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INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

- emelt ½ osztály – 

A vizsgák lebonyolítása 

A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA 
Vizsga Időtartam 

Gyakorlati  45 perc 

JAVÍTÓ VIZSGA 
Vizsga Időtartam 

Gyakorlati  45 perc 

KÜLÖNBÖZETI VIZSGA 
Vizsga Időtartam 

Gyakorlati  45 perc 

 

A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 
A mindenkori középszintű érettségi ér-

tékelés szerint 

25% alatt elégtelen 

25%-tól elégséges 

40%-tól közepes 

60%-tól jó 

80%-tól jeles 
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Követelmények részletezése: 

9. évfolyam 

Az informatika alapjai 

Az informatikai környezet tudatos alakítása, egészséges munkakörnyezet megteremtése 

Az informatika alapfogalmai 

Információ és adat, analóg és digitális jelek a kommunikációs folyamatok modelle-
zése, információmennyiség és mértékegységei 

Kódolási eljárások (egyenletes, szeparálható kódok, alkalmazási területeik) 

Az adatok tárolása  

Számok ábrázolása, logikai műveletek és kapuáramkörök 

A számítógép felépítése, perifériák megismerése, használatbavétele, működésük fizikai alap-
jai 

Neumann elv. A számítógépek csoportosítása, a hardver tagozódása.  

A központi egység és részei. Memóriák 

Perifériák 

Beviteli eszközök. Kiviteli eszközök. Háttértárak. Kommunikációs eszközök 

Az operációs rendszer használata 

Az operációs rendszer fogalma, fajtái 

Az operációs rendszerek feladata, csoportosítása. PC-s operációs rendszerek.  

A grafikus felület jellemzői. A pozícionáló eszközök kezelése.  

A grafikus felület elemei. A felület testreszabása. 

A fájlszerkezet 

A mappák, meghajtók, fájlok jellemző adatai. 

Másolás, mozgatás, létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés, jellemzők beállítása. 

Az adatok biztonságos tárolása 

Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és hardveres biztosítása. Fájlok illeték-
telenek által történő hozzáférésének megakadályozása. 

Kommunikáció a hálózaton 

A hálózatok áttekintése 

A számítógép-hálózatok áttekintése. Helyi hálózatok: topológiák, protokollok.  

A világháló használata 

Az internet kialakulása és működése. A világháló működése, a böngészők használata. Keresés 
a weben. 

Elektronikus levelezés 

Az elektronikus levelezés működése. Funkcióinak használata, levelek csoportosítása, szűrése, 
fájl csatolása  

Az internet további szolgáltatásai 

Levelezési lista, fórum, Messenger, FTP, telnet, gopher, VPN, WAP, blog, RSS, stb. 
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Grafika 

Grafikus adatok kezelése 

Pixel- és vektorgrafika. Színkezelés. Grafikus szabványok 

Rajzok, ábrák készítése 

Pixelgrafika (pl. Paint), vektorgrafika (pl. MS Office rajz eszköztára) 

Digitális képek kezelése 

Képkorrekció: vágás, forgatás, fényerő, kontraszt, színkorrekció, vörösszem-effektus, konver-
zió 

Szövegszerkesztés 

A szövegszerkesztő programok jellemzői 

A szövegszerkesztő programok fogalma, felülete. A szöveg bevitele, részei, kijelölése. Oldal és 
nyomtatóbeállítás 

Betű- és bekezdésformázás 

Betűformátumok áttekintése és beállítása. Szimbólumok beszúrása 

A bekezdésformátumok áttekintése és beállítása 

A szöveg helyes bevitele és javítása 

Írásjelek használata, szavak és kifejezések elválasztása, matematikai és műszaki jelek, keresés 
és csere, másolás és mozgatás, nyelvi elemek.  

Grafikus elemek kezelése 

Iniciálé, szegély, mintázat, kép beszúrása és formázása, szövegdoboz 

Az adatok elrendezése  

Listakezelés, tabulátorok, táblázatok. 

Nagy dokumentum formázása 

Stílus, tartalomjegyzék, sablon, élőfej, élőláb, lábjegyzet, többhasábos rész, szakasz, ábrajegy-
zék, tartalomjegyzék 

Körlevél-készítés 

Prezentáció-készítés és weblapszerkesztés 

Prezentáció létrehozása 

A prezentáció felhasználási területei. Prezentáció készítése automatikus eszközökkel 

Prezentáció látványelemei 

Diaminta, egyéni animáció, áttűnés, időzítés 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése  

Kép- és videószerkesztés (vágás, effektek, konvertálás) 

Webszerkesztés 

A web működése. Weblap létrehozása. A HTML alapjai. Betű- és bekezdésformázás, képek, 
hivatkozások beillesztése HTML-ben 

Weblapok formázása (HTML) 

Weblap címe, háttere. Táblázat használata. Listakezelés. 

Egyszerűbb JavaScriptek beillesztése a weblapba  
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Táblázatkezelés 

A táblázatkezelés alapfogalmai 

Táblázat, munkalap, munkafüzet. A cella tartalma. Képlet és függvény.  

A táblázatkezelők alapfunkciói 

Adatok és képlet bevitele. A cella formázása 

Abszolút és relatív cellahivatkozás 

Fájlműveletek 

Diagramok készítése 

Automatikus diagramkészítés. A diagramok fajtái. Utólagos diagramformázás 

Statisztikai számítások 

Számformátumok beállítása 

Pénzügyi számítások 

Pénznem és százalék formátum 

Dátum- és időkezelés 

Választás két lehetőség között 

Adatbázis-kezelés 

Adatbázis-kezelés táblázatkezelőkkel 

Az adattábla. Rendezés 

Adatok szűrése, lekérdezések 

Adatbázis-kezelő rendszerek 

Algoritmusok és adatok (6 óra) 

Programozási előismeretek 

Az első számítógépek programozása 

Első programunk 

Algoritmus. Adatok bevitele és kivitele 

A változó fogalma, típusai 

Példa: négyzet területe. A változó fogalma. A típus fogalma 

Elágazás 

Példa: súlyteszt. Az elágazás megvalósítása 

A ciklus 

Példa: Manhattan szigete. A ciklus fogalma, fajtái. 

Programozási tételek 

A nevezetes algoritmusok szerepe a programozás folyamatában  
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Szoftverismeret (2 óra) 

A szoftverek csoportosítása funkciójuk alapján 

Rendszerprogramok, Fejlesztői környezetek, alkalmazói programok 

A szoftverek csoportosítása jogi szempontból  

Tulajdonosi szoftverek, szabad szoftverek. 

Könyvtárismeret (5 óra) 

A könyvtárak kialakulása  

Történeti előzmények 

A könyvtár  

A könyvtár fogalma, típusai. A könyvtár funkcionális részei 

Keresés a könyvtárban 

A szépirodalmi és az ismeretterjesztő művek elrendezése. Katalógusok. Elektronikus kataló-
gus, könyvtár és könyv 

Dokumentumismeret 

A dokumentum fogalma, fajtái. A könyv. Időszaki kiadványok. Nem nyomtatott dokumentu-
mok. 

  



Vizsgakövetelmények INFORMATIKA emelt ½ osztály Pécsi Janus Pannonius Gimnázium 

Pécsi Janus Pannonius Gimnázium, 2016/2017  6 

Követelmények részletezése: 

10. évfolyam 

Algoritmusok és adatok 

Programozási alapismeretek 

Algoritmus és leírásuk eszközei. Adatok és változók. Fájlkezelés. 

Programszerkezetek: szekvencia, elágazás, ciklus, függvény, rekurzió 

Programozási tételek (ismétlés, elmélyítés) 

Elemi tételek: összegzés, eldöntés, kiválasztás, keresés, szélsőérték-keresés 

Elemi és összetett tételek: kiválogatás, szétválogatás, metszet, unió, 

További elemi és összetett tételek:  

Feltételes maximum-kiválasztás, maximumok megszámlálása, kigyűjtése, lokális ma-

ximumok. 

Rendezési algoritmusok: 

Egyszerű cserés rendezés, minimum-kiválasztásos rendezés. 

Buborékos és beillesztéses rendezés. 

Összetett adatszerkezetek: struktúra. Struktúra alkalmazása tömbök, illetve mátrixok 

esetében. 

Összetett adatszerkezetek: verem és sor. Verem és sor megvalósítása, alkalmazása. 

Rekurzió. Rekurzív függvények készítése. Néhány elemi tétel rekurzív megvalósítása. 

Rendezés rekurzióval: quicksort algoritmus megismerése, alkalmazása. 

Grafika 

Grafikai feladatok megoldása 

Eszközválasztás. Általános eljárások (másolás, tükrözés, forgatás, méretezés) 

Rajzok, ábrák készítése  

Pixelgrafika (pl. Paint), vektorgrafika (pl. MS Office rajz eszköztára) 

Digitális képek kezelése 

Képkorrekció: vágás, forgatás, fényerő, kontraszt, színkorrekció, vörösszem-effektus, konver-

zió 

Szövegszerkesztés 

A szövegszerkesztő programok jellemzői 

A szövegszerkesztő programok fogalma, felülete. A szöveg bevitele, részei, kijelölése. Oldal 

és nyomtatóbeállítás 

Betű- és bekezdésformázás 

Betűformátumok áttekintése és beállítása. Szimbólumok beszúrása 

A bekezdésformátumok áttekintése és beállítása 

A szöveg helyes bevitele és javítása  

Írásjelek használata, szavak és kifejezések elválasztása, matematikai és műszaki jelek, keresés 

és csere, másolás és mozgatás, nyelvi elemek.  

Grafikus elemek kezelése 

Iniciálé, szegély, mintázat, kép beszúrása és formázása, szövegdoboz 

Az adatok elrendezése 
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Listakezelés, tabulátorok, táblázatok. 

Nagy dokumentum formázása, körlevél-készítés 

Stílus, tartalomjegyzék, sablon, élőfej, élőláb, lábjegyzet, többhasábos rész, szakasz, ábrajegy-

zék, tartalomjegyzék 

Prezentáció-készítés és weblapszerkesztés (11 óra) 

Prezentáció létrehozása 

A prezentáció felhasználási területei. Prezentáció készítése automatikus eszközökkel (sémák-

kal) 

Prezentáció látványelemei 

Diaminta, egyéni animáció, áttűnés, időzítés 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése 

Kép és videó szerkesztése (vágás, effektek, konvertálás) 

Webszerkesztés 

Weblap létrehozása. A HTML alkalmazása. Weblapok általános formai elemei – háttér, szö-

veg színe, jellege, címsorok, táblázat használata, listakezelés, képek és más objektumok keze-

lése 

Táblázatkezelés 

A táblázatkezelés alapfogalmai 

Táblázat, munkalap, munkafüzet. A cella tartalma. Képlet és függvény.  

A táblázatkezelők alapfunkciói 

Adatok és képlet bevitele. A cella formázása 

Abszolút és relatív cellahivatkozás 

Fájlműveletek 

Diagramok készítés 

Automatikus diagramkészítés. A diagramok fajtái. Utólagos diagramformázás 

Statisztikai számítások 

Számformátumok beállítása 

Pénzügyi számítások 

Pénznem és százalék formátum 

Dátum- és időkezelés 

Adatbázis-kezelés (11 óra) 

Adatbázis-kezelés táblázatkezelőkkel 

Az adattábla. Kapcsolat adattáblák között. Rendezés. Szűrés. Keresés. Lekérdezések típusai. 

Jelentések  
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Infokommunikáció 

Önálló információszerzés 

Információkeresési stratégia. Tartalomalapú keresés. Logikai kapcsolatok. A szüksé-

ges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, kigyűjtése, felhasználása. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció felismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából. A közlés céljának felisme-

rése. A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése 

Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és elektronikus, internetes esz-

közökkel. Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videó anyagok, weblapok publiká-

lása az interneten. Blogok. Facebook. Twitter. 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek megismerése 

Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata. Chat. Videokonfe-

rencia. Csoportmunka az interneten 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának vizsgálata 

A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása az elektronikus és 

internetes lehetőségekkel.  

A túlzott internethasználattól kialakuló káros életformák azonosítása, a függőség elhárítása. 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségek, azok 

felhasználása a megismerési folyamatban 

Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektronikus könyvtárakból. 

Információs társadalom 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési technikáival való meg-

ismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. Az információforrások hitelességének értékelése. In-

formatikai eszközök etikus használata. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. Az infokommunikációs publi-

kálási szabályok megismerése. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, személyiségre, egész-

ségre gyakorolt hatásának megismerése 

A globális információs társadalom jellemzői. Az informatikai kultúra jellemzői. Az in-

formatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése. Az in-

formatikai eszközök használatának következményei a személyiségre és az egészségre 

vonatkozóan. 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek megismerése.  

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének felismerése. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, értékelése. Az elektroni-

kus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felismerése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek 

megfigyelése és azonosítása. Tudatos vásárlókép kialakítása. 
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Könyvtárismeret 

Forráskiválasztás 

Komplex feladathoz történő, önálló forráskiválasztás a feladat céljának és a forrás információs 

értékének figyelembevételével. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése folyóiratcikkekről. 

Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának megismerése, segítséggel 

való alkalmazása. 

Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése. 

A források alkotó felhasználása az etikai normák követésével.  
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Követelmények részletezése: 

11-12. évfolyam 

Grafika 

Grafikai feladatok megoldása 

Eszközválasztás. Általános eljárások (másolás, tükrözés, forgatás, méretezés) 

Rajzok, ábrák készítése  

Pixelgrafika (pl. Paint), vektorgrafika (pl. MS Office rajz eszköztára) 

Digitális képek kezelése 

Képkorrekció: vágás, forgatás, fényerő, kontraszt, színkorrekció, vörösszem-effektus, konver-

zió 

Digitális képek kezelése 

Klónozás, rétegek és tulajdonságaik. Photofiltre program használata. 

Prezentáció-készítés és weblapszerkesztés 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése 

Kép és videó szerkesztése (vágás, effektek, konvertálás), prezentációba illesztése 

Webszerkesztés 

HTML alkalmazása. Weblapok általános formai elemei – háttér, szöveg színe, jellege, címso-

rok, táblázat használata, listakezelés, képek és más objektumok kezelése 

Szövegszerkesztés 

Grafikus elemek kezelése 

Iniciálé, szegély, mintázat, kép beszúrása és formázása, szövegdoboz 

Az adatok elrendezése 

Listakezelés, tabulátorok, táblázatok. 

 

Nagy dokumentum formázása 

Stílus, tartalomjegyzék, sablon, élőfej, élőláb, lábjegyzet, többhasábos rész, szakasz, ábrajegy-

zék, tartalomjegyzék 

Nagy dokumentum formázása, körlevél-készítés 

Körlevélkészítés lépései: adatforrás, törzsdokumentum létrehozása, egyesítése 

Nagy dokumentum formázása, kiadványok 

Meghívó, szóróanyag tervezése sablonokkal és önállóan. A nyomdai előkészítés megbeszé-

lése. 

Táblázatkezelés 

A táblázatkezelés alapfogalmai 

Táblázat, munkalap, munkafüzet. A cella tartalma. Képlet és függvény.  

A táblázatkezelők alapfunkciói 

Adatok és képlet bevitele. A cella formázása 

Abszolút és relatív cellahivatkozás 
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Diagramok készítés 

Automatikus diagramkészítés. A diagramok fajtái. Utólagos diagramformázás 

Statisztikai számítások 

Számformátumok beállítása 

Pénzügyi számítások 

Pénznem és százalék formátum 

Dátum- és időkezelés 

 

Szöveg- és adatbázisfüggvények 

Szűrési feltételek beállítása 

Logikai függvények 

Logikai műveletek alkalmazása 

Adatbázis-kezelés 

Adatbázis-kezelés táblázatkezelőkkel 

Az adattábla. Kapcsolat adattáblák között. Űrlap. Rendezés. Szűrés. Keresés. Lekérdezések 

típusai. Jelentések 

Térinformatikai ismeretek 

Útvonalkeresők, GPS. Térképek kezelése, Google map 

Algoritmusok és adatok 

Algoritmus és leírásuk eszközei. Adatok és változók. Fájlkezelés. 

Programozási stratégiák 

Lépésenkénti finomítás, alulról felfelé építkezés, adat és program kapcsolata 

Programozási nyelvek 

A C nyelv elemei, struktúrája, nyelvtana, a fejlesztői környezet áttekintése 

Programozási ismeretek 

Programszerkezetek: szekvencia, elágazás, ciklus, függvény, rekurzió 

Programozási tételek 

Elemi tételek: összegzés, eldöntés, kiválasztás, keresés, szélsőérték-keresés 

Programozási tételek 

Elemi és összetett tételek: kiválogatás, szétválogatás, metszet, unió, 

További elemi és összetett tételek 

Feltételes maximum-kiválasztás, maximumok megszámlálása, kigyűjtése, lokális maximu-

mok. 

Rendezési algoritmusok: 

Egyszerű cserés rendezés, minimum-kiválasztásos rendezés. 

Rendezési algoritmusok:  

Buborékos és beillesztéses rendezés. 

Fájlkezelés 

Szöveges fájlok. Műveletek fájlokkal. 

Programozási tételek, rendezések 

Összetett adatszerkezetek: struktúra. Struktúra alkalmazása tömbök, illetve mátrixok esetében. 

Összetett adatszerkezetek: verem és sor. Verem és sor megvalósítása, alkalmazása. 

Dinamikus adatok: mutatótípus, lánc és megvalósítása 
Rekurzió. Rekurzív függvények készítése. Néhány elemi tétel rekurzív megvalósítása. 
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Rendezés rekurzióval: quicksort algoritmus megismerése, alkalmazása. 

Infokommunikáció 

Önálló információszerzés 

Információkeresési stratégia. Tartalomalapú keresés. Logikai kapcsolatok. A szüksé-

ges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, kigyűjtése, felhasználása. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció felismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából. A közlés céljának felisme-

rése. A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése 

Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és elektronikus, internetes esz-

közökkel. Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videó anyagok, weblapok publiká-

lása az interneten. Blogok. Facebook. Twitter. 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek megismerése 

Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata. Chat. Videokonfe-

rencia. Csoportmunka az interneten 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának vizsgálata 

A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása az elektronikus és 

internetes lehetőségekkel.  

A túlzott internethasználattól kialakuló káros életformák azonosítása, a függőség elhárítása. 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségek, azok 

felhasználása a megismerési folyamatban 

Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektronikus könyvtárakból. 

Információs társadalom 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési technikáival való meg-

ismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. Az információforrások hitelességének értékelése. In-

formatikai eszközök etikus használata. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. Az infokommunikációs publi-

kálási szabályok megismerése. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, személyiségre, egész-

ségre gyakorolt hatásának megismerése 

A globális információs társadalom jellemzői. Az informatikai kultúra jellemzői. Az in-

formatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése. Az in-

formatikai eszközök használatának következményei a személyiségre és az egészségre 

vonatkozóan. 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek megismerése.  

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének felismerése. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, értékelése. Az elektroni-

kus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felismerése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek 

megfigyelése és azonosítása. Tudatos vásárlókép kialakítása. 


