3. A helyben használható és a  

kölcsönözhető könyvtári  Ismerje és tudja használni a gyakoribb könyvtári állomány 

 szolgáltatásokat.  

9.1.4. A könyvtári szolgáltatások   

9.2. Dokumentumok    

9.2.1. Nyomtatott dokumentumok  

9.2.2. Nem nyomtatott  

dokumentumok, illetve 

adathordozók (kazetta, diakép, 

film, CD, mágneslemez, DVD)  

Tudja használni a kézikönyveket és a közhasznú 

információs forrásokat. Tudja használni a gyakoribb nem 

nyomtatott dokumentumokat.  

9.3. Tájékoztató eszközök    

9.3.1. Katalógusok  Tudjon keresni a betűrendes leíró katalógusban.  

9.3.2. Adatbázisok  

9.3.3. Közhasznú információs  

Tudjon adatokat gyűjteni számítógépes adatbázisból.  

források (pl. telefonkönyv, 

menetrend, térkép)  

Tudjon információt keresni az interneten, ismert 

keresőprogramokat használni.  
  


