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Vizsgakövetelmények 

 

5. évfolyam  

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére  

ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan 

használni;  

legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret;  

ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait;  

tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni;  

tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni;  

ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait;  

tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal;  

segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat;  

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának 

szabályait;  

ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és 

mozgásgyakorlatokat.  

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére  

tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni;  

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni 

karakterformázásokat  



ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket;  

tudjon adatokat táblázatba rendezni.  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére  

legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;  

ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;  

legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára;  

a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.  

A tanuló az infokommunikáció témakör végére  

legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára;  

legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni;  

legyen képes a találatok értelmezésére;  

legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére.  

A tanuló az információs társadalom témakör végére  

ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat;  

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;  

ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket.  

6. évfolyam  

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére  

ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan 

használni;  

ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait;  

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának 

szabályait;  

ismerjen alapvető adatvédelmi szabályokat.  

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére  

tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni;  

tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni;  

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakter- és 

bekezdésformázásokat;  



használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;  

ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni;  

segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat,  

tudjon különféle adatbázisokban keresni;  

ismerje legalább egy digitális térképes alkalmazás szolgáltatásait.  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére  

legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt;  

ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit;  

képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni;  

tudjon egyszerű programot készíteni;  

legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára;  

a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival.  

A tanuló az infokommunikáció témakör végére  

legyen képes a találatok értelmezésére;  

legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára;  

legyen képes az interneten talált információk mentésére;  

ismerje a netikett szabályait.  

A tanuló az információs társadalom témakör végére  

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;  

szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében.  

7. évfolyam  

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére  

ismerjen meg különböző informatikai környezeteket;  

ismerje és tudja használni egy operációs rendszer, valamint a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásait;  

tudja megkülönböztetni a számítógép és egyéb informatikai eszközök főbb részegységeit;  

ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit;  



önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges 

hardver- és szoftvereszközök kiválasztására és használatára.  

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére  

tudjon különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni;  

tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján 

elkészíteni;  

tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni;  

tudjon bemutatót készíteni;  

tudjon egyszerű táblázatot létrehozni.  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére  

ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket;  

ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait;  

tudjon kódolni algoritmusokat;  

legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára.  

A tanuló az infokommunikáció témakör végére  

legyen képes megkeresni a kívánt információt;  

legyen képes az információ értékelésére;  

használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat.  

A tanuló az információs társadalom témakör végére  

ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;  

ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket;  

ismerjen megbízható információforrásokat;  

legyen képes értékelni az információ hitelességét.  

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére  

a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns forrásokat 

találni konkrét tantárgyi feladataihoz;  

képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata, 

szövegalkotás).  

8. évfolyam  

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére  



ismerje az informatikai eszközökkel kapcsolatos függőség néhány jellemzőjét, legyen képes 

tenni a függőség kialakulása ellen;  

ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit;  

önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges 

hardver- és szoftvereszközök kiválasztására és használatára.  

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére  

tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján 

elkészíteni;  

tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni;  

ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit;  

tudjon bemutatót készíteni.  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére  

lássa át a problémamegoldás folyamatát;  

tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben;  

ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat;  

legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján.  

A tanuló az infokommunikáció témakör végére  

legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra;  

tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait.  

A tanuló az információs társadalom témakör végére  

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat;  

ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit;  

ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó 

következményeit;  

ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást;  

legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására.  

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére  

a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban;  

egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan végrehajtani.  



9. évfolyam  

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 

ismerje az adatvédelem hardveres és szoftveres módjait; 

ismerje az ergonómia alapjait. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, egyszerű számításokat 

elvégezni; 

tudjon körlevelet készíteni; 

tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból lekérdezéssel információt 

nyerni. A nyert adatokat tudja esztétikus, használható formába rendezni. 

10. évfolyam  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

tudjon algoritmusokat készíteni,  

legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasztani; 

legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és megvalósítására; 

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 

legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 

legyen képes egy csoportban tevékenykedni. 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus vagy internetes 

eszközökkel publikálni; 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon dolgozni;  

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési technológiákat. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

legyen képes értékelni az információforrásokat; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 



ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásait; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az egészséget 

befolyásoló hatásait; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait; 

ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiában; 

ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az információs 

problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; 

legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan alkalmazni, 

legyen képes azt értékelni, tudatosan fejleszteni. 

 

11. évfolyam  

Gyakorlati  

Szövegszerkesztés  

Több oldalas feladat elkészítése. (középszintű érettségi feladatsorból) 

Táblázatkezelés  

Összetett táblázat elkészítése (középszintű érettségi feladatsorból)  

Adatbázis kezelés  

Többtáblás adatkezelő feladat (középszintű érettségi feladatsorból) 

Prezentáció  

Több diát tartalmazó prezentáció készítése 

12. évfolyam  

Gyakorlati  

Táblázatkezelés  

Összetett táblázat elkészítése (középszintű érettségi feladatsorból)  

Adatbázis kezelés  

Többtáblás adatkezelő feladat (középszintű érettségi feladatsorból)  

Szövegszerkesztés  

Több oldalas feladat elkészítése. (középszintű érettségi feladatsorból)  

Weblapszerkesztés  



Több oldalas feladat elkészítése. (középszintű érettségi feladatsorból) 

 

 


