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INFORMATIKA 

1-8. évfolyam 

 

1. rész: 1-4. évfolyam 

Bevezető 

Az informatika tantárgy igyekszik tartalmilag korszerű, a technikai fejlődéssel lépést tartó, 

szinte naponta változó ismereteket nyújtani, azokat a mindennapi életben alkalmazható 

formában oktatni. A tananyag logikai elrendezése ennek megfelelően a használati szinttől a 

belső működés megértése felé, a passzív befogadótól az aktív irányítóig viszi a diákokat. 

A fő cél az információs társadalomban otthonosan mozgó, az információt munkája 

során felhasználni és létrehozni tudó ember képzése. 

A céljaink eléréséhez különösen fontos, hogy a tanulók folyamatos sikerélményben 

részesüljenek az informatika tanulása során, különben az élet más területein nem fogják 

alkalmazni a megszerzett kompetenciáikat, szinte áttörhetetlen idegenkedés alakulhat ki a 

modern információs eszközökkel szemben.  

A fő cél elérése érdekében iskolánkban az informatika tanulásának lehetőségét az 1-3. 

évfolyamon szabadon választható tantárgyként ajánljuk fel diákjaink számára heti 0,5 órában. 

A 4-6. évfolyamon modul tantárgyként jelenik meg az informatika heti 0,5 órában, a 7-8. 

évfolyamon pedig heti 1 órás tantárgyként  

 

Fejlesztési feladatok 

 – Ismerkedés az adott informatikai környezettel. 

 – A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás ismert programokon keresztül. 

 – Számítógépes játékok, egyszerű fejlesztő szoftverek megismertetése. 

 – Egyszerű rajzos dokumentumok készítése, “kép- és betűnyomdák”. 

 – Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata. 

 – A feladat megoldásához szükséges, mások által összeépített alkalmazói környezet 

használata. 

 – Adatok csoportosítása, értelmezése. 

 – Közhasznú információforrások megismerése. 

 – Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel. 

 – Informatikai eszközökkel történő problémamegoldás gyakorlása. 

 – Egyszerű problémák megoldása részben tanári segítséggel, részben önállóan. 

 – Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, végrehajtása. 

 – Az algoritmusokban használt adatok értelmezése. 

 – Mindennapi adatok leírása (számok, szövegek, rajzok…) 
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 – Egy egyszerű fejlesztő rendszer használata. 

 – Információszerezés az internetről, irányított keresés. 

 – Az új, informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek megismertetése. 

 – Az iskolai könyvtár tér- és állomány szerkezetében való eligazodás. 

 – Felfedező keresés az életkornak megfelelő információhordozókban. 

– A főbb dokumentumfajták megkülönböztetése, tartalmának és adatainak megállapítása. 

 

 

 

 

Fejlesztési követelmények, új tevékenységek 

Az oktatandó anyag ismétlődő, spirálisan építkező jellege miatt nem célszerű a 
követelményeket és tevékenységeket évekre bontani, mivel szinte mindegyik minden évben 
előfordul. A különböző háttérrel érkező diákok miatt nem is célszerű a negyedik évfolyamig 
mereven ragaszkodni a felosztáshoz: ha érdeklődést mutatnak egy téma iránt, akkor célszerű 
azzal több időben foglalkozni. Fontos az, hogy a mutatkozó érdeklődést kihasználjuk, így is 
megkedveltetve a számítógépet és az informatika tantárgyat. 

 Az alkalmazások futtatásához elsőként ismerjék meg a billentyűzet és az egér kezelését, a 
személyi számítógép legfontosabb perifériáit, a felület jeleinek értelmezését a számítógépen. 

Hasonló módon az alkalmazások használata közben kerüljenek elő a számítógépes 
ismeretek, az operációs rendszer használat: a program indítása, a felhasználói felület kezelése, 
az általánosan alkalmazott jelek értelmezése, a menüpont kiválasztása, a parancs kiadása, 
kiválasztás visszavonása tevékenységek. Ezzel a megoldással nem csak élvezetessé tesszük az 
oktatást, hanem időt is nyerünk és hatékonyabban rögzülnek a tevékenységek. A munka során 
persze felmerülhetnek egyéb tevékenységek is, ezeket bátran végezzük, végeztessük el, de 
számon már ne kérjük. 

Az algoritmusok és adatok témakört a tanulók mozgásigényére és adottságaira alapozottan 
oktassuk. A LOGO nyelv pedagógia értékei nem vitathatók. Ha ebben az életkorban ezt 
ötvözzük a teknőc eljátszásával, akkor különösen hatékony eszköz lehet. A cél elsőként a 
hétköznapi algoritmusok, térbeli tájékozódási képességet fejlesztő

1
, egyszerű LOGO 

algoritmusok bemutatása, értelmezési, végrehajtási képességének fejlesztése. Ezen túlmutat az 
adattípusok előkészítésére a matematikai ismeretek fejlődésével az egész számok, szöveges és 
rajzos adatok megkülönböztetése. 

Hasonló előkészítő munka a személyi adatok gyűjtése; néhány adat lejegyzése, sorba 
rendezése, szám és szöveges adatok megkülönböztetése, a megfelelő információ kikeresése 
egy adathalmazból. E témakör már a könyvtári informatikához is csatlakozik, az iskolai 
könyvtár bemutatása, annak katalógusrendszere, mint adattár példa lehet. 

Utolsó nagy témakör a szöveg- és ábraszerkesztés. E két részt ebben az életkorban nincs 
értelme szétválasztani, hisz a használt és oktatási célra készített alkalmazások ezeket 
integráltan kezelik. Cél itt a rajzolóprogram – azaz egy alkalmazás – alapszintű kezelésének 
megtanítása, egyszerű rajzok és szöveges kiegészítések készítése számítógéppel. Feladatként 
valamilyen hazavihető, hosszabb távon is megőrizhető és megmutatható “terméket” állítsunk 
elő, például illusztrációt, tematikus rajzot, meghívót készíttessünk, amelyet a szülők, 
tanulótársak is örömmel forgatnak. Emiatt fontos tevékenység a nyomtatás, mentés, 
kezdetben segítséggel, végül önállóan is. 
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Hálózat használata esetén e témakörbe sorolható be a webszolgáltatás használata, amelyen 
belül a böngésző indítása, adott webhely címre való ugrás, mozgás a weboldalon, ugrópont 
felismerése, kiválasztása, használata mind önállóan elvégzendő tevékenységgé váljon. 

 

 

 

 

Javasolt óratervek és témakörök 

1. évfolyam 

 

Témák 
Új tananyag  

feldolgozása 

Gyakorlás, 

helyi 

felhasználás 

Összefoglalás, 

ellenőrzés,  

hiánypótlás 

 

Összes óra 

Számítógépes ismeretek 2 3 1 6 

Operációs rendszer 1 3 1 5 

Rajzolás számítógéppel 1 1 1 3 

Könyvtárhasználat 1 1 1 3 

Év végi ismétlés   1 1 

 
 

Témakör Tartalom 

Számítógépes ismeretek A számítógép használati rendje 

A billentyűzet és az egér használata 

Operációs rendszer Program indítása 

Felhasználói felület jeleinek értelmezése 

Menüpontok használata, parancskiválasztás 

Hálózati azonosító és jelszó szerepe 

Belépés és kilépés módja 

Rajzolás számítógéppel Rajzoló program futtatása  

Egyszerű rajzok, ábrák készítése 

Könyvtárhasználat Az iskolai könyvtár terei 

Eligazodás segítséggel az állományokban 
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Értékelési javaslatok 

 

Direkt számonkérés nem javasolt. A diákok kialakult kompetenciáit kizárólag 

megfigyelésekkel ellenőrizzük, amikor valamilyen tevékenységet folytatnak. 

 – Önálló számítógépes munka megfigyelése, helyes billentyűzet és egérkezelés 

alkalmazások közben 

 – Egyszerű szóbeli utasítások megfelelő végrehajtása a grafikus felület elemeinek 

használatában 

 – Egyszerű ábra, rajz elkészítése minta alapján 

 – Eligazodás a könyvtár fő tereiben. 

 

 

A szöveges értékeléshez választható mondatok félévkor és tanév végén: 

 

A feladatot megérti, önállóan is jól dolgozik. 

A feladat megoldásához kevés nevelői segítséget igényel. 

A feladatot csak segítséggel tudja megoldani. 

 

Megfelelően kezeli az egeret és a billentyűzetet. 

Segítséggel kezeli az egeret és a billentyűzetet 

 

Önállóan képes egyszerű rajzos dokumentum elkészítésére kép és betűnyomdák 

használatával. 

Segítséggel képes egyszerű rajzos dokumentum elkészítésére kép és betűnyomdák 

használatával. 

 

El tudja indítani a megfelelő szoftvert az operációs rendszer betöltődése után. 

Egyszerűbb ismeretlen szoftverrel is alapszinten sikeresen tud kommunikálni. 

 

A tantervi követelményeknek: 

          - kiválóan megfelelt 

          - jól megfelelt 

          - megfelelt 

          - felzárkóztatásra szorul. 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

Nem célszerű az első évfolyam végére továbbhaladási feltételrendszert megállapítani, az 

esetleges hiányokat a harmadik évfolyam végéig lehet pótolni. 
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2. évfolyam 

 

Témák 
Új tananyag  

feldolgozása 

Gyakorlás, 

helyi 

felhasználás 

Összefoglalás, 

ellenőrzés,  

hiánypótlás 

 

Összes óra 

Év eleji ismétlés   1 1 

Számítógépes ismeretek 1 1 1 3 

Operációs rendszer 1 1 1 3 

Algoritmusok szöveges, 

rajzos megfogalmazása 

1 4 1 6 

Dokumentumok elérése 1 2 1 4 

Év végi ismétlés   1 1 

 
                                                           

Témakör Tartalom 

Számítógépes ismeretek Nyomtató használata 

Háttértárak használata 

Operációs rendszer Meghajtó- és könyvtárváltás 

Algoritmusok Algoritmusok végrehajtása teknőc eljátszásával 

Dokumentumok elérése Weboldal tartalmának megtekintése, gördítés hosszabb oldalak 

esetén  

Ugrópontok használata  

Ismert című webhely elérése  

 

Értékelési javaslatok 

 

Direkt számonkérés nem javasolt. A diákok kialakult kompetenciáit megfigyelésekkel 

ellenőrizzük, amikor valamilyen tevékenységet folytat. A szakszókincs ismerete, a 

tevékenységek megnevezés alapján történő végrehajtatással ellenőrizhető. 

 – Önálló számítógépes munka megfigyelése, új eszközök helyes kezelése alkalmazások 

közben 

 – Szóbeli utasítások megfelelő végrehajtása az operációs rendszer elemeinek ismeretére 

 – Egyszerű algoritmusok végrehajtása 

 – Egyszerű ábra, rajz önálló elkészítése szóbeli utasítások alapján 

 – Webböngésző kezelése, megfelelő szörfölés 
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A szöveges értékeléshez választható mondatok félévkor: 

A feladatot megérti, önállóan is jól dolgozik. 

A feladat megoldásához kevés nevelői segítséget igényel. 

A feladatot csak segítséggel tudja megoldani. 

 

Megfelelően kezeli a számítógépes eszközöket. 

Segítséggel kezeli a számítógépes eszközöket. 

 

Önállóan képes egyszerű rajz elkészítésére szóbeli utasítások alapján. 

Segítséggel képes egyszerű rajz elkészítésére szóbeli utasítások alapján. 

 

Önállóan képes egyszerű algoritmusokat végrehajtani. 

Segítséggel képes egyszerű algoritmusokat végrehajtani. 

 

Képes multimédiás oktatóprogramok önálló használatára. 

Segítséggel képes multimédiás oktatóprogramok használatára. 

 

A tantervi követelményeknek: 

          - kiválóan megfelelt 

          - jól megfelelt 

          - megfelelt 

          - felzárkóztatásra szorul. 

 

A továbbhaladás feltételei 

Nem célszerű a második évfolyam végére továbbhaladási feltételrendszert megállapítani, 

az esetleges hiányokat a harmadik évfolyam végéig lehet pótolni. 
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3. évfolyam 

 

Témák 
Új tananyag  

feldolgozása 

Gyakorlás, 

helyi 

felhasználás 

Összefoglalás, 

ellenőrzés,  

hiánypótlás 

 

Összes óra 

Év eleji ismétlés   1 1 

Számítógépes ismeretek 1 2 1 4 

Adatok világa 2 3 1 6 

Rajzolás számítógéppel  2 1 3 

Könyvtárhasználat 1 1 1 3 

Év végi ismétlés   1 1 
 
 

Témakör Tartalom 

Számítógépes ismeretek Jelek és a számítógép kapcsolata 

Adatok világa Adatok gyűjtése és csoportosítása 

Rajzolás számítógéppel Egyszerű rajzok, ábrák készítése 

Könyvtárhasználat A főbb dokumentumfajták megkülönböztetése, tartalmának és 

adatainak megállapítása. 

Információhordozók felfedezése 

 

Értékelési javaslatok 

Direkt számonkérés továbbra sem javasolt. A diákok kialakult kompetenciáit főleg 

megfigyelésekkel ellenőrizzük tevékenység közben, illetve az elkészített alkotásokat 

értékeljük. A szakszókincs ismerete, a tevékenységek megnevezés alapján történő 

végrehajtása során ellenőrizhető. 

 – Önálló számítógépes munka, helyes eszközkezelés megfigyelése alkalmazások közben 

 – Szóbeli utasítások megfelelő végrehajtása az operációs rendszer elemeinek ismeretére 

 – Egyszerű algoritmusok végrehajtása 

 – Egyszerű ábra, rajz önálló elkészítése megadott szempontok alapján 

 – Eligazodás a könyvtárban, adott mű megtalálása, azonosítása 

 – Adott dokumentum megtalálása a könyvtárban 

 

A továbbhaladás feltételei 

Célszerű a 4. évfolyammal közös továbbhaladási feltételrendszert megállapítani. A harmadik 

évfolyam végéig még lehetőségünk volt az első két évfolyam anyagának az átismétlésére is, amit 

viszont ezután már ismerniük kell. 
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4. évfolyam 

 

Témák 
Új tananyag  

feldolgozása 

Gyakorlás, 

helyi 

felhasználás 

Összefoglalás, 

ellenőrzés,  

hiánypótlás 

 

Összes óra 

Év eleji ismétlés   1 1 

Számítógépes ismeretek 1 2 1 4 

Dokumentumok elérése 1 1 1 3 

Algoritmusok szöveges, 

rajzos megfogalmazása 
1 2 1 4 

Adatok világa 1 2 1 4 

Év végi ismétlés   2 2 
 
 

Témakör Tartalom 

Számítógépes ismeretek Jelek és a számítógép kapcsolata 

Információhordozók és kommunikációs eszközök kezelése 

Dokumentumok elérése A hálózat használatának alapszabályai, a Netikett 

Algoritmusok szöveges, 

rajzos megfogalmazása 

Algoritmusok szöveges, rajzos megfogalmazása, értelmezése  

Adatok világa Adatok manuális feldolgozása: keresés, rendezés 

Értékelési javaslatok 

Direkt számonkérés nem javasolt. A diákok kialakult kompetenciáit főleg megfigyelésekkel 

ellenőrizzük, akkor, amikor valamilyen tevékenységet folytat. A szakszókincs ismerete, a 

tevékenységek megnevezés alapján történő végrehajtása így is ellenőrizhető. 

 – Önálló számítógépes munka megfigyelése, helyes eszközkezelés alkalmazások közben 

 – Szóbeli utasítások megfelelő végrehajtása az operációs rendszer elemeinek ismeretére 

 – Egyszerű algoritmusok végrehajtása 

 – Egyszerű ábra, rajz önálló elkészítése szóbeli utasítások alapján 

 – Webböngésző kezelése, megfelelő szörfölés 

 – Eligazodása könyvtárban, adott mű megtalálása, azonosítása 

 – Adott dokumentum megtalálása a könyvtárban vagy egy webhelyen 

A továbbhaladás feltételei 

Elsőként a 4. évfolyam végén célszerű továbbhaladási feltételrendszert megállapítani. 

Amennyiben a tanuló az elérendő kompetenciák bármelyikét nem tudja teljesíteni, úgy 

informatikából nem léphet tovább. 

 

Értékelés a tanév végén, 2., 3. és 4. évfolyamokon: 
Az értékelési javaslatok címszó alatt megadott szempontok szerint értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  

 


