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INFORMATIKA 

2. rész: 5-8. évfolyam 
 

Célok és feladatok:  

Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén alapvető érdeke, hogy időben 

hozzájusson a munkájához és élete alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Az iskola 

feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, -tárolási, -feldolgozási és -átadási technikákra, valamint megismertetni velük az 

információkezelés jogi és etikai szabályait. Ennek leghatékonyabb módját a több éven keresztül tanult informatika tantárgy és az iskolai élet egészét átható 

informatikai nevelés biztosíthatja. 

A számítástechnika – beleértve a multimédia- és az Internet-használatot is – a könyvtárhasználattal együtt alkotja az informatika tantárgy legfontosabb 

területeit.  

A számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló eszköz, lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való különleges 

foglalkozásra. A számítógéppel végzett feladatok egy részének megoldása megköveteli a csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való 

kapcsolattartást. Az informatika tantárgy fontos szerepet vállalhat az alkotó munkára nevelésben, hiszen akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges 

dokumentumot, rajzot vagy táblázatot készítünk, a végeredmény mindig egy új termék lesz. A hétköznapi életben is alapvető fontosságú algoritmikus 

gondolkodás fejlesztésére ugyancsak jó lehetőség nyílik e tantárgyban. 

A könyvtárhasználati oktatásának fel kell készítenie a tanulókat az információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására, az információk elérésére, 

kritikus szelekciójára, feldolgozására és a folyamat értékelésére. Az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, 

valamint a velük végzett tevékenységek gyakoroltatásával tudatos és biztos használói magatartás kialakítása a cél. A könyvtár „forrásközpont”-ként történő 

felhasználásával meg kell alapoznia az önműveléshez szükséges attitűdöket, képességéneket, tanulási technikákat.  

Az informatika rohamos fejlődése a társadalmat átalakítja; cél, hogy a tanulók az új körülményekhez alkalmazkodni tudjanak. Tudatosítani kell a 

tanulókban az információszerzés, -feldolgozás és -felhasználás etikai szabályait is.  

A tantárgy célja felkelteni és folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az informatika iránt, megismertetni eszközeit, módszereit és fogalmait, 

amelyek lehetővé teszik a tanulók helyes informatikai szemléletének kialakítását, tudásuknak, készségeiknek és képességeiknek fejlesztését, alkalmazását más 

tantárgyakban, későbbi tanulmányaikban, a mindennapi életben és a munkában. Cél olyan attitűd kialakítása, hogy az egyén érezze, képes bekapcsolódni az 

egész világra kiterjedő információs társadalomba. 

Megváltozik a pedagógus szerepe, az ismeretátadó és számonkérő pedagógusból az ismeretek közötti eligazodást segítő, az információt értékelni, abban 

kételkedni tudó tanulók nevelőjévé válik 

Az informatika oktatásának központi eleme a természettudományos kompetencia fejlesztése. 

A természettudományos kompetencia fejlesztése mellett, kiemelt szerepet kap a nyelvi, elsősorban anyanyelvi kommunikáció fejlesztése. Ennek birtokában a 

tanuló képes lesz a tantárgyi témákban, szóban, és írásban kommunikálni. 

A tanuló legyen képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is.  
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Évfolyam: 5. 

Évi óraszám: 18 óra  

Hetek száma: 37 

Heti óraszám: 0,5 óra 

 

Tematikus összesített óraterv 
 Témakör 

Óraszám 

1.  Informatikai alapok, információs eszközök használata 2 

2.  Informatika alkalmazói ismeretek 2 

3.  Infotechnológia, algoritmusok 5 

4.  Infokommunikáció 2 

5.  Médiainformatika 4 

6.  Könyvtárhasználat 2 

7.  Ismétlés, összefoglalás, ellenőrzés 1 

 Összesen 18 

 

Belépő tevékenységformák 

Informatikai alapok: 

Az információ köznapi fogalmának helyes alkalmazása. Hétköznapi távközlési eszközök (pl. telefon) használata. Egyszerű titkosírások 

alkalmazása. A számítógép balesetmentes, helyes használata. A billentyűzet és az egér használata. A monitor és a háttértárak (lemezek) 

szerepének megértése. Vázlat készítése tanári segítséggel. 

Informatika alkalmazói ismeretek: 

Háttértár és könyvtárak váltása, könyvtárba való belépés, mozgás a könyvtárstruktúrában. Ismert helyen lévő állomány megkeresése, másolása 

más könyvtárba és másik adathordozóra. Be- és kilépés az iskolai hálózatba. Egyszerű oktatóprogramok használata. 
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Multimédiás dokumentumok készítése. Mozgókép, animáció. Hangrögzítés és lejátszás. Multimédiás dokumentumok készítése. Bemutató 

készítése. Szöveg, kép, hang kezelése. Animáció és vetítés. Képek szkennelése. Digitális fényképek és mozgóképek készítése, használata. 

Animáció szerkesztése. Hangfelvétel készítése (segédprogrammal 

 

Infotechnológia, algoritmusok 

Hétköznapi algoritmusok, térbeli tájékozódási képességet fejlesztő, egyszerű Qbasic-algoritmusok. Szekvenciális vezérlés, számlálós ciklusos 

programok értelmezése, futtatása. 

Infokommunikáció 

Adatok közlése és keresése az interneten Tantárgyi adatbázisok használata Adatbázisok az interneten (pl. menetrend) Hasznos webhelyek. 

Keresés az adatbázisokban. Böngészés és keresés az interneten. Internetes és mobilkommunikáció Az információ jelentése. Információátvitel 

(telefon). Az elektronikus levelezés alapjai. Csoportos kommunikációs eszközök az interneten. Az információ köznapi fogalmának helyes 

alkalmazása. Hétköznapi távközlési eszközök (pl. mobiltelefon) használata. Levél küldése, fogadása. Csevegés. Médiainformatika Digitális 

média (eszközök). Elektronikus könyv kezelése, olvasása. Multimédia program interaktív használata. Internetes portálok látogatása 

Médiainformatika 

Az ábraszerkesztő- és a szövegszerkesztő-program egyes alapszolgáltatásainak alkalmazása. A szöveg karakter szintű formázása: betűtípus, 

betűméret, félkövér, dőlt és aláhúzott betűstílus beállítása. A megfelelő rajzeszköz kiválasztása. Egyszerű rajzok készítése. Meghívó, vers, levél 

készítése. Mentés és nyomtatás segítséggel. Hanganyagok és képsorok lejátszása multimédia számítógéppel. 

 

 

Könyvtárhasználat: 

Megadott művek keresése és tematikus gyűjtőmunka a könyvtár szabadpolcos állományában. A dokumentumtípusok megkülönböztetése formai 

és használati jellemzőik alapján. Tájékozódás a dokumentumokról szerző és cím szerint a könyvtári katalógus segítségével. 
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1. Informatikai alapok 

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

Az információ fogalma. 

Az informatika, mint tudomány. 

Információ átviteli lehetőségek. beszéd, 

metakommunikáció, írás, nyomtatás, 

elektronikus eszközök. 

Jelek, kódok, titkosírások. 

Hírek, hírforrások a hétköznapi 

életben (rádió, tévé, újság) 

Információtovábbítás és eszközei: 

levél, telefon 

Morse ábécé, saját titkosírások 

tervezése 

Információ, adat, jel Történelem, magyar: az írás, 

nyomtatás története 

A számítógép és a perifériák: 

billentyűzet, egér, monitor, 

lemezmeghajtó 

A billentyűk funkciói, csoportosításuk, 

az adatok tárolása 

számítógép-ház, processzor, 

memória, bemeneti, kimeneti 

perifériák, háttértárak (floppy, 

winchester, CD) 

 

     

2. Informatika alkalmazói ismeretek 

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

Háttértárak fogalma, aktuális meghajtó. 

Könyvtárszerkezet, aktuális könyvtár, 

váltás, mozgás a könyvtárak között. 

Állomány keresése, másolása. 

Háttértár-, könyvtárváltás, állományok 

mozgatása, másolása az Intéző 

használatával (lemezről lemezre 

állomány(oka)t, könyvtárat). 

Állománykeresés név vagy pl. 

készítési idő alapján. 

háttértár, könyvtárszerkezet, 

mappák, állományok, 

mozgatás, másolás, mentés 

másként 

Az operációs rendszer gyakorlati 

használata a következő 

témakörök (algoritmusok és 

adatok, szöveg, kép, zene) 

tanításakor a mentés, megnyitás 

műveletében is sokszor előfordul. 

     

3.Infotechnológia algoritmusok 

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

Algoritmus fogalma, algoritmusok 

megfogalmazása, értelmezése. 

„Hétköznapi” algoritmusok: pl. 

telefonálás, levélírás, -küldés, 

ételreceptek, geometriai szerkesztések 

menete. Algoritmusok írása, a leírás 

„szabványosítása”, kész algoritmus 

leírásból a tevékenység megfejtése. 

algoritmus, lépésekre bontás, 

folyamatábra 

Matematika: geometriai 

szerkesztések 
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4.Infokommunikáció 

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

Hatékony, céltudatos 

információszerzés az internetről. 

Az elektronikus levelezés alapjai. 

Telefonálás, levélírás, -küldés, 

ételreceptek, 

csevegő csatornák, levelezőlisták, 

 

Matematika: fizika 

  

 

5. Médiakommunikáció  

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

    Rajzolóprogram használata: 

rajzeszközök, színek, vonalak és 

alakzatok. 

Másolás, tükrözés, torzítás (nyújtás, 

nyírás). 

Szöveg elhelyezése a rajzban. 

Szövegszerkesztés: 

gépelés, javítás, szövegrész kijelölése, 

mozgatása, másolása. 

Karakterek formázása (betűtípus, -

méret, -stílus, -szín). 

Rajz/kép elhelyezése a szövegben. 

Mentés, nyomtatás. 

Egyszerű ábrák rajzolása, színezése. 

Az ábra sokszorosítása, 

transzformációi. 

Feliratozás. 

Egyszerű dokumentumok készítése, 

formázása: levél, vers, meghívó, 

oklevél, plakát. 

 

eszköztárak, színpaletta, menü, 

rajzeszközök, 

szín, háttérszín vonalvastagság, 

vágólap, kivágás, másolás, 

beillesztés 

szövegdoboz, betűtípus, -méret, 

betűstílus 

mentés, mentés másként 

Rajz. 

Matematika: síkidomok, 

geometriai transzformációk. 
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6. Könyvtárhasználat 

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

Raktári rend: szépirodalom, betűrend. 

Katalógushasználat. 

Dokumentumtípusok: nyomtatott: 

könyv, sajtótermékek, nem nyomtatott 

ismerethordozók 

A saját (otthoni) könyvek célszerű 

elrendezése. 

Eligazodás az iskolai könyvtárban: 

katalógushasználat, keresés szerző és 

cím szerint. 

dokumentumtípusok, 

katalóguscédula 

Magyar 

 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló értse meg, hogy ugyanazt az ismeretet különféle jelekkel leírhatjuk.  

Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret.  

Legyen képes háttértárak és könyvtárak váltására, könyvtárba való belépésre, kilépésre és mozgásra a könyvtárfa-szinteken. 

Legyen képes egyszerű hétköznapi algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. 

Legyen képes ábrákat, rajzokat készíteni rajzolóprogrammal.  

Tudjon szöveget karakterszinten formázni, és egyszerű dokumentumot készíteni. 

Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában.  

Legyen képes megkülönböztetni a főbb dokumentumtípusokat. Tudjon szerző és cím szerint dokumentumokat keresni a betűrendes leíró 

katalógusban. 

Tudjon webhelyekre látogatni, és ott adott információt megkeresni. Küldjön és fogadjon elektronikus leveleket. Legyen képes egyszerű, 

hétköznapi algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. 

Tudjon irányítással információt keresni a segédkönyvekben és helyi adatbázisban. 

 

Értékelés a tanév végén: 

A továbbhaladás feltételei 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.  
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Évfolyam: 6. 

Évi óraszám: 18,5 óra – informatika modul 

Hetek száma: 37 

Heti óraszám: 0,5 óra 

 

Tematikus összesített óraterv 
 Témakör 

Óraszám 

8.  Informatikai alapok, információs eszközök használata 2(4) 

9.  Informatika alkalmazói ismeretek 2,5(5) 

10.  Infotechnológia, algoritmusok 5(10) 

11.  Infokommunikáció 2(4) 

12.  Médiainformatika 4(8) 

13.  Könyvtárhasználat 2(4) 

14.  Ismétlés, összefoglalás, ellenőrzés 1(2) 

 Összesen 18,5 

 

Belépő tevékenységformák 

Informatikai alapok: 

Az információ köznapi fogalmának helyes alkalmazása. Hétköznapi távközlési eszközök (pl. telefon) használata. Egyszerű titkosírások 

alkalmazása. A számítógép balesetmentes, helyes használata. A billentyűzet és az egér használata. A monitor és a háttértárak (lemezek) 

szerepének megértése. Vázlat készítése tanári segítséggel. 

Informatika alkalmazói ismeretek: 

Háttértár és könyvtárak váltása, könyvtárba való belépés, mozgás a könyvtárstruktúrában. Ismert helyen lévő állomány megkeresése, másolása 

más könyvtárba és másik adathordozóra. Be- és kilépés az iskolai hálózatba. Egyszerű oktatóprogramok használata. 
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Multimédiás dokumentumok készítése. Mozgókép, animáció. Hangrögzítés és lejátszás. Multimédiás dokumentumok készítése. Bemutató 

készítése. Szöveg, kép, hang kezelése. Animáció és vetítés. Képek szkennelése. Digitális fényképek és mozgóképek készítése, használata. 

Animáció szerkesztése. Hangfelvétel készítése (segédprogrammal 

 

Infotechnológia, algoritmusok 

Hétköznapi algoritmusok, térbeli tájékozódási képességet fejlesztő, egyszerű Qbasic-algoritmusok. Szekvenciális vezérlés, számlálós ciklusos 

programok értelmezése, futtatása. 

Infokommunikáció 

Adatok közlése és keresése az interneten Tantárgyi adatbázisok használata Adatbázisok az interneten (pl. menetrend) Hasznos webhelyek. 

Keresés az adatbázisokban. Böngészés és keresés az interneten. Internetes és mobilkommunikáció Az információ jelentése. Információátvitel 

(telefon). Az elektronikus levelezés alapjai. Csoportos kommunikációs eszközök az interneten. Az információ köznapi fogalmának helyes 

alkalmazása. Hétköznapi távközlési eszközök (pl. mobiltelefon) használata. Levél küldése, fogadása. Csevegés. Médiainformatika Digitális 

média (eszközök). Elektronikus könyv kezelése, olvasása. Multimédia program interaktív használata. Internetes portálok látogatása 

Médiainformatika 

Az ábraszerkesztő- és a szövegszerkesztő-program egyes alapszolgáltatásainak alkalmazása. A szöveg karakter szintű formázása: betűtípus, 

betűméret, félkövér, dőlt és aláhúzott betűstílus beállítása. A megfelelő rajzeszköz kiválasztása. Egyszerű rajzok készítése. Meghívó, vers, levél 

készítése. Mentés és nyomtatás segítséggel. Hanganyagok és képsorok lejátszása multimédia számítógéppel. 

 

 

Könyvtárhasználat: 

Megadott művek keresése és tematikus gyűjtőmunka a könyvtár szabadpolcos állományában. A dokumentumtípusok megkülönböztetése formai 

és használati jellemzőik alapján. Tájékozódás a dokumentumokról szerző és cím szerint a könyvtári katalógus segítségével. 

 



 385 

 

1. Informatikai alapok 

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

Az információ fogalma. 

Az informatika, mint tudomány. 

Információ átviteli lehetőségek. beszéd, 

metakommunikáció, írás, nyomtatás, 

elektronikus eszközök. 

Jelek, kódok, titkosírások. 

Hírek, hírforrások a hétköznapi 

életben (rádió, tévé, újság) 

Információtovábbítás és eszközei: 

levél, telefon 

Morse ábécé, saját titkosírások 

tervezése 

Információ, adat, jel Történelem, magyar: az írás, 

nyomtatás története 

A zsebszámológép használata Egyszerű és összetett (zárójeles) 

számítások, százalékszámítás, 

memóriahasználat 

műveletek sorrendje Matematika, fizika, kémia 

(számítási példák) 

A számítógép és a perifériák: 

billentyűzet, egér, monitor, 

lemezmeghajtó 

A billentyűk funkciói, csoportosításuk, 

az adatok tárolása 

számítógép-ház, processzor, 

memória, bemeneti, kimeneti 

perifériák, háttértárak (floppy, 

winchester, CD) 

 

     

2. Informatika alkalmazói ismeretek 

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

Háttértárak fogalma, aktuális meghajtó. 

Könyvtárszerkezet, aktuális könyvtár, 

váltás, mozgás a könyvtárak között. 

Állomány keresése, másolása. 

Háttértár-, könyvtárváltás, állományok 

mozgatása, másolása az Intéző 

használatával (lemezről lemezre 

állomány(oka)t, könyvtárat). 

Állománykeresés név vagy pl. 

készítési idő alapján. 

háttértár, könyvtárszerkezet, 

mappák, állományok, 

mozgatás, másolás, mentés 

másként 

Az operációs rendszer gyakorlati 

használata a következő 

témakörök (algoritmusok és 

adatok, szöveg, kép, zene) 

tanításakor a mentés, megnyitás 

műveletében is sokszor előfordul. 
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3.Infotechnológia algoritmusok 

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

Algoritmus fogalma, algoritmusok 

megfogalmazása, értelmezése. 

„Hétköznapi” algoritmusok: pl. 

telefonálás, levélírás, -küldés, 

ételreceptek, geometriai szerkesztések 

menete. Algoritmusok írása, a leírás 

„szabványosítása”, kész algoritmus 

leírásból a tevékenység megfejtése. 

algoritmus, lépésekre bontás, 

folyamatábra 

Matematika: geometriai 

szerkesztések 

Algoritmusok végrehajtása 

számítógépen.  

Qbasic alapparancsok (adatbevitel, 

kivitel, értékadás). 

Elágazás 

Ismétlés. 

Paraméterek használata. 

Négyzet, téglalap háromszög kerület, 

terület 

Kocka, téglatest térfogat, felszín 

 

Qbasic programozási nyelv, 

input, output, print 

elágazás( if )  

ismétlés, 

 

Matematika: szabályos 

sokszögek tulajdonságai 

 

 

 

4.Infokommunikáció 

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

Hatékony, céltudatos 

információszerzés az internetről. 

Az elektronikus levelezés alapjai. 

Telefonálás, levélírás, -küldés, 

ételreceptek, geometriai szerkesztések 

menete. 

Videotelefonálás, csevegő 

csatornák, levelezőlisták, 

műsorszórás  

Matematika: fizika 
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5. Médiakommunikáció  

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

    Rajzolóprogram használata: 

rajzeszközök, színek, vonalak és 

alakzatok. 

Másolás, tükrözés, torzítás (nyújtás, 

nyírás). 

Szöveg elhelyezése a rajzban. 

Szövegszerkesztés: 

gépelés, javítás, szövegrész kijelölése, 

mozgatása, másolása. 

Karakterek formázása (betűtípus, -

méret, -stílus, -szín). 

Rajz/kép elhelyezése a szövegben. 

Mentés, nyomtatás. 

Gyakorlati feladatsor megoldása. 

Egyszerű ábrák rajzolása, színezése. 

Az ábra sokszorosítása, 

transzformációi. 

Feliratozás. 

Egyszerű dokumentumok készítése, 

formázása: levél, vers, meghívó, 

oklevél, plakát. 

 

eszköztárak, színpaletta, menü, 

rajzeszközök, 

szín, háttérszín vonalvastagság, 

vágólap, kivágás, másolás, 

beillesztés 

szövegdoboz, betűtípus, -méret, 

betűstílus 

mentés, mentés másként 

Rajz. 

Matematika: síkidomok, 

geometriai transzformációk. 

 

6. Könyvtárhasználat 

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

Raktári rend: szépirodalom, betűrend. 

Katalógushasználat. 

Dokumentumtípusok: nyomtatott: 

könyv, sajtótermékek, nem nyomtatott 

ismerethordozók 

A saját (otthoni) könyvek célszerű 

elrendezése. 

Eligazodás az iskolai könyvtárban: 

katalógushasználat, keresés szerző és 

cím szerint. 

dokumentumtípusok, 

katalóguscédula 

Magyar 
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A továbbhaladás feltételei 

A tanuló értse meg, hogy ugyanazt az ismeretet különféle jelekkel leírhatjuk.  

Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret.  

Legyen képes háttértárak és könyvtárak váltására, könyvtárba való belépésre, kilépésre és mozgásra a könyvtárfa-szinteken. 

Legyen képes egyszerű hétköznapi algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. 

Legyen képes ábrákat, rajzokat készíteni rajzolóprogrammal.  

Tudjon szöveget karakterszinten formázni, és egyszerű dokumentumot készíteni. 

Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában.  

Legyen képes megkülönböztetni a főbb dokumentumtípusokat. Tudjon szerző és cím szerint dokumentumokat keresni a betűrendes leíró 

katalógusban. 

Tudjon webhelyekre látogatni, és ott adott információt megkeresni. Küldjön és fogadjon elektronikus leveleket. Legyen képes egyszerű, 

hétköznapi algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. 

Tudjon irányítással információt keresni a segédkönyvekben és helyi adatbázisban. 

 

Értékelés a tanév végén: 

A továbbhaladás feltételei 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.  
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Évfolyam: 7. 

Évi óraszám: 37 óra 

Hetek száma: 37 

Heti óraszám: 1 óra 

Tematikus összesített óraterv 
 Témakör 

Óraszám 

1. Informatikai alapok 5 

2. Informatikai alkalmazói ismeretek 6 

3. Kommunikáció a hálózaton 4 

4. Algoritmusok és adatok 5 

5. Médiainformatika 12 

6. Könyvtárhasználat 3 

7. Ismétlés, összefoglalás, ellenőrzés 2 

 Összesen 37 

 

Belépő tevékenységformák 

Informatikai alapok: 

A személyi számítógép fő részeinek és működése lényegének megértése; a billentyűzet és az egér gyakorlott kezelése, a lemez és más perifériák 

használata. Ergonómiai szempontok megismerése a számítógépes munkakörnyezet kialakításában. A túlzott informatikai eszközhasználat (tévé, 

videó, számítógép) veszélyeinek megbeszélése. Különféle jelfajták csoportosítása; az információ és adat megkülönböztetése; különféle 

kommunikációs rendszerek, formák használata. 

Tájékozódás a korosztálynak készült informatika tárgyú lexikonok, ismeretterjesztő könyvek, folyóiratok körében. 

Informatikai alkalmazói ismeretek: 

Floppy formázása, azon a kívánt könyvtárszerkezet kialakítása a formázás, létrehozás, törlés parancsok használatával. Állományok kijelölése, 

azok másolása, mozgatása, átnevezése, törlése. Egy ismert nevű állomány megkeresése adott háttértáron. Vírusok fajtái, védekezés terjedésük 

ellen, vírusirtó futtatása , vírus irtása segítséggel. Tömörített állományok létrehozása, tömörített állományok megtekintése, kibontása. 

Informatikai eszközök és szoftverek etikus használata. Tantárgyi multimédia (hipermédia) oktatóprogramok kezelése. 
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Kommunikáció a hálózaton: 

Egy levelezőprogram használata, levél küldése, fogadása, a fő mezők funkciójának megismerése: a címzett, a tárgy és a saját másolat (Copy self). 

Állományok csatolása a levélhez. Saját e-mail cím létrehozása (a rendszergazda segítségével) és használata. 

Hasznos webhelyek önálló felkeresése (például: magyar honlap, MEK, vasúti információ,  diákoldalak, érdeklődési körbe tartozó oldalak). Egy 

letöltött weboldal részletének elmentése saját háttértárra vagy új állományba a vágólap használatával. 

Algoritmusok és adatok: 

Szekvenciális és feltételes vezérlés, ciklusos programok értelmezése, kódolása, kipróbálása. Grafikával, szöveggel kapcsolatos programok 

készítése. 

Médiainformatika: 

Az alapvető szövegegységek kezelése, ismerete. Többféle formázást tartalmazó dokumentumok készítése. A vágólap használata (kivágás, 

másolás, beillesztés, mozgatás, törlés). A dokumentum mentése és nyomtatása. Dokumentumkészítés szokásos menet szerint. Képi adatok 

gyűjtése, képek bevitele (a dokumentumba ill. a képszerkesztőbe), jellemző vonásainak kiemelése, rendszerezése. Rajzok készítése. 

Multimédiás elemek szerkesztése A multimédia alapelemei: szöveg, rajz, hang, zene, fénykép, animáció és film. Multimédia alapelemek 

készítése, szerkesztése. Hanganyagok és képsorok lejátszása multimédia számítógéppel. 

Könyvtárhasználat: 

A kézikönyvtár jellemző könyvtípusainak felhasználása a szaktárgyi tájékozódásban. Különböző típusú könyvtárak megismerése látogatással 

vagy közvetett formában. 
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1. Informatikai alapok 

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

A számítógép fő részei, praktikus 

elhelyezésük (számítógépes 

munkakörnyezet). 

 

Számítástechnikai eszközök kezelése. 

Billentyűzet, egér, lemezek, nyomtató. 

A számítógép fő részeinek 

kapcsolódása (rajz, jelezve az 

információ irányát is). 

A számítógép fő egységeinek 

összekapcsolása a gyakorlatban. 

A billentyűk funkciók szerinti 

csoportosítása. 

Háttértárak jellemzői. 

Fontosabb nyomtatótípusok és 

működési elvük. 

alaplap, processzor, memória, 

bemeneti, kimeneti perifériák, 

alfanumerikus, vezérlő, segéd-, 

kurzormozgató, funkció-

billentyűk, 

lemez, tárolási kapacitás, 

mértékegységei, 

mátrix-, tintasugaras, 

lézernyomtató 

Fizika (elektromosság, 

mágnesesség) 

 

 

 

Ha van rá idő, érdemes 

megmutatni egy gépírást oktató 

program használatát. (A gépírás 

tanítása nem fér be az alap-

óraszámba!) 

A jelek csoportosítása. Információ, 

kód, jelhalmazok adatmennyisége. 

 

 

Adatátvitel, kommunikáció. 

A gyakorlatban előforduló jelek 

típusai. Hogyan lehet számokat, 

betűket, rajzokat, képeket tárolni a 

számítógépen? 

Az adatok továbbításának lehetőségei 

(telefon, fax, Internet). 

információ, adat, kódolás, 

adatmennyiség mértékegységei: 

bit, byte, kilobyte, megabyte, 

gigabyte 

adatátvitel, kommunikációs 

csatorna 

 

2. Informatika alkalmazói ismeretek 

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

Lemez formázása, használhatóságának 

ellenőrzése újraformázás nélkül. 

Könyvtárszerkezet kialakítása a 

háttértárolón. Kiválasztott állományok 

másolása, mozgatása, átnevezése, 

törlése. 

Formázás, Scandisk futtatása. 

 

Saját könyvtárszerkezet kialakítása, a 

különböző programokkal készített 

állományok mentése, másolása, 

mozgatása a könyvtárszerkezeten 

belül. 

formázás, 

könyvtárszerkezet, mappák, 

állományok 

A könyvtárszerkezet használata a 

dokumentumkészítés és az 

algoritmusok témakörében is 

rendszeresen előfordul. 

A vírus fogalma, hatásai. Egy 

víruskereső program és üzenetei. A 

vírusok terjedésének megakadályozása. 

A vírusok tulajdonságai (terjedés, 

rongálás). Víruskereső program 

futtatása, a vírusállomány frissítése. 

vírus, víruskereső program, 

frissítés 
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Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

Az adattömörítés fogalma, célja, 

lehetőségei. Tömörített állomány 

tartalmának megtekintése, kiválasztott 

állományok kicsomagolása. Egy 

kiválasztott könyvtár tartalmának 

tömörítése. 

Egy tömörítőprogram lehetőségeinek 

(becsomagolás, listázás, 

kicsomagolás) megismerése és 

használata. 

tömörítés, kicsomagolás  

Multimédia oktatóprogramok, oktatási 

anyagok. 

Oktatóprogramok használata CD-ről 

ill. internetről (az adott tárgy 

szaktanárának közreműködésével). 

 Több tantárgy aktuális 

tananyagának oktatóprogramjait 

be lehet mutatni (pl. fizika, 

kémia, biológia, történelem stb.) 

3. Kommunikáció a hálózaton 

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

Hálózatok csoportosítása összekötés és 

kiterjedtség szerint. Szolgáltatások a 

hálózatokon. A hálózat használatának 

alapszabályai. 

Egy hálózat vázlatos felépítése, a 

központi gép és a munkaállomások 

kapcsolata. 

LAN, MAN, WAN, 

helyi hálózat, server, 

munkaállomás, 

bejelentkezés, kijelentkezés, 

felhasználói név, jelszó 

 

Hasznos web-helyek. Kulturális műsorok, menetrendek, 

hírek, egyéb hasznos információk 

keresése. 

weblap, internet-cím Az internet használata a 

tanórákon és a tanórán kívüli 

gyakorlóidőben is csak tanári 

felügyelet mellett történjen! 

Saját e-mail cím. Az elektronikus 

levelezés alapfunkcióinak használata. 

Levél küldése és fogadása, esetleg 

címlista készítése, képeslapküldés. 

elektronikus levél, e-mail cím, 

postafiók, küldés, fogadás, 

címlista 
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4. Algoritmusok és adatok 

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

Algoritmusok készítése, leírása 

algoritmus-leíró nyelven. 

Algoritmusok kódolása a számítógép 

egyszerű programozási nyelven. 

Személyes adataink táblázatba 

rendezése. Beszélgetés az informatika 

etikai kérdéseiről. Könyvtári 

informatika Könyvtári szolgáltatások. 

Algoritmusok írása egyszerű 

feladatokra, kész algoritmus-leírásból 

a tevékenység megfejtése. 

Valamely programnyelv használata 

(célszerű pl. a LOGO vagy QBASIC, 

amit már ismernek). 

Táblázat a szövegben. 

 

 

algoritmus, folyamatábra, 

szekvencia, elágazás, ciklus 

Táblázat részei,sor,oszlop. 

Matematika: egyszerű számítási 

feladatok (pl. terület, térfogat) 

5. Médiainformatika 

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

    A szöveg tartalmi és formai egységei. 

A karakter-, bekezdés- és 

oldalformázás. 

Műveletek vágólappal. 

Ábrák rajzolása, kész rajzok 

módosítása. Képek bevitele. 

Kisebb méretű dokumentum tervezése, 

szerkesztése. Szöveges és rajzos 

dokumentumok tervezése, az elkészítés 

szokásos menete. Levél, újságoldal, 

kérdőív, feladatlap készítése. 

Multimédia alapelemek készítése, 

szerkesztése. Hanganyagok és 

képsorok lejátszása multimédia 

számítógéppel. 

 

Szövegrészek: karakter, szó, sor, 

mondat, bekezdés, oldal, szakasz, 

dokumentum.  

Szövegrészek kijelölése és formázása. 

WordArt és a rajzoló használata, 

szövegdobozok, képek beillesztése a 

szövegbe. 

Hasábok, felsorolások, táblázatok 

használata. 

 

gépelési szabályok, 

karakter, szó, sor, mondat, 

bekezdés, oldal, szakasz, 

dokumentum 

betűtípus, -méret, -stílus, 

sorköz, térköz, igazítás, 

szövegdoboz, kép 

hasáb, felsorolás, táblázat. 

Levél, valamely tárgyból 

beadandó dolgozat, esetleg 

iskolaújság szerkesztése. 
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6. Könyvtárhasználat 

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

Kézikönyvtár: könyvtípusok, használati 

jellemzőik. Könyvtártípusok: nemzeti 

könyvtár, szak-, köz- és iskolai 

könyvtár. 

Szépirodalmi és szakkönyvek, 

segédkönyvek: szótárak, lexikonok. 

Az iskolai és megyei/városi (köz-) 

könyvtár látogatása. 

könyvtípusok: szépirodalom, 

szak/segédkönyv, szótár, lexikon 

könyvtártípusok: nemzeti, szak-, 

köz-, iskolai 

Magyar 

Szaktárgyakban (történelem, 

természettudományok) 

információgyűjtés 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni. 

Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában. 

Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok egyikét, vagy az operációs rendszer néhány szolgáltatását. 

Tudjon küldeni és fogadni elektronikus leveleket. 

Képes legyen egyszerű feladatokhoz (néhány utasításból álló) algoritmusokat készíteni. 

Legyen képes többféle formázást tartalmazó dokumentumot készíteni. 

Tudja, hogy milyen könyvtípusok tartoznak a kézikönyvtárhoz.  

Tudjon információt keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia). 

Tudja, hogy az iskolai könyvtáron kívül használhatja a közművelődési könyvtárat is. 

Tudjon információt keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia) és az interneten. 

 

Értékelés a tanév végén: 

A továbbhaladás feltételei 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.  
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Évfolyam: 8. 

Évi óraszám: 37 óra 

Hetek száma: 37 

Heti óraszám: 1 óra 

Tematikus összesített óraterv 
 Témakör 

Óraszám 

1. Informatikai alapok 3 

2. Algoritmusok és adatok 8 

3. Az adatkezelés alapjai 8 

4. Médiainformatika 11 

5. Kommunikáció a hálózaton 3 

6. Könyvtárhasználat 3 

7. Az elektronikus vásárlás 1 

 Összesen 37 

 

Belépő tevékenységformák 

Informatikai alapok: 

A számítástechnika történetére vonatkozó adatok gyűjtése, rendszerezése; tájékozódás a mai hardvereszközök világában; adatok gyűjtése a 

számítógép és a robotok alkalmazási területeiről, tanári irányítással, könyveket, folyóiratokat és az internetet forrásként használva. 

Algoritmusok és adatok: 

Szekvenciális és feltételes vezérlés, számlálós és feltételes ciklusos programok értelmezése, kódolása, kipróbálása. Egyszerű logikai és 

matematikai feladatok megoldása. Különböző számtípusú adatok használata. 

Adatok formátuma, típusai (szöveg, szám, pénznem). Az adatok szemléltetését segítő eszközök megismerése. Az adatok csoportosítása 

értelmezése, azok grafikus ábrázolása, következtetések levonása. Diagramok, grafikonok készítése táblázatból. Az adatok táblázatos formában 

történő megjelenítése 
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Az adatkezelés alapjai: 

Az adatok táblázatos formában történő megjelenítése, előnyeinek bemutatása. Kész táblázatból és diagramból az adatok között meglévő 

összefüggések kiolvasása, felismerése. 

A táblázatkezelés alapfogalmainak (cella, sor, oszlop, hivatkozás, képlet) megismerése egyszerű példákon. 

Táblázatok számítógéppel történő létrehozása, módosítása (adatbevitel, mozgatás, másolás, törlés). Az elkészült munka tárolása, kinyomtatása. 

Táblázathoz diagram készítése. 

Különböző tantárgyakhoz kapcsolódó táblázatok megismerése, egyszerű tantárgyi feladatok megoldása táblázatkezelővel. 

Keresés tantárgyi adatbázisokban 

Médiainformatika: 

Szöveges dokumentumokban tabulátorok használata. Dokumentumok formai és tartalmi javítása, a helyesírás ellenőrzése. Szöveget és képet is 

tartalmazó dokumentumok készítése. Egyszerű hipertext dokumentum szerkesztése például szövegszerkesztővel. A szoftverek etikus használata. 

Valamely komplex probléma, feladat megoldása informatikai eszközök használatával csoportmunkában, tanári irányítással. 

.Képi adatok gyűjtése, képek bevitele (a dokumentumba). Szöveges dokumentumokban tabulátorok használata. Táblázat beszúrása, formázása, 

feltöltése adatokkal 

Kommunikáció a hálózaton: 

Hálózatok csoportosítása. Webböngészés. Tematikus és kulcsszavas keresés az interneten. 

Könyvtárhasználat: 

Szaktárgyi feladatokhoz források keresése a könyvtári katalógusokban tárgyszavak, illetve ETO jelzetek segítségével. 

Információkeresés hagyományos és elektronikus forrásokból. Forrásjegyzék készítése. 

Az elektronikus vásárlás: 

.Internetes kommunikáció Az internet szolgáltatásairól. E-kereskedelem, webáruházak. Az internet egyes kommunikációs szolgáltatásainak 

használata. Vásárlás az interneten. Termékek, szolgáltatások keresése és megrendelése. Információs társadalom. 

 



 397 

 

1. Informatikai alapok 

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

A számítógépek története, Neumann-

elvek.  

Magyar tudósok szerepe az 

informatikai kultúra fejlődésében. 

A számítógépek története (internetes) 

bemutató alapján.  

Tanulói kiselőadások magyar tudósok 

életéről, tevékenységéről. 

számítógép-generációk, 

Neumann-elvek 

 

A számítógépek alkalmazási területei a 

társadalomban. 

Korszerű hardvereszközök és 

alkalmazási területek (gyűjtőmunka) 

multimédia  

2. Algoritmusok és adatok 

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

Algoritmusok készítése, leírása 

algoritmus-leíró nyelven.  

Megadott algoritmus-leírások 

„megfejtése”, egyszerű algoritmusok 

elkészítése (az előző évben tanultak 

ismétlése és bővítése).  

Algoritmus-szerkezetek felismerése 

(elágazás, ciklus). A folyamatábrán 

vagy struktogramon kívül a 

mondatszerű leírás használata. 

folyamatábra, struktogram, 

szöveges leírás 

szekvencia, elágazás, ciklus 

 

Algoritmusok kódolása a számítógép 

számára „érthető” egyszerű 

programozási nyelven. A lépésenkénti 

finomítás elve. 

Valamely feladat megoldásának 

megtervezése a lépésenkénti finomítás 

elve alapján. Az algoritmus kódolása 

az adott programozási nyelven.  

lépésenkénti finomítás, 

kódolás, 

egy programnyelv utasításai 

 

Elemi és összetett adatok, egész és 

valós számok. Adatok sorozata. 

Különböző típusú adatokat, adatsort 

feldolgozó algoritmusok. 

egész és valós számtípus  
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3. Az adatkezelés alapjai 

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

Bevezetés a táblázatkezelésbe. 

Táblázatok használata a mindennapi 

életben. Adatok táblázatos formába 

rendezése, feldolgozása.  

Adatok gyűjtése és táblázatba 

rendezése. Mikor nem elég a 

szövegszerkesztő? 

Táblázatok készítése és formázása. 

táblázat, sor, oszlop, cella,  Természettudományok táblázatai, 

mérési, statisztikai táblázatok 

Cella, sor, oszlop, hivatkozás cellára, 

tartományra. Képletek és egyszerűbb 

függvények. 

Sor, oszlop, cella, tartomány 

azonosítása, relatív, abszolút és vegyes 

hivatkozás.  

Képletek beillesztése, másolása. 

Egyszerűbb függvények (összeg, átlag, 

min., max., ha) 

cellacím, 

relatív, abszolút cím, 

képlet, függvény, 

szum, átlag, min, max, ha 

Matematika: százalékszámítás, 

szorzótábla, statisztikai 

számítások 

Diagramok készítése táblázatból. Néhány fontosabb diagramtípus és 

alkalmazási lehetőségei. Diagram 

készítése és formázása. 

diagram részei: rajzterület, 

tengelyek, jelkulcs, adatsor, 

kategória 

Matematika: függvényábrázolás, 

fizika: grafikonok 

 

 

4. Médiainformatika 

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

A szövegszerkesztés ismétlése: 

szövegegységek és formázási 

lehetőségeik 

Szöveg megszerkesztése nyomtatott 

minta alapján. 

  

Szöveg átrendezése, keresés, csere. 

 

 

Helyesírás ellenőrzése. 

Szavak, szövegrészek keresése, cseréje 

(egyesével, ill. automatikusan az 

összest). 

Helyesírás és nyelvhelyesség 

ellenőrzése beíráskor, illetve a szöveg 

nyelvi ellenőrzése. 

keresés, csere 

helyesírásellenőrző 

Magyar nyelvtan – helyesírási 

szabályok. 
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Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

Tabulátorok használata. Tabulátortípusok, melyiket mikor 

használjuk? Tabulátorokat tartalmazó 

szöveg készítése. 

balra, jobbra, középre igazító és 

decimális tabulátor 

 

Táblázat készítése, formázása. Táblázat beszúrása a szövegbe. 

Táblázat formázási lehetőségei: 

szegélyek, mintázat. Sorok, oszlopok 

beszúrása, törlése, méretének 

beállítása. Cellák egyesítése és 

felosztása. 

táblázat, cella, 

cellák egyesítése és felosztása 

Táblázatok készítése különböző 

tantárgyak anyagaiból (pl. 

történelem, kémia, földrajz, 

nyelvtani táblázatok (idegen 

nyelvű is lehet). 

Az Internetről letöltött dokumentumok 

elhelyezése saját dokumentumban. 

Szerzői jog. Felhasználói etika. 

Az Interneten adott témájú cikkek 

keresése, abból szövegek kijelölése és 

átmásolása. A felhasznált anyagra való 

hivatkozás. 

vágólap, 

szerzői jog, hivatkozás 

dokumentumra 

Különböző tantárgyak 

anyagaihoz adatok, érdekességek 

keresése. 

Tantárgyi anyag készítése. Valamely tárgyból házi dolgozat, 

pályázat, vagy valamely 

osztályprogrammal kapcsolatos 

dokumentumok készítése (adatgyűjtés, 

gépelés, formázás, nyomtatás – 

csoportmunka). 

  

 

5. Kommunikáció a hálózaton 

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

Hálózatok csoportosítása. 

Webböngészés. Tematikus és 

kulcsszavas keresés az interneten. 

Internetes keresőlapok, keresés 

kulcsszó alapján (szótárak, térkép-, 

könyvkereső stb.) 

keresőlap, kulcsszó, találati lista Földrajz, irodalom, idegen 

nyelvek 
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6. Könyvtárhasználat 

Tartalmak Módszerek, tevékenységek Fogalmak Kapcsolódás, megjegyzés 

Tárgyi katalógusok: szakkatalógus, 

tárgyszó katalógus. 

Az iskolai és megyei/városi (köz-) 

könyvtár látogatása, katalógusok 

használata. 

Számítógépes könyvtári katalógusok 

(könyvtárban és/vagy az Interneten). 

tárgyszó, ETO jelzet Magyar 

Szaktárgyakban (humán és 

természettudományok) 

információgyűjtés 

 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai társadalomban. 

A tanuló ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket (elágazás, ciklus). 

Tudjon néhány lépéses algoritmusokat alkotni. 

Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni.  

Tudjon adatokat táblázatos formában megjeleníteni. 

Tudja, hogy a tárgyszó, illetve szakjelzet a könyv tartalmát fejezi ki. 

Tudjon a szakjelzet alapján a szabadpolcon ismeretterjesztő műveket keresni. 

Legyen képes – segítséggel – egyszerű keresési feladatokat megoldani a tárgyi katalógus felhasználásával. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére és az ergonómiai szempontokra. 

A berendezésekkel fegyelmezetten, a használati utasításokat pontosan követve dolgozzon. Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon 

otthonosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten kezelni tudja a számítógépet és perifériáit. Szerezzen tapasztalatokat az 

informatikai eszközök és információhordozók használatában. 

Legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni; tudjon információt különféle formákban megjeleníteni; szerezzen 

jártasságot az információk különféle formáinak (szöveges, hangos, vizuális) együttes kezelésében. A megszerzett információit legyen képes 

kiértékelni és felhasználni. Ismeretei önálló kiegészítéséhez szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az Internet használatában. Szokjon hozzá 

az ismeretterjesztő irodalom, folyóiratok, lexikonok, kézikönyvek, különböző média, multimédia és hipermédia használatához. 

Értse a közvetlen és a közvetett (technikai) kommunikáció lényegét. Legyen tájékozott a média (internet, televízió, sajtó…) szerepéről az 

egyén és a társadalom életében. 

Legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok 

legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. Tudja önállóan használni a hálózatot és annak alapszolgáltatásait. 
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Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén, tudjon adatokat megkeresni, elérni a hálózati szolgáltatások alkalmazásával, tudjon 

oktatóprogramokat használni. 

Ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét 

tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában való megjelenítésére.  

Legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszerek, eszközök és alkalmazások közül a megfelelőt.  

Ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteit. 

Helyesen használja a logika bizonyos elemeit (és, vagy, nem, Ha … akkor …). 

Tudjon keresni nyilvántartásokban kézzel, adatbázisokban egyszerű keresővel. Legyen képes értelmezni a programok által szolgáltatott 

válaszokat. Segítséggel ismerje fel az adatok közötti összefüggéseket.  

Ismerje meg az informatika társadalmi szerepét, a programok használatának jogi és etikai alapjait. Ismerje meg és értékelje a magyar 

tudósok szerepét, tevékenységét a világ informatikai kultúrájának fejlődésében. 

Legyen tudatában az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító, személyiségromboló hatásának (pl. a számítógép-

függőség, videojáték-függőség problémái). 

Igazodjon el a könyvtár tereiben, állományrészeiben, tudja igénybe venni szolgáltatásait. Használja rendszeresen az iskolai könyvtárat. 

Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait, és kövesse a könyvtárban való viselkedés normáit. A dokumentumtípusok formai és 

tartalmi sajátosságainak ismeretében legyen képes önálló használatukra. Lássa, hogy a technika fejlődésével az információk új és újabb 

ismerethordozókon jelennek meg, és szerezzen tapasztalatokat ezek használatában. 

Ismerje a kézikönyvtár tájékozódásban betöltött szerepét. Iskolai feladatai megoldásához és mindennapi tájékozódásához tudja önállóan 

kiválasztani és használni a megfelelő segédkönyveket. Tudjon különböző szempontok szerint dokumentumokat keresni a könyvtár 

katalógusaiban, adatbázisaiban. Tudjon feladataihoz forrásokat választani, megadott szempontok alapján belőlük információkat szerezni és 

elvégzett munkájáról beszámolni. Tudjon a dokumentumokból szabályosan idézni és a forrásokra hivatkozni. 

Tapasztalatai alapján lássa a könyvtár szerepét az ismeretszerzésben, a szabadidő tartalmas eltöltésében. Az iskolai könyvtár rendszeres 

igénybevételén túl ismerje meg és használja a lakóhelyi közkönyvtárat is. 

Szerezzen tapasztalatokat arról, hogy az új technológiákon alapuló informatikai eszközök kibővítik a hagyományos könyvtári tájékozódás 

kereteit. 

A tanulók értékelése 

A hagyományos értékelési formák mellett (teszt TOTO stb.) továbbra is fő hangsúly az alkalmazások közben történő ellenőrzésre essen. Hibás 

feladat megoldása vagy hibás alkalmazás esetén mindig hagyjunk időt a javításra, a begyakorlásra (Pozitív élmény fontossága!). 

A tudásszintet a tantárgy modul volta miatt a 6. évfolyamon nem kell feltétlenül osztályzattal értékelnünk. Az elméleti tudás szóbeli és írásbeli 

mérése mellett a gyakorlati alkalmazási tudás mérését is el kell végeznünk (önálló feladatmegoldás számítógéppel), és ez utóbbinak kell nagyobb 

súllyal szerepelnie az értékelésben. 
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Értékelés a tanév végén: 

A továbbhaladás feltételei 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.  

 

 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

 

Lehetőleg olyan tankönyvcsaládot válasszunk, ami az összes évfolyamra kidolgozott (pl. Műszaki Kiadó, Nemzeti Tankönyvkiadó, Mozaik 

Kiadó). Lehet egy tankönyvet választani, amelyből több évig is taníthatunk (pl. Hogyan használjam?). 

Emellett célszerű feladatgyűjteményből választani a gyakorlati feladatokat (pl. Informatika feladatgyűjtemény – Alapszint, Nemzeti 

Tankönyvkiadó). 

 


