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Jellemzők, alapelvek: 

• Az informatika tanulása során elsajátíthatók és gyakorolhatók a gondolkodási 
műveletek, továbbá a funkcionális képességek (érzékelés, észlelés, felidézés, 
emlékezet, figyelem, képzelet), melyek folyamatosan fejlődnek és a gondolkodási 
műveletek szolgálatába állíthatók. Speciális vonása a matematika tantárgynak, hogy 
segíti a rendszerezési képességek kialakulását, mely képesség alapfeltétele a 
kombinatív, a logikai és a bizonyítási képességeknek. 

• Fontos a konkrét cselekvéssel összekapcsolt tapasztalatszerzés, ezért a tanulás - 
tanítás folyamatában feltétlenül meg kell tartanunk minden új ismeret tanításánál a 
szemléltetés valamennyi fokozatát: cselekvő szemléltetés, tárgyszemléltetés, 
szemléltetőeszköz, rajz, kép, megnevezett számok, elvont számok és végül a tanultak 
gyakorlati alkalmazása. 

• A tantárgy elsősorban a saját tapasztalataikra alapozottan, a differenciált egyéni 
fejlesztést szem előtt tartva, az egyéni szükségletekhez igazítva fejleszti és javítja a 
tanulók gondolkodását, segíti az informatikai szemléletmód formálását, a helyes 
tanulási szokások kialakítását.  

• Az informatikai modulok társasjátékként foghatók fel a gyermek és a számítógép, 
mint eszköz között. 

• Egyesíti az oktatást és a szórakozást, amit sajátos tananyagtartalmával és elsősorban 
egyedi eszközrendszerével biztosít. 

• Megtanít tanulni, megismerteti a számítógép nyelvét azáltal, hogy a tanulók tevékeny, 
aktív részesei a tanulási folyamatnak. 

• Kihasználja a legújabb technológiát, erősítve a csoportos team munkával formálódó 
munkakultúrát, az intelligencia olyan oldalait is fejleszti, melyet a hagyományos 
oktatási metodikák gyakran elhanyagolnak. 

• Egységbe rendezi a komplex tananyagot közvetítő számítógépes oktatóprogramokat 
és más tanulási segédeszközöket. 

• A középpontban a tanuló-tanuló, tanár-diák közti tevékeny együttműködés áll. 
Egyénre szabható tananyag, ezáltal a tanulók elsajátítják a problémamegoldás, 
következtetés útját-módját a társakkal való közös tevékenység révén.  

• Életkori sajátosságoknak megfelelő játékos, színes, élményszerű. A spontán 
érdeklődésre épít, a gyermek kudarcélményektől mentesen, játszva tanul. 

• Ismereteket nyújt, és tanulási képességeket lehet vele megalapozni. 

• A konkrét tapasztalatszerzést valódi, háromdimenziós, „kézzel fogható” eszközök 
biztosítják. Kezdetben teljesen önálló, majd a későbbiek folyamán irányított 
tevékenység előzi meg a program megismerését. Az ismeretek megszerzése minden 
esetben konkrétumokból kiindulva halad az absztrakció, az elvonatkoztatás felé.  

• A gyakorlás minden esetben változatos, többlépcsős feladatok megoldásán keresztül 
biztosított. 

• Állandó kapcsolat biztosított a gyermek és a számítógép között, dicséretre alapozott 
megerősítés, illetve segítségnyújtás módszerével biztosított az, hogy a gyermek 
kudarcélményektől mentesen játszva tanuljon.  

• Nyomon követhetően fejleszti az egyéni képességeket. 
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Célok: 

• A környező világ mennyiségi és térbeli viszonyainak felfedeztetése és 
megismertetése; azon képességek fejlesztése, amelyek segítségével képesek lesznek 
a tanulók a tapasztalások útján megszerzett informatikai tudásuk praktikus 
felhasználására a mindennapi életben. 

• A gyermekben egy olyan informatikai szemlélet kialakítása, amely alkalmassá teszi 
őt arra, hogy különböző tantárgyakban és a mindennapi életben használják tudásukat. 

• Keltse fel a tanulók érdeklődését az informatika iránt. 

• Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése. 

• Az információszerzés-, feldolgozás és felhasználás jogi és etikai szabályainak 
megismerése és betartása. 

• Az információs társadalomba való bekapcsolódás igényének kialakítása. 

• Ismertesse meg az informatika eszközeit, módszereit, és fogalmait. 

• Olyan képességek, készségek, beállítódások kialakítása, melyek segítik az 
informatikai környezetben való eligazodást, ezáltal a tanulók képesek legyenek 
bekapcsolódni az egész világra kiterjedő információs társadalomba. 

• Alakuljon ki a tanulókban olyan informatikai szemlélet, amely alkalmassá teszi őket 
arra, hogy különböző tantárgyakban és a mindennapi életben is használják tudásukat. 

• Az informatikai ismeretek folyamatos megújítására törekedjenek. 

• Felkészíteni a tanulókat az információszerzés kibővülő lehetőségeinek 
felhasználására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára, feldolgozására és a 
folyamatos értékelésére. 

• A könyvtárakat biztosan és tudatosan használják. 

• Megismertetni a tanulókkal az információkezelés, a programok használatának jogi és 
etikai szabályait. 

• Ismerje meg és tartsa be a baleset megelőzés szabályait. 

Fejlesztési feladatok: 

• Tájékozódás: testen, térben, síkban, időben és a világ mennyiségi viszonyaiban. 

• Megismerés: tapasztalatszerzés, ismerethordozók használata, ismeretek 
rendszerezése, gondolkodás, emlékezés, képzelet. 

• Ismeretek alkalmazása. Az információk mozgósítása, felhasználása analóg 
helyzetekben, alkalmazása döntésekben, utasítások végrehajtásában. Az új 
tapasztalatok rendezése fogalmi rendszerekhez. 

• Problémakezelés és megoldás. Megfelelő rendszerek megtalálása, kiválasztása, 
alkalmazása. 
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• Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott 
feltételeknek megfelelően; átstrukturálás. 

• Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek 
fejlesztése: kommunikáció, együttműködés, motiváltság, önismeret, önértékelés, 
reflektálás, önszabályozás. 

• Az informatikai eszközökkel való játék, hogy biztonsággal tudja használni az 
eszközöket a későbbi ismeretszerzés érdekében. 

• A tanulók érdeklődésének felkeltése a számítógépek iránt. 

• Fejlessze a gyermekek logikai készségét, vizuális látásmódját. 

• Aktivizálja az iskolában megszerzett tudásukat. 

• A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a feladatvégzés helyességéről való 
meggyőződéssel. 

• Információszerzési, tárolási és átadási technikák alkalmazása. 

• Az információ kezelés jogi és etikai szabályainak elsajátítása. 

• A könyvtárhasználat révén képes legyen információk elérésére, kritikus 
szelekciójára, feldolgozására és értékelésére. 

• Az újfajta kommunikációs lehetőségek elsajátítása. 

• Önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése. 

• Saját és társai munkájának értékelése. 

Követelmények: 

• Legyenek képesek életkoruknak megfelelő szinten és módon megoldást találni a 
mindennapi élethelyzetek problémáira. 

• Tudjon életkorának megfelelő szinten önállóan dolgozni. 

• Legyen képes a számítógép és a hozzá tartozó perifériák eszközszintű alkalmazására. 

• A számítógépes munka során balesetmentesen, az ergonómiai szempontok 
figyelembevételével dolgozzon. 

• A nagy értékeket képviselő berendezésekkel fegyelmezetten, a használati 
utasításokat pontosan követve dolgozzon. 

• Értse a felhasználói és egyéb segédprogramok jelentőségét, munkájában tudja ezeket 
sikeresen alkalmazni. 

• Sajátítsa el a számítógépes rendszer felhasználói szintű kezelését. 

• Legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni, 
megjeleníteni és kezelni. 

• Szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az Internet használatában. 

• Szokjon hozzá az ismeretterjesztő irodalom, folyóiratok, kézikönyvek és a 
multimédia használatához. 
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• Értse a közvetlen és a közvetett (technikai) kommunikáció lényegét. 

• Tudja alkalmazni az operációs rendszereket és a segédprogramok szolgáltatásait. 

• Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. 

• Tudja használni a hálózatot és annak alapszolgáltatásait. Tudjon kapcsolatot 
létesíteni hálózat segítségével. 

• Legyen képes kiválasztani a problémamegoldásokhoz az általa ismert módszerek és 
eszközök közül a legmegfelelőbbet. 

• Ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében 
előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteit. Használja helyesen a logika 
bizonyos elemeit (és, vagy, nem, ha … akkor …). 

• Ismerje az alapvető dokumentumformákat és képes legyen használni. Tudjon keresni 
nyilvántartásokban. 

• Igazodjon el a könyvtárakban. Használja az iskolai- és a közkönyvtárakat. 

• 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. 

Értékelés: 

Az ismeretek, a tevékenységek és a munkafolyamatok eredményeinek folyamatos és záró 
értékelése. Az értékelés és ellenőrzés mindenkor előre megadott szempontok alapján történik. 

Alsó tagozatban nagy hangsúlyt fektetünk a szöveges értékelésre. Fontosnak tartjuk a 
hozzáállást, tenni akarást, ill. a gyakorlati alkalmazást. Az értékelésben nagyobb szerepet kap 
a gyermek folyamatos megfigyelése és a szóbeli értékelés, megerősítés. A szóbeli feleletek és 
a tevékenységek értékelése mellett kisebb szerep jut a feladatlapoknak, melyek a teljesítményt 
és tudást mérik. A tanulmányi előmenetelének értékelésében meghatározó az önmagához mért 
fejlődés, melynek aktív résztvevője a gyermek maga is, saját munkájáról alkotott 
véleményével. 

Formái: 

Elméleti ismeretekből: 

• szóbeli feleltetés 
• írásos ellenőrzés (feladatlap, témazáró)  
• szaktanár által készített, számítógépen futtatható feladatsor 

megoldása 
• kiselőadások tartása 
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Gyakorlati ismeretekből: 

• írásos ellenőrzés (feladatlap, totó) 
• tanulói tevékenység megfigyelése (feladatmegoldás 

számítógépen, meglévő ismeretek alkalmazása) 
• önálló munkavégzés a tervezéstől a kivitelezésig 
 

 

A tantárgy óraszámai: 

Évfolyam Heti óraszám. Éves óraszám 

1. 1 36 

2. 1 36 

3. 2 72 

4. 2 72 

5. 2 72 

6. 2 72 

7. 2 72 

8. 2 72 
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Témakörök évfolyamonként 
 
 

Témakör 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Szervezési feladatok 3 óra 2 óra 2 óra 2 óra 1 óra 1 óra 1 óra 3 óra 

Számítógépes ismeretek 3 óra 3 óra 5 óra 7 óra 6 óra 6 óra 5 óra 3 óra 

Infokommunikáció és 
könyvtárismeret 

1 óra 1 óra 2 óra 5 óra 4 óra 2 óra 2 óra 5 óra 

Számrendszerek 0 óra 0 óra 0 óra 2 óra 8 óra 8 óra 4 óra 4 óra 

Operációs rendszer 3 óra 4 óra 5 óra 4 óra 4 óra 4 óra 4 óra 2 óra 

Játékok, játékszabályok 14 óra 10 óra 10 óra 8 óra 4 óra 3 óra 0 óra 0 óra 

Szövegszerkesztés 0 óra 5 óra 8 óra 9 óra 15 óra 10 óra 10 óra 9 óra 

Táblázatkezelés 0 óra 0 óra 8 óra 8 óra 3 óra 5 óra 10 óra 7 óra 

Rajzolás számítógéppel, 
képszerkesztés, bemutató-készítés 

10 óra 5 óra 8 óra 6 óra 2 óra 10 óra 12 óra 12 óra 

Adatbázis-kezelés 0 óra 0 óra 0 óra 0 óra 0 óra 0 óra 0 óra 8 óra 

Algoritmusok, programozás 1 óra 4 óra 15 óra 10 óra 16 óra 14 óra 14 óra 9 óra 

Internet, hálózatok 0 óra 0 óra 5 óra 7 óra 4 óra 4 óra 6 óra 6 óra 

Szabad órakeret 0 óra 1 óra 2 óra 2 óra 3 óra 3 óra 2 óra 2 óra 

Félévi-, év végi munka értékelése 1 óra 1 óra 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 

 36 óra 36 óra 72 óra 72 óra 72 óra 72 óra 72 óra 72 óra 
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Tartalom évfolyamonként 
1. évfolyam 

 
 
Óraszám: 36/év 
1 óra/hét 
 
Cél: 

• Felkelteni a tanulók érdeklődését az informatika iránt. 
• Ismerje fel a számítógép alapkonfiguráció részeit. 
• A billentyűzet és az egér alapszintű használatának megismertetése. 
• Ismerje meg a számítógépes környezetet, a gépterem rendjét. 
• Matematikai- és informatikai logika fejlesztése. 

 
Követelmény: 
 
A tanuló: 

• Ismerje és tartsa be a számítógép balesetmentes használati szabályait. 
• A számítógépet az ergonómiai elvárások szerint használja. 
• Ismerje a számítógép üzemeltetésének rendjét. 
• Az egér és a billentyűzet alapszintű használata. 
• Legyen képes az órákon használt programok futtatására. 
• A hétköznapi életben használt jelek felismerése. 
• A tanult játékok szabályainak ismerete és betartása. 

 
Tartalom: 
 

1. Szervezési feladatok 3 óra 
2. Számítógépes ismeretek 3 óra 
3. Operációs rendszer 3 óra 
4. Rajzolás számítógéppel, Képszerkesztés 10 óra 
5. Játékok, játékszabályok 14 óra 
6. Infokommunikáció és könyvtárismeret 1 óra 
7. Algoritmusok, programozás 1 óra 
8. Félévi-, év végi munka értékelése 1 óra 

 
 
 
 
 Óraszám: Tanítási egység: 
 
Szervezési feladatok 
 
 1-3. Ismerkedés, baleset-megelőzés 
 
Számítógépes ismeretek 
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 1-3. A számítógép használati rendje, részei, perifériái 
 
Operációs rendszer 
 
 1-3. A felhasználói felület, program indítása 
Rajzolás számítógéppel, Képszerkesztés 
 
 1-4. Rajzolás egy egyszerű rajzprogrammal 
 5-8. Rajzolás Szövegszerkesztőben 
 9-10. Önálló rajz készítése megadott témában 
 
Játékok, játékszabályok 
 
 1-6. Társasjátékok 
 7-14. Számítógépes játékok 
 
Infokommunikáció és könyvtárismeret 
 
 1. Az információ 
 
Algoritmusok, programozás 
 
 1. Algoritmikus játékok 
 
Félévi-, év végi munka értékelése (1 óra) 
 
 
Értékelés: 
 

• Órai tevékenység megfigyelése és szóbeli értékelése. 
• Önálló és kitartó munkavégzés értékelése. 
• Problémamegoldó- és logikai képesség fejlődése. 
• A számítógép és részeinek alapszintű használata. 
• Rajzos dokumentum értékelése. 
• A gyerekek munkájának szöveges értékelése. 

 
A továbbhaladás feltételei: 
 

• Ismerje a számítógép üzemeltetési rendjét, egészség- és baleset-megelőzési 
előírásait.  

• Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret. 
• Legyen képes a számítógép alapszintű használatára. 
• Tudjon egyszerű rajzot készíteni. 
• Tartsa be a tanult játékok szabályait. 
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2. évfolyam 
 
 
Óraszám: 36/év 
1 óra/hét 
 
Cél: 

• Fenntartani a tanulók érdeklődését az informatika iránt. 
• Ismerje meg a számítógép főbb egységeit és feladatait. 
• A billentyűzet és az egér megfelelő használatának tudatosítása. 
• Használja rendeltetésszerűen a számítógépes környezetet, a géptermet. 
• Matematikai- és informatikai logika fejlesztése. 
• A tanulók helyesírásának javítása a szövegszerkesztő program használatával. 
• Játékkultúra fejlesztése. 
• A programozás alapjainak bevezetése. 

 
Követelmény: 
 
A tanuló: 

• Ismerje és tartsa be a számítógép balesetmentes használati szabályait. 
• A számítógépet az ergonómiai elvárások szerint használja. 
• Ismerje a számítógép üzemeltetésének rendjét. 
• Az egér és a billentyűzet tudatos használata. 
• Legyen képes az órákon használt programok futtatására. 
• A hétköznapi életben használt adatok felismerése és csoportosítása. 
• A tanult játékok szabályainak ismerete és betartása. 
• A szövegbevitel szabályainak alapszintű ismerete. 
• Tudjon egyszerű karakterformázásokat alkalmazni. 
• Ismerje készségszinten az irányokat és tudja hasznosítani a LOGO teknőc 

irányításában. 
 
Tartalom: 
 

1. Szervezési feladatok 2 óra 
2. Számítógépes ismeretek 3 óra 
3. Operációs rendszer 4 óra 
4. Játékok, játékszabályok 10 óra 
5. Szövegszerkesztés 5 óra 
6. Rajzolás számítógéppel, képszerkesztés 5 óra 
7. Algoritmusok, programozás 4 óra 
8. Infokommunikáció és könyvtárismeret 1 óra 
9. Szabad órakeret 1 óra 
10. Félévi-, év végi munka értékelése 1 óra 
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 Óraszám: Tanítási egység: 
 
Szervezési feladatok 
 

1. Baleset-megelőzés, teremhasználati rend 
2. Év eleji ismétlés 

 
Számítógépes ismeretek 
 

1. A számítógép használati rendje 
2. A számítógép főbb egységei és feladatai 

 3. Az egér és a billentyűzet használata 
 
Operációs rendszer 
 
 1-4. A felhasználói felület, program indítása 
 
Rajzolás számítógéppel, Képszerkesztés 
 
 1-3. Rajzolás Paint-tel 
 4. Rajzolás Word-ben, WordArt és szövegdoboz beszúrása 
 5. Önálló rajz készítése megadott témában 
 
Szövegszerkesztés 
 1-2. Szövegbeviteli szabályok és szöveg javítása 

3-5. Karakterformázások 
 
Játékok, játékszabályok 
 
 1-3. Társasjátékok 
 4-7. Számítógépes játékok 
 8-10. Oktató-gyakorló programok 
 
Algoritmusok, programozás 
 

1. Algoritmusok 
2-3. LOGO logika 
4. LOGO teknőc irányítása 

 
Infokommunikáció és könyvtárismeret 
 
 1. Az információ és az adat 
 
Szabad órakeret (1 óra) 
 
Félévi-, év végi munka értékelése (1 óra) 
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Értékelés: 
 

• Órai tevékenység megfigyelése és szóbeli értékelése. 
• Önálló és kitartó munkavégzés értékelése. 
• Problémamegoldó- és logikai képesség fejlődése. 
• A számítógép és részeinek ismerete és alapszintű használata. 
• Rajzos dokumentum értékelése. 
• Szöveges dokumentum értékelése. 
• A teknőc irányításának értékelése 
• A gyerekek munkájának szöveges értékelése. 

 
A továbbhaladás feltételei: 
 

• Ismerje a számítógép üzemeltetési rendjét, egészség- és baleset-megelőzési 
előírásait.  

• Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret. 
• Legyen képes a számítógép alapszintű használatára. 
• Tudjon egyszerű rajzot, szöveges dokumentumot készíteni. 
• Ismerje és tartsa be a tanult játékok szabályait. 
• Tudjon egyszerű alakzatot készíteni LOGO-ban. 
• Legyen képes adatok gyűjtésére és csoportosítására 
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3. évfolyam 
 
 

Óraszám: 72/év 
2 óra/hét 
 
Cél: 

• Felismertetni a tanulókkal az informatika hasznosságát a hétköznapi életben. 
• Bővítse ismereteit a számítógép főbb egységeiről és feladatairól. 
• A billentyűzet és az egér készségszintű használata. 
• Használja rendeltetésszerűen a számítógépes környezetet, a géptermet. 
• Matematikai- és informatikai logika fejlesztése. 
• Algoritmikus gondolkodás fejlesztése. 
• Szövegszerkesztő program alapszintű használata. 
• Játékkultúra fejlesztése. 
• Egyszerű programok elkészítése. 

 
Követelmény: 
 
A tanuló: 

• Ismerje és tartsa be a számítógép balesetmentes használatának szabályait. 
• A számítógépet az ergonómiai elvárások szerint használja. 
• Ismerje a számítógép üzemeltetésének rendjét. 
• Az egér és a billentyűzet tudatos használata. 
• Legyen képes az órákon használt programok futtatására. 
• A hétköznapi életben használt adatok táblázatba foglalása. 
• A tanult játékok használatával szabálykövető magatartás kialakítása. 
• A szövegbevitel szabályainak ismerete. 
• Tudjon egyszerű karakterformázásokat és bekezdésformázásokat alkalmazni. 
• Egyszerű alakzat rajzolása LOGO-ban. 

 
Tartalom: 
 

1. Szervezési feladatok 2 óra 
2. Számítógépes ismeretek 5 óra 
3. Operációs rendszer 5 óra 
4. Játékok, játékszabályok 10 óra 
5. Szövegszerkesztés 8 óra 
6. Táblázatkezelés 8 óra 
7. Rajzolás számítógéppel, képszerkesztés 8 óra 
8. Algoritmusok, programozás 15 óra 
9. Infokommunikáció és könyvtárismeret 2 óra 
10. Internet 5 óra 
11. Szabad órakeret 2 óra 
12. Félévi-, év végi munka értékelése 2 óra 
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 Óraszám: Tanítási egység: 
 
Szervezési feladatok 
 
 1. Baleset-megelőzés, teremhasználati rend 
 2. Év eleji ismétlés 
 
Számítógépes ismeretek 
 

1. A számítógép használati rendje 
 2-3. Alapszintű hardware ismeretek 
 4-5. Billentyűzet és egér használata. 
 
Operációs rendszer 
 
 1-2. A felhasználói felület, program indítása 
 3-5. Könyvtárszerkezetek 
 
Játékok, játékszabályok 
 
 1-2. Társasjátékok 
 3-4. Mozgásos játékok 
 5-8. Oktató-gyakorló programok 
 9-10. Egyéb játékprogramok 
 
Szövegszerkesztés 
 
 1-2. Szövegbeviteli szabályok és szöveg javítása 
 3-4. Karakterformázások 
 5-6. Bekezdésformázások 
 7-8. Egyszerű dokumentum formázása 
 
Táblázatkezelés 
 
 1-3. Ismerkedés az Excel-lel 
 4-5. Adatbevitel, javítás 
 6-8. Egyszerű formázások 
 
Rajzolás számítógéppel, Képszerkesztés 
 
 1-2. Rajzolás Paint-tel 
 3. Rajzolás Word-ben, WordArt és szövegdoboz beszúrása 
 4-5. Ismerkedés a Power Point alapjaival 
 6-8. Önálló dia készítése megadott témában 
 
Algoritmusok, programozás 
 
 1-5. Algoritmusok, mondatszerű leírás 

6-8. Alakzatok LOGO-ban 
9-15. Egyszerű rajzok készítése a LOGO-ban 
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Infokommunikáció 
 
 1. Információ, információ tartalma, jelei, információhordozók 
 2. Információk kódolása, továbbítása. Titkosírás, kódolás. 
Internet 
 
 1-2. Alapfokú Internet használat 
 3-5. Hasznos programok a Net-en 
 
Szabad órakeret (2 óra) 
 
Félévi-, év végi munka értékelése (2 óra) 
 
 
Értékelés: 
 

• Órai tevékenység megfigyelése és szóbeli értékelése. 
• Önálló és kitartó munkavégzés értékelése. 
• Problémamegoldó- és logikai képesség fejlődése. 
• A számítógép és részeinek ismerete. 
• Rajzos dokumentum értékelése. 
• Szöveges dokumentum értékelése. 
• LOGO használatának értékelése. 
• A gyerekek munkájának szöveges értékelése. 

 
A továbbhaladás feltételei: 
 

• Ismerje a számítógép üzemeltetési rendjét, egészség- és baleset-megelőzési 
előírásait.  

• Legyen képes készségszinten kezelni a billentyűzetet és az egeret. 
• Legyen képes mondatszerű leírást értelmezni. 
• Legyen képes az Internet alapszintű használatára. 
• Tudjon rajzot, szöveges dokumentumot, diákat készíteni. 
• Ismerje és tartsa be a tanult játékok szabályait. 
• Tudjon alakzatot készíteni LOGO-ban. 
• Legyen képes adatok táblázatba foglalására. 
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4. évfolyam 
 
 
Óraszám: 72/év 
2 óra/hét 
 
 
Cél: 
 

• Felismertetni a tanulókkal az informatika hasznosságát a hétköznapi életben. 
• Bővítse ismereteit a számítógép főbb egységeiről és feladatairól. 
• Használja rendeltetésszerűen a számítógépes környezetet, a géptermet. 
• Matematikai- és informatikai logika fejlesztése. 
• Algoritmikus gondolkodás fejlesztése. 
• Egyszerű programok elkészítése. 
• Alapvető felhasználói programok megismerése. 
• Nyerjen betekintést a mai világ információs kavalkádjába, tudjon azok között 

megfelelően eligazodni az Internet segítségével. 
 
Követelmény: 
 
A tanuló: 

• Ismerje és tartsa be a számítógép balesetmentes használati szabályait. 
• A számítógépet az ergonómiai elvárások szerint használja. 
• Ismerje a számítógép üzemeltetésének rendjét. 
• Felhasználói szinten kezelje a perifériákat. 
• Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, valamely módszerrel 

könyvtárakat létrehozni, törölni különböző háttértárakon, illetve másolni és 
áthelyezni a könyvtárszerkezeten belül. 

• Legyen képes programok futtatására. 
• Ismerje meg valamely szövegszerkesztő alkalmazási lehetőségeit (szövegbevitel, 

módosítás-javítás, mentés, betöltés). 
• Ismerje meg a táblázatkezelés alapjait. 
• Tudjon képes dokumentumokat készíteni. 
• Tudjon egyszerű prezentáció készítésére. 
• Értse, hogy ugyanaz az ismeret különféle jelekkel leírható. 
• Ismerje az algoritmizálás fontosságát, értelmezni tudjon egyszerű algoritmusokat 

(gyakorlati, tapasztalati példákon keresztül). 
• Készítsen egyszerű (elágazás nélküli) algoritmusokat és ezeket képes legyen 

megjeleníteni. 
• Ismerje meg a könyvtárak feladatát, dokumentumait, el tudjon igazodni az iskolai 

könyvtárban. 
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Tartalom: 
 

1. Szervezési feladatok 2 óra 
2. Számítógépes ismeretek 7 óra 
3. Operációs rendszer 4 óra 
4. Infokommunikáció és könyvtárismeret 5 óra 
5. Számrendszerek 2 óra 
6. Szövegszerkesztés 9 óra 
7. Táblázatkezelés 8 óra 
8. Rajzolás számítógéppel, képszerkesztés 6 óra 
9. Programozás, algoritmusok 10 óra 
10. Internet 7 óra 
11. Játékok, játékszabályok 8 óra 
12. Szabad gyakorlás 2 óra 
13. Félévi-, év végi munka értékelése 2 óra 

 
 
 

 Óraszám: Tanítási egység: 
 
Szervezési feladatok 
 
 1. Baleset-megelőzés, teremhasználati rend 
 2. Év eleji ismétlés 
 
Számítógépes ismeretek 
 

1. Számítógépes konfiguráció 
 2-3. Számítógép részei 
 4-5. Háttértárak, ki- bemeneti perifériák (meghajtók) 
 6-7. Software (programok csoportosítása, futtatása) 
 
Operációs rendszer 
 
 1-2. A felhasználói felület, program indítása 
 3-4. Könyvtárszerkezetek (mozgás a könyvtárszerkezetben, 
  létrehozás, másolás, áthelyezés, törlés, átnevezés) 
 
Infokommunikáció és könyvtárismeret 
 
 1-3. Információ mértékegységei 
  Információk tárolása 
 4-5. Könyvtárak feladata, alapszabályai 
  Ismerkedés az iskolai könyvtárral 
  Könyvtári dokumentumtípusok megismerése 
 
Számrendszerek 
 

1-2. Számírás fejlődése, számolási segédeszközök 
 Számrendszerek (bináris, decimális) 
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Szövegszerkesztés 
 
 1-2. Szövegszerkesztési ismeretek felelevenítése 
 3-4. Karakterformázások 
 5-6. Bekezdésformázások 
 7-9. Dokumentum formázása 
 
Táblázatkezelés 
 
 1-2. Táblázatkezelési ismeretek felelevenítése 
 3-5. Egyszerű képletek megismerése, használata 
 6. Sorozatok készítése 
 7-8. Egyszerű táblázatok készítése 
 
Rajzolás számítógéppel, Képszerkesztés 
 

1-3. Rajzolás Word-ben, WordArt és szövegdoboz beszúrása 
  Képek beszúrása, másolása Internetről 
  Plakát, szórólap készítése 
 4-6. Power Point programról megszerzett tudás bővítése 
  Önálló dia készítése megadott témában 
 
Algoritmusok, programozás, 
 
 1-4.  Algoritmizálás, algoritmus 
  Algoritmus szöveges megfogalmazása 
  Algoritmus lejegyzési módjai 
  Folyamatábra 
  Algoritmusok értelmezése 
 5-7. A választott programnyelv alaputasításai 
  Változó, értékadás 
  Változók tartalma és tartalmuk cseréje  
 8-10. Soros programszerkezetek 
  Egyszerű elágazásos programszerkezetek 

 
Internet 
 
 1-2. Internet használati ismeretek 
 3-4. Hasznos programok a Net-en 
 5-7. Adott információ keresése az Internet segítségével 
  Irányított keresés és a megtalált adat felhasználás 
 
Játékok, játékszabályok 
 
 1-5. Oktató-gyakorló programok 
 6-8. Egyéb játékprogramok 
 
Szabad gyakorlás (2 óra) 
 
Félévi-, év végi munka értékelése (2 óra) 
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Értékelés: 
 

• Tevékenység megfigyelése és szóbeli értékelése. 
• Önálló és kitartó munkavégzés értékelése. 
• A számítógépen futtatható, szaktanár által készített feladatsor teljesítése. 
• Elméleti ismeretek feladatlapon történő számonkérése. 
• Az elkészített dokumentumok előre megadott szempontok szerinti elemzése és 

osztályozása (szövegszerkesztés, táblázatkezelés). 
• Rajzos dokumentum értékelése. 
• Problémamegoldó- és logikai képesség fejlődése. 
• Algoritmusok értelmezése, készítése, kódolása. 
• A választott programozási nyelv használatának értékelése. 
• A gyerekek munkájának szöveges értékelése. 

 
A továbbhaladás feltételei: 
 

• Ismerje a számítógép üzemeltetési rendjét, egészség- és baleset-megelőzési 
előírásait.  

• Legyen képes kezelni a számítógépet. 
• Ismerje a számítógép részeit, és működését alapszinten. 
• Legyen képes háttértárak és könyvtárak váltására, könyvtárba való belépésre, 

kilépésre, mozgásra a könyvtárfa szinteken, illetve tudjon másolni és 
áthelyezni a könyvtárszerkezeten belül. 

• Tudjon számokat átírni a 10-es számrendszerből a kettesbe és viszont. 
• Legyen képes egyszerű hétköznapi algoritmusokat értelmezni, illetve 

végrehajtani. 
• Tudjon egyszerű programokat készíteni a választott programozási nyelvben. 
• Tudjon szöveget, egyszerű táblázatot, prezentációt készíteni. Tudja 

megkülönböztetni illetőleg javítani a formai és tartalmi hibákat. 
• Tudjon egyedi képes dokumentumokat készíteni. 
• Legyen képes adott információ keresésére az Internet segítségével. 

 



19. 

5. évfolyam 
 
 
Óraszám: 72/év 
2 óra/hét 
 
 
Cél:  
 

• Felismertetni a tanulókkal az informatika hasznosságát a hétköznapi életben. 
• Használja rendeltetésszerűen a számítógépes környezetet, a géptermet. 
• Bővítse ismereteit a számítógép főbb egységeiről és feladatairól. 
• Egy-egy számítógépes konfiguráció megismerése, a felhasználás alaplehetőségeinek 

megtanulása, alkalmazása. 
• Operációs rendszer használatának megismerése. 
• Matematikai- és informatikai logika fejlesztése. 
• Algoritmikus gondolkodás fejlesztése. 
• Az algoritmus-tervezés, kódolás és tesztelés (gyakorlati és szaktárgyi feladatokon 

keresztül). 
• Egyszerű programok elkészítése. 
• Nyerjen betekintést a mai világ információs kavalkádjába, tudjon azok között 

megfelelően eligazodni az Internet segítségével. 
• Alapvető felhasználói programok megismerése. 

 
Követelmény: 
 
A tanuló: 

• Ismerje és tartsa be a számítógép balesetmentes használati szabályait, a számítógép 
üzemeltetési rendjét. 

• Ismerje az informatika alapfogalmait, legyen tájékozott az információszerzés,- 
továbbítás, -tárolás, -feldolgozás, és felhasználás módszereit, eszközeit illetően. 

• Tekintse a számítógépet és más informatikai eszközöket munkaeszközként, és legyen 
képes dolgozni velük a korosztályának megfelelő feladatok során. 

• Képes legyen a számítógép perifériáit kezelni. 
• Ismerje a Windows operációs rendszer alapvető tulajdonságait. 
• Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, valamely módszerrel 

könyvtárakat létrehozni, törölni különböző háttértárakon, illetve másolni és 
áthelyezni a könyvtárszerkezeten belül. 

• Ismerje és alkalmazza az operációs rendszer alapfunkcióit. 
• Legyen gyakorlata programok futtatásában, a szükséges adatbevitelben és a kapott 

információk értelmezésében. 
• Ismerje meg a szövegszerkesztő bővebb alkalmazási területeit. 
• Ismerje meg a táblázatkezelés alapjait. 
• Tudjon képes dokumentumokat készíteni. 
• Tudjon összetettebb prezentációt készíteni. 
• Az algoritmus fogalma, értelmezése. 
• Tudjon készíteni algoritmusokat és ezeket képes legyen megjeleníteni. 
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• Tudjon információt keresni a kézikönyvtár segédkönyveiben. Ismerje a könyvtárak 
jellegzetességeit, típusát, képes legyen a legnagyobb könyvtárakat Internet 
segítségével felkeresni, azokról információt gyűjteni. 

 
 
Tartalom: 
 

1. Szervezési feladatok 1 óra 
2. Számítógépes ismeretek 6 óra 
3. Infokommunikáció és könyvtárismeret 4 óra 
4. Számrendszerek 8 óra 
5. Operációs rendszer 4 óra 
6. Szövegszerkesztés 15 óra 
7. Táblázatkezelés 3 óra 
8. Rajzolás számítógéppel, képszerkesztés 4 óra 
9. Programozás, algoritmusok 14 óra 
10. Internet 4 óra 
11. Játékok, játékszabályok 4 óra 
12. Szabad órakeret 3 óra 
13. Félévi-, év végi munka értékelése 2 óra 

 
 
 Óraszám  Tanítási egység 
 
Szervezési feladatok 
 
 1. Baleset-megelőzés, teremhasználati rend 
 
Számítógépes ismeretek 
 

1-6. Év eleji ismétlés 
 Hardware alapfogalmak 

  Számítógépes konfigurációk 
  Alapgép felépítése. 
  Perifériák és csoportosításuk 
  Perifériák számítógéphez illesztése, működésük feltételei 
  Ki-, bemeneti egységek, háttértárak 
  Software alapfogalmak, Orgware (manware) 
  Számítógép üzembe helyezése,  
  indítása, újraindítása 
 
Operációs rendszer 
 
 1-4. Operációs rendszerek szerepe, fajtái 
  Windows operációs rendszer alapjai 
Infokommunikáció és könyvtárismeret 
 
 1-2. Ismétlés: 
  Információ, információ tartalma, jelei 
  Információhordozók 
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  Információk kódolása, továbbítása 
  Kód, dekód 
  Számítógép, mint informatikai eszköz 
  Információ mértékegységei 
 3-4. Könyvtárhasználati alapfogalmak, könyvtárak fajtái 
  Dokumentumtípusok, használatukhoz szükséges eszközök 

 Szakkatalógusok 
 
 
 
Számrendszerek 
 

1-2. Számrendszerek (bináris, decimális) 
3-8. Számrendszerek közötti átváltás 

 
Szövegszerkesztés 
 
 1-2. Szövegszerkesztési ismeretek felelevenítése 
 3-5. Karakterformázások, bekezdésformázások 
 6-9. Szakaszformázások: oldalbeállítás 
 10-15. Dokumentum formázása 
 
Táblázatkezelés 
 
 1. Táblázatkezelési ismeretek felelevenítése 
 2-3. Táblázatok készítése 
 
Rajzolás számítógéppel, képszerkesztés 
 
 1-2. Power Point programról megszerzett tudás bővítése 
  (lineáris, és nem-lineáris diasorozatok) 
 3-4. Önálló dia készítése megadott témában 
 
Algoritmusok, programozás 
 
 1-3. Ismétlés: Algoritmizálás, algoritmus 
  Algoritmus lejegyzési módjai 
  Folyamatábrák, és azok értelmezése 
 4-6.  Algoritmusok készítése 
 7-14.  Programozási nyelvek 
  A választott programozási nyelv jellemzői 
  Változók, értékadás, változók tartalmának cseréje 
  Soros programszerkezetek 

 
Internet 
 
 1-2. Internet használati ismeretek 
 3. Hasznos programok a Net-en 
 4. Adott információ keresése az Internet segítségével 
  Irányított keresés és a megtalált adat felhasználás 
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Játékok, játékszabályok 
 

1-4. Oktató-gyakorló programok 
 
Szabad gyakorlás (3 óra) 
 
Félévi-, év végi munka értékelése (2 óra) 
 
 
Értékelés: 
 

• Tanulói tevékenység megfigyelése (feladatmegoldás számítógépen, meglévő 
ismeretek alkalmazása). 

• Önálló munkavégzés a tervezéstől a kivitelezésig. 
• A számítógépen futtatható, szaktanár által készített feladatsor teljesítése. 
• Elméleti ismeretek feladatlapon történő számonkérése. 
• Az elkészített dokumentumok előre megadott szempontok szerinti elemzése és 

osztályozása. 
• Írásos ellenőrzés (feladatlap, témazáró)  
• Rajzos dokumentum értékelése. 
• Problémamegoldó- és logikai képesség fejlődése. 
• Algoritmusok értelmezése, készítése, kódolása 
• A választott programozási nyelv használatának értékelése. 
• A gyerekek munkájának szöveges értékelése. 
• Kiselőadások tartása. 

 
A továbbhaladás feltételei: 
 

• Ismerje a számítógép üzemeltetési rendjét, egészség- és baleset-megelőzési 
előírásait. 

• Legyen képes kezelni a számítógépet. 
• Ismerje a számítógép részeit, és működését alapszinten. 
• Legyen képes háttértárak és könyvtárak váltására, könyvtárba való belépésre, 

kilépésre, mozgásra a könyvtárfa szinteken, valamint új könyvtárszerkezet 
létrehozására. 

• Ismerje a Windows operációs rendszer alapvető tulajdonságait. 
• Tudjon számokat átszámolni adott számrendszerből egy másik számrendszerbe 

és viszont (decimális, bináris). 
• Képes legyen bemutatókat készíteni Power Point programmal. 
• Tudjon szöveget, egyszerű táblázatot, prezentációt készíteni. Tudja 

megkülönböztetni illetőleg javítani a formai és tartalmi hibákat. 
• Legyen képes egyszerű hétköznapi algoritmusokat értelmezni, illetve 

végrehajtani, kódolni valamilyen programnyelven. 
• Tudjon programokat készíteni a választott programozási nyelven. 
• Legyen képes adott információ keresésére az Internet segítségével. 
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6. évfolyam 
 
 
Óraszám: 72/év 
2 óra/hét 
 
Cél:  
 

• Felismertetni a tanulókkal az informatika hasznosságát a hétköznapi életben. 
• Használja rendeltetésszerűen a számítógépes környezetet, a géptermet. 
• Bővítse ismereteit a számítógép főbb egységeiről és feladatairól. 
• Ismerje meg az informatika eszközeit, módszereit, és fogalmait. 
• Egy-egy számítógépes konfiguráció megismerése, a felhasználás alaplehetőségeinek 

megtanulása, alkalmazása. 
• Operációs rendszerek használatának megismerése. 
• Az algoritmus-tervezés, kódolás és tesztelés (gyakorlati és szaktárgyi feladatokon 

keresztül). 
• Egyszerű típusprogramok elkészítése. 
• Nyerjen betekintést a mai világ információs kavalkádjába, tudjon azok között 

megfelelően eligazodni az Internet segítségével. 
• Alapvető felhasználói programok megismerése. 

 
Követelmény: 
 
A tanuló: 

• Ismerje és tartsa be a számítógép balesetmentes használati szabályait. 
• Ismerje a számítógép üzemeltetési rendjét, egészség- és baleset- megelőzési 

előírásait. 
• Ismerje az informatika alapfogalmait, legyen tájékozott az információszerzés,- 

továbbítás, -tárolás, -feldolgozás, és felhasználás módszereit, eszközeit illetően. 
• Tekintse a számítógépet és más informatikai eszközöket munkaeszközként, és legyen 

képes dolgozni velük a korosztályának megfelelő feladatok során. 
• Képes legyen a számítógép perifériáit kezelni, a könyvtárszerkezetben tudjon 

tájékozódni, új szerkezetet képes legyen kialakítani. 
• Ismerje a Windows operációs rendszer alapvető tulajdonságait. 
• Legyen gyakorlata programok futtatásában, a szükséges adatbevitelben és a kapott 

információk értelmezésében. 
• Ismerje meg a szövegszerkesztő bővebb alkalmazási területeit. 
• Ismerje meg a táblázatkezelés alapjait, tudjon különböző számításokat végezni. 
• Tudjon képes dokumentumokat készíteni. 
• Tudjon összetettebb prezentációt készíteni. 
• Az algoritmus fogalma. 
• Tudjon készíteni algoritmusokat és ezeket képes legyen megjeleníteni. 
• Tudjon információt keresni a kézikönyvtár segédkönyveiben. Ismerje a könyvtárak 

jellegzetességeit, típusát, képes legyen a legnagyobb könyvtárakat Internet 
segítségével felkeresni, azokról információt gyűjteni. 
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Tartalom: 
 

1. Szervezési feladatok 1 óra 
2. Számítógépes ismeretek 6 óra 
3. Infokommunikáció és könyvtárismeret 2 óra 
4. Számrendszerek 8 óra 
5. Operációs rendszer 4 óra 
6. Szövegszerkesztés 10 óra 
7. Táblázatkezelés 5 óra 
8. Rajzolás számítógéppel, Képszerkesztés 10 óra 
9. Programozás, algoritmusok 14 óra 
10. Internet 4 óra 
11. Játékok, játékszabályok 3 óra 
12. Szabad órakeret 3 óra 
13. Félévi-, év végi munka értékelése 2 óra 

 
 
 Óraszám  Tanítási egység 
 
Szervezési feladatok 
 
 1. Baleset-megelőzés, teremhasználati rend 
 
Számítógépes ismeretek 
 
 1-6. Év eleji ismétlés 
  Számítógépes konfigurációk 
  Alapgép felépítése 
  Perifériák fajtái, jellemzőik, működési feltételeik,  
  Kezelésük, perifériák számítógéphez illesztése, 
  működésük feltételei 
  Ki-, bemeneti egységek, háttértárak 
 
Operációs rendszer 
 
 1-4. Ismétlés: 
  Operációs rendszerek 
  Windows operációs rendszer 
  
Infokommunikáció és könyvtárismeret 
 
 1. Ismétlés: 
  Számítógép, mint informatikai eszköz 
  Információ mértékegységei 

3. Keresés hagyományos, illetve számítógépes 
 katalógusokban 

 
Számrendszerek 
 

1-2. Ismétlés: 
 Számrendszerek (bináris, decimális, oktális) 
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3-8. Számrendszerek közötti átváltás 
 
Szövegszerkesztés 
 
 1-2. Szövegszerkesztési ismeretek felelevenítése 
  Karakterformázások, bekezdésformázások, 
  szakaszformázások 
 3-10. Irányított dokumentumformázás 
 
Táblázatkezelés 
 

1-5. Táblázatkezelési ismeretek felelevenítése: formázás, 
 képletek, függvények 
 Táblázatok készítése 

 
Rajzolás számítógéppel, Képszerkesztés 
 
 1-6. Power Point programról megszerzett tudás bővítése 
  (lineáris, és nem-lineáris diasorozatok) 
 7-10. Önálló dia készítése megadott témában 
 
Algoritmusok, programozás 
 
 1-3. Ismétlés: Algoritmizálás, algoritmus 
  Algoritmus lejegyzési módjai 
  Folyamatábrák, és azok értelmezése 
  Algoritmusok készítése 
 4-6.  Programozási nyelvek 
  A választott programozási nyelv jellemzői 
  Változók, értékadás 
  Változók tartalmának cseréje 
 7-14. Soros programszerkezetek 
  Elágazásos programszerkezetek 

 
Internet 
 
 1-4. Internet használati ismeretek 
  Hasznos programok a Net-en 
  Adott információ keresése az Internet segítségével 
  Irányított keresés és a megtalált adat felhasználása 
 
Játékok, játékszabályok 
 
 1-3. Oktató-gyakorló programok 

 
Szabad gyakorlás (3 óra) 
 
Félévi-, év végi munka értékelése (2 óra) 
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Értékelés: 
 

• Tanulói tevékenység megfigyelése (feladatmegoldás számítógépen, meglévő 
ismeretek alkalmazása). 

• Önálló munkavégzés a tervezéstől a kivitelezésig. 
• A számítógépen futtatható, szaktanár által készített feladatsor teljesítése. 
• Elméleti ismeretek feladatlapon történő számonkérése. 
• Az elkészített dokumentumok előre megadott szempontok szerinti elemzése és 

osztályozása. 
• Írásos ellenőrzés (feladatlap, témazáró)  
• Rajzos dokumentum értékelése. 
• Problémamegoldó- és logikai képesség fejlődése. 
• Algoritmusok értelmezése, készítése, kódolása 
• A választott programozási nyelv használatának értékelése. 
• A gyerekek munkájának szöveges értékelése. 
• Kiselőadások tartása. 

 
A továbbhaladás feltételei: 
 

• Ismerje a számítógép üzemeltetési rendjét, egészség- és baleset-megelőzési 
előírásait. 

• Legyen képes kezelni a számítógépet. 
• Ismerje a számítógép részeit, és működését alapszinten. 
• Legyen képes háttértárak és könyvtárak váltására, könyvtárba való belépésre, 

kilépésre, mozgásra a könyvtárfa szinteken, valamint új könyvtárszerkezet 
létrehozására. 

• Ismerje a Windows operációs rendszer alapvető tulajdonságait. 
• Legyen képes háttértáron új könyvtárszerkezetet létrehozni, lemez- könyvtár- 

és állományműveleteket végezni. 
• Tudjon számokat átszámolni adott számrendszerből egy másik számrendszerbe 

és viszont (decimális, bináris, oktális). 
• Képes legyen bemutatókat készíteni Power Point programmal. 
• Tudjon szöveget, egyszerű táblázatot, prezentációt készíteni. Tudja 

megkülönböztetni illetőleg javítani a formai és tartalmi hibákat. 
• Legyen képes egyszerű hétköznapi algoritmusokat értelmezni, illetve 

végrehajtani, kódolni valamilyen programnyelven. 
• Tudjon programokat készíteni a választott programozási nyelven. 
• Legyen képes adott információ keresésére az Internet segítségével. 
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7. évfolyam 
 
 
Óraszám: 72/év 
2 óra/hét 
 
 
Cél:  

• A tanuláshoz, munkához, az egyéni élet alakításához szükséges információgyűjtés, 
feldolgozás és alkalmazás képességének kialakítása. 

• Az információszerzés, -feldolgozás és –felhasználás jogi és etikai szabályainak 
megismerése és betartása. 

• A számítástechnikai szakterületek és tevékenységek megismerése. 
• Az informatikai ismeretek megújítási igényének kialakítása, és számítógépes 

hálózatokban való kommunikációs ismeret és készség elsajátítása. 
• Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése. 
• Az algoritmus-tervezés és tesztelés, különböző kódolási lehetőségek. 
• Tudatos és biztos könyvtárhasználói magatartás kialakítása. 
• Képmanipulációra, szerkesztésre legyen képes alapszinten 

 
 
Követelmény: 
 
A tanuló: 

• Ismerje és használja a rendelkezésre álló operációs rendszert és a legfontosabb 
segédprogramokat 

• Ismerje az informatika alapfogalmait, legyen tájékozott az információszerzés,- 
továbbítás, -tárolás, -feldolgozás, és felhasználás módszereit, eszközeit illetően. 

• Legyen értő felhasználója az informatikai módszereknek és eszközöknek. 
• Önállóan tudjon dokumentumot tervezni és megszerkeszteni. 
• Tudjon műveleteket táblázatban végezni, és összefüggéseket diagramban 

megjeleníteni. 
• Tudjon egyszerű logikai feladatokat megoldani. 
• Készítsen egyszerű algoritmusokat (szelekciók, iterációk) és ezeket képes legyen 

megjeleníteni valamilyen programnyelven. 
• Ismerje az Internet lehetőségeit, használja levelek küldésére, fogadására és 

információszerzésre. 
• Tudjon információt keresni a kézikönyvtár segédkönyveiben. 
• Ismerje a könyvtárak jellegzetességeit, típusát, képes legyen a legnagyobb 

könyvtárakat Internet segítségével felkeresni, azokról információt gyűjteni. 
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Tartalom: 
 

1. Szervezési feladatok 1 óra 
2. Számítógépes ismeretek 5 óra 
3. Számrendszerek 4 óra 
4. Operációs rendszer és használatát 

segítő segédprogramok 4 óra 
5. Szövegszerkesztés 10 óra 
6. Táblázatkezelés 10 óra 
7. Programozás, algoritmusok 14 óra 
8. Internet, hálózatok 6 óra 
9. Rajzolás számítógéppel, képszerkesztés 12 óra 
10. Infokommunikáció 2 óra 
11. Szabad órakeret 2 óra 
12. Félévi-, év végi munka értékelése 2 óra 

 
 
 
 Óraszám  Tanítási egység 
 
Szervezési feladatok 
 
 1. Baleset-megelőzés, teremhasználati rend 
 
Számítógépes ismeretek 
 
 1-5. Ki-, bemeneti egységek, háttértárak, csoportosításuk 
  Új szoftverek megismerése 
 
Számrendszerek 
 
 1-4. Számrendszerek ismétlése 
  Átváltás két tetszőleges számrendszer között 
 
Operációs rendszer 
 
 1-2. Operációs rendszer használata, kezelése 
 3-4. Operációs rendszer beállításai, működtetése, 
  segédprogramjai 
 
Szövegszerkesztés 
 
 1-2. Szövegszerkesztési ismeretek felelevenítése 
 3-5. Szegélyek és mintázat, Felsorolás és számozás 
 6-10. Körlevél, tartalomjegyzék készítése 
 
Táblázatkezelés 
 
 1-2. Táblázatkezelési ismeretek felelevenítése 
 3-7. Összetett függvények (DARABTELI, SZUMHA, 
  SZORZATÖSSZEG, …) 
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 8-10. Diagramok készítése, formázása, statisztikai adatok 
  feldolgozása, elemzése 
 
Rajzolás számítógéppel, képszerkesztés 
 
 1. Ismétlés: 
  Prezentációkészítés 
 2-4. Képmanipuláció alapfogalmai 
  Ismerkedés bonyolultabb képmanipulációs program 
  felületével 
 5-6. Alapszintű képmanipulációk (színek, formák, alakzatok) 
 7-12. Képmanipulációk (tükrözés, rétegekkel való munka) 
  Alapszintű képkorrekciók elvégzése 
 
 
Infokommunikáció 
 
 1. Kommunikáció modellje, Informatika fejlődése 
  Hálózatok (topológiák, kapcsolatok) 
 2. Neumann elvű számítógépek (Neumann elvek), 
  Számítógépek részei, Perifériák típusai és főbb jellemzői 
 
Programozás, algoritmusok 
 
 1-2. Ismétlés: Algoritmizálás, algoritmus 
  Algoritmus lejegyzési módjai 
  Folyamatábrák, és azok értelmezése 
 3-4.  Algoritmusok készítése 
 5-8.  Programozási nyelvek 
  A választott programozási nyelv jellemzői 
  Változók, értékadás 
  Változók tartalmának cseréje 
  Soros programszerkezetek 
 9-10.  Elágazásos programszerkezetek 
 11-14.  Ismétléses programszerkezetek 
 
Internet, hálózatok 
 
 1-2. Internet használati ismeretek 
 3-4. Hasznos programok a Net-en 
 5-6. Adott információ keresése az Internet segítségével 
  Irányított keresés és a megtalált adat felhasználás 
 
Szabad gyakorlás (2 óra) 
 
Félévi-, év végi munka értékelése (2 óra) 
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Értékelés 
 

• Tanulói tevékenység megfigyelése (feladatmegoldás számítógépen, meglévő 
ismeretek alkalmazása) 

• Önálló munkavégzés a tervezéstől a kivitelezésig. (Egyszerű programok írása) 
• Az elkészített dokumentumok előre megadott szempontok szerinti elemzése és 

osztályozása. 
• Írásos ellenőrzés (feladatlap, témazáró)  
• Szaktanár által készített számítógépen futtatható feladatsor megoldása 
• Kiselőadások tartása 

 
 
A továbbhaladás feltételei: 
 

• A tanuló legyen képes a számítógép perifériáit kezelni. 
• Tudjon tájékozódni a számítógép könyvtárstruktúrájában. 
• Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok egyikét, 

vagy az operációs rendszer néhány szolgáltatását. 
• Készítsen egyszerű algoritmusokat, ismerje a rendezési feladatok alaptípusait, tudjon 

egyszerű rendezéseket a számítógéppel elvégeztetni. 
• Képes legyen többféle formázást tartalmazó dokumentumot önállóan készíteni. 
• Ismerje az Internet lehetőségeit, használja információszerzésre. 
• Tudjon használni egy levelező programot és tudja kezelni a webböngészőt. 
• 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. 
• Képmanipulációra, szerkesztésre legyen képes alapszinten 
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8. évfolyam 
 
 
Óraszám: 72/év 
2 óra/hét 
 
Cél: 
 

• Az információszerzés, -feldolgozás és felhasználás jogi és etikai szabályainak 
megismerése és betartása. 

• Az információs társadalomba való bekapcsolódás igényének kialakítása. 
• Lássa be, hogy a minél magasabb szintű technika egyre fegyelmezettebb emberi 

kiállást követel meg. 
• Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése. 
• Tudatosuljon benne, hogy bármilyen magas szintű technika csak ön- és 

társadalomműveléssel szolgálhatja értelmesen az emberi jólétet. 
• A könyvtárhasználat olyan szinten való használata, hogy alapot nyújtson az 

önműveléshez és a tanuláshoz. 
• Képmanipulációra, szerkesztésre legyen képes haladó szinten 

 
Követelmény: 
 

A tanuló: 
• Ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét. Tájékozott 

legyen az informatika történetében. 
• Értse a felhasználói és egyéb segédprogramok jelentőségét, munkájában tudja ezeket 

sikeresen alkalmazni. 
• Nyerjen betekintést a számítógéppel történő irányításba. 
• Tudjon önállóan egyszerű (tantárgyi) dokumentumokat, néhány diából álló bemutatót 

készíteni. 
• Ismerje fel az algoritmikus szerkezeteket, tudjon egyszerű algoritmusokat alkotni. 
• Képes legyen adatokat rendezni, feldolgozni. 
• Tudjon szak- és tárgyi katalógust használni.(Könyvtár és Internet) 
• Készítsen vizsgamunkát (oktató-, szemléltető-, számonkérő-, irányító-, nyilvántartó- 

vagy bemutató munkát) 
• Képmanipulációra, szerkesztésre legyen képes alapszinten 

 
Tartalom: 

1. Szervezési feladatok 3 óra 
2. Számítógépes ismeretek 3 óra 
3. Számrendszerek 4 óra 
4. Operációs rendszer és használatát 

segítő segédprogramok 2 óra 
5. Szövegszerkesztés 9 óra 
6. Táblázatkezelés 7 óra 
7. Programozás, algoritmusok 9 óra 
8. Internet, Hálózatok 6 óra 
9. Rajzolás számítógéppel 12 óra 
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10. Infokommunikáció 5 óra 
11. Adatbázis-kezelés 8 óra 
12. Szabad órakeret 2 óra 
13. Félévi-, év végi munka értékelése 2 óra 

  
 
Óraszám  Tanítási egység 
 
Szervezési feladatok 
 
 1. Baleset-megelőzés, teremhasználati rend 
 2-3. Év eleji ismétlés 
 
Operációs rendszer 
 
 1-2. Vírusirtás, Tűzfal, Segédprogramok 
  Alternatívák (Fizetős VS Ingyenes) 
 
Szövegszerkesztés 
 
 1-3. Irányított feladat 
 4-6. Reprodukció 
 7-9. Önálló feladat egy adott témában 
 
Táblázatkezelés 
 
 1-3. Bonyolultabb függvények használata 
 4-7. Szűrés, Adatkezelés 
 
Adatbázis-kezelés 
 
 1. Adatbázis alapfogalmak 
 2-3. Adatbázis kezelő rendszer megismerése, részei 
  Tábla, Lekérdezés, Űrlap, Jelentés 
 4-5. Lekérdezések (egyszerű, választó, törlő) és feltételei 
 6-8. Irányított feladatmegoldás 
 
Programozás 
 
 1-4. Keresési és rendezési algoritmusok 
 5-9. Egyszerű, program önálló elkészítése  
  egy adott témakörben dokumentációval. 
 
Számrendszerek 
 
 1-2. Számrendszerek átváltása ismétlés 
 3-4. Számrendszerekkel kapcsolatos ismeretek kibővítése 
 
Számítógépes ismeretek 
 
 1-3. Barátkozás a már tanult szoftverek új verzióival 
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Rajzolás számítógéppel 
 
 1-2. Ismétlés: 
  Képmanipuláció alapfogalmai 
  Alapszintű képmanipulációk (színek, formák, alakzatok) 
  Képmanipulációk (tükrözés, rétegekkel való munka) 
 3-4. Bonyolultabb rétegmunka (Szűrők, Felület, Színátmenet, 
  Transzformációk) 
 5-8. Bonyolultabb képmanipulációk, korrekciók készítése, 
  rétegmunkák begyakorlása, szintek, szűrők alkalmazása 
 9-12. Önálló képszerkesztési munka 
 
Internet, hálózatok 
 
 1-2. Internet használati ismeretek 
 3-4. Hasznos programok a Net-en 
 5-6. Adott információ keresése az Internet segítségével 
  Irányított keresés és a megtalált adat felhasználás 
 
Infokommunikáció 
 
 1-2. Ismétlés: 
  Neumann elvű számítógépek 
  Hálózatok, Perifériák 
 3-4. Szoftver és hardver karbantartása 
  Hálózatok működésének alapelvei 
  Állományok átvitele Interneten (E-Mail, Böngészők) 
 5. Keresőrendszerek 
  Nem nyomtatott dokumentumok felhasználása 
 
Szabad gyakorlás (2 óra) 
 
Félévi-, év végi munka értékelése (2 óra) 
 
 
Értékelés: 
 

• Tanulói tevékenység megfigyelése (feladatmegoldás számítógépen, meglévő 
ismeretek alkalmazása) 

• Önálló munkavégzés a tervezéstől a kivitelezésig (egyszerű programok írása). 
• Az elkészített dokumentumok, bemutatók előre megadott szempontok szerinti 

elemzése és osztályozása. 
• Írásos ellenőrzés (feladatlap, témazáró)  
• Szaktanár által készített számítógépen futtatható feladatsor megoldása 
• Kiselőadások tartása 

 



34. 

A továbbhaladás feltételei: 
 

• Ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai 
társadalomban. 

• Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni. 
• Tudjon adatokat táblázatos formában megjeleníteni. 
• Tudjon algoritmusokat készíteni megadott problémára. 
• Tudjon néhány diából álló bemutatót készíteni. 
• Küldjön és fogadjon elektronikus leveleket. 
• Legyen képes információt keresni és rendezni hagyományos és számítógépes 

forrásokból. 
• Képmanipulációra, szerkesztésre legyen képes haladó szinten 


