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A kulcskompetenciák 
 

„A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége 
van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi 
beilleszkedéshez és a munkához. 

Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy 
tudás alapú társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, 
mert az emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik.” 

A kulcskompetenciák fejlesztése nem köthető egy szakterülethez sem. Az informatika, 
azon tantárgyak közé tartozik, melyek alkalmat adnak a különféle tantárgyak 
ismeretanyagának összekapcsolására, az információszerzés sokféle lehetőségeinek 
kiaknázására, az információhalmazban való eligazodásra, az önkifejezésre, az értékítélet 
alakítására. 

Anyanyelvi kommunikáció: 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

• megfelelő szókincs 
• szóbeli kapcsolattartás (irodalmi és nem irodalmi szövegek) 
• információk megkülönböztetése és felhasználása (különféle típusú szövegek 

megkeresése, összegyűjtése és feldolgozása 
• segédeszközök használata 
• érvek meggyőző megfogalmazása és kifejezése 
• kritikus és építő jellegű párbeszéd  
• esztétikai minőség  

Idegen nyelvi kommunikáció 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

• segédeszközök megfelelő használata 
• a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítása 
• kulturális sokféleség tiszteletben tartása 
• kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődés 

Matematikai kompetencia  
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

• alapvető matematikai elvek és folyamatok alkalmazása az ismeretszerzésben és a 
problémák megoldásában, a mindennapokban, otthon és a munkahelyen. 

• érvek láncolatának követése 
• megfelelő segédeszközök alkalmazása 
• dolgok logikus okának és érvényességének keresése 

Természettudományos kompetencia 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

• technológiák előnyei, korlátai és kockázatai a társadalom  
• gyakorlatias módon tudja alkalmazni tudását új technológiák, berendezések 

megismerésében és működtetésében problémamegoldásaiban 
• kritikusság az áltudományos megnyilvánulásokkal szemben 
• etikai kérdések iránti érdeklődés 
• biztonság és fenntarthatóság tisztelete 
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Digitális kompetencia 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

• főbb számítógépes alkalmazások – szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, 
információtárolás-kezelés, az internet által kínált lehetőségek 

• elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) – a 
szabadidő, tanulás és a kutatás terén 

• az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémák, etikai elvek 
• az információ megkeresése, összegyűjtése és feldolgozása, kritikus alkalmazása 
• a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetése 
• az interaktív média felelősségteljes használata 

A hatékony, önálló tanulás 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

• elérhető oktatási és képzési lehetőségek, útmutatások/támogatások felismerése 
• tanulási stratégia kialakítása 
• közös munkára hajlandóság 
• tudás másokkal való megosztása 
• munka értékelése és szükség esetén tanács, információ és támogatás kérése 
• tanultak széles körben való alkalmazása 

Szociális és állampolgári kompetencia 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

• hatékony kommunikáció 
• a különböző nézőpontok figyelembe vétele, megértése 
• stressz és a frusztráció kezelése 
• a változások iránti fogékonyság 
• együttműködés, a magabiztosság, integritás 
• a személyes előítéletek leküzdése, kompromisszumra való törekvés 
• az EU struktúráinak, főbb célkitűzéseinek és értékeinek az ismerete 
• kulturális identitás tudatosítása 
• felelősségérzet, közös értékek elfogadása és tiszteletben tartása 
• mások értékeinek, magánéletének a tisztelete 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

• tervezés, szervezés, irányítás, elemzés, kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, 
kockázatfelmérés és vállalás 

• egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés 
• célok elérését segítő motiváció 
• elhatározottság 
• személyes, másokkal közös és/vagy munkával kapcsolatos célok vagy törekvések 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

• művészi önkifejezés 
• műalkotások és előadások elemzése 
• saját nézőpont összevetése mások véleményével 
• művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság 
• esztétikai érzék fejlesztésére való hajlandóság 
• kreativitás 
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A tantárgy tanításának célja: 

A Számítástechnika ismeretkör alapvető célja a számítástechnikai és informatikai 
alapfogalmak megismertetése, az informatikai, számítástechnikai és irodai eszközök 
biztonságos kezelésének elsajátíttatása, az algoritmizáló képesség kialakítása, a 
megtervezett, precíz munkavégzésre nevelés. 

 
Konkrét célok: 
 
• Keltse fel a tanulók érdeklődését az informatika iránt. 
• Az informatika eszközeinek, módszereinek, és fogalmainak megismertetése. 
• Olyan képességek, készségek, beállítódások kialakítása, melyek segítik az 

informatikai környezetben való eligazodást, ezáltal a tanulók képesek legyenek 
bekapcsolódni az egész világra kiterjedő információs társadalomba. 

• A tanulókban olyan informatikai szemlélet kialakítása, amely alkalmassá teszi őket 
arra, hogy különböző tantárgyakban és a mindennapi életben is használják az 
elsajátított ismereteket. 

• Alkalmassá váljanak az informatikai ismeretek folyamatos megújítására. 
• Felkészíteni a tanulókat az információszerzés kibővülő lehetőségeinek 

felhasználására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára, feldolgozására és a 
folyamatos értékelésére. 

• A könyvtárakat biztosan és tudatosan legyenek képesek használni. 
• Megismertetni a tanulókkal az információkezelés, a programok használatának jogi 

és etikai szabályait. 
• A tanulók ismerjék meg és tartsák be a számítógépes munka szabályait, különös 

tekintettel a balesetek megelőzésére és az ergonómiai szempontokra. 
 
Feladatok: 
 
• 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. 
 
Fejlesztési követelmények: 
 

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

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

• 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 önállóan 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 legyen képes 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. 
 
Formái: 
 

Elméleti ismeretekből: 
• szóbeli feleltetés 
• írásos ellenőrzés (munkalap, feladatlap, témazáró) 
• kiselőadások tartása (forráskutatás és előadás készítés) 

Gyakorlati ismeretekből: 
• írásos ellenőrzés (feladatlap) 
• tanulói tevékenység megfigyelése  

• utasítások megfelelő végrehajtása  
• eszközök helyes alkalmazása 
• szöveg- és ábraelemekből felépülő dokumentum készítése. 
• feladatmegoldás számítógépen 
• Webböngésző kezelése 
• oktatóprogramok használata 

• meglévő ismeretek önálló alkalmazása 
• önálló munkavégzés a tervezéstől a kivitelezésig 
• csoportos munkavégzés 
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Tartalom évfolyamonként: 
 

6. évfolyam 
Óraszám: 36 óra/év 

1 óra/hét 
 
 
Cél: 
 

• Felkelteni a tanulók érdeklődését az informatika iránt. 

• Egy-egy számítógépes konfiguráció megismertetése, a felhasználás alaplehetőségeinek 
megtaníttatása, alkalmaztatása. 

• Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Kézi 
szövegfeldolgozás. 

• Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek (szöveg, rajz, fénykép) 
szerkesztése. 

• Az algoritmus-értelmezés, tervezés és tesztelés megismertetése. 

• Hatékony, céltudatos információszerzés az internetről. 

• Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata. 

• Hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások 
megismerése. 

• A könyvtári dokumentumtípusok megismertetése, tudatos felhasználói magatartás 
kialakítása. 

 
 
 
Követelmény: 
 
A tanuló: 

• Értse, hogy ugyanaz az ismeret különféle jelekkel leírható. 

• Ismerje és tartsa be a számítógép balesetmentes használati szabályait. A számítógépet az 
ergonómiai elvárások szerint használja. Ismerje a számítógép üzemeltetésének rendjét. 

• Ismerje a számítógép-kezelés algoritmusát, és ezt tudatosan adkalmazza. Felhasználói 
szinten kezelje a perifériákat. 

• Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, valamely módszerrel könyvtárakat 
létrehozni, törölni különböző háttértárakon. 

• Ismerje az algoritmizálás fontosságát, értelmezni tudjon egyszerű algoritmusokat 
(gyakorlati, tapasztalati példákon keresztül). 

• Ismerje meg egyszerű rajzolóprogram alkalmazási lehetőségeit, legyen képes a felvetett 
probléma, feladat esztétikus külalakú megvalósítására. 

• Legyen képes rajzos-szöveges dokumentumok létrehozására, átalakítására, formázására. 

• Igazodjon el az iskolai könyvtár állományában, tudja igénybe venni a szolgáltatásokat. 

• Tudatosan használja az Internetes portálokat, szöveges és képi információforrásokat. 

• A szaktanári utasításokat tartsa be! 
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Tartalom: 
 

1. Szervezési feladatok 
2. Informatikai alapok 
3. Számítógép környezetünkben 
4. Kommunikáció a számítógéppel 
5. Algoritmusok és adatok 
6. Könyvtárhasználat 
7. Diagnosztikus mérés, értékelés 

 
Témakörök: Óraszám: Tartalmak: 
 
Szervezési feladatok 2 Teremrend, balesetmegelőzés,  
   tűzrendészeti-, és egészségvédelmi 
  szabályok 
Informatikai alapok 4 Az információ 
  Információszerzés, információátvitel 
  A jelek világa (titkosírások) 
Számítógép környezetünkben 4 A számítógép közelében 
  A számítógép, mint algoritmikus gép 

A számítógép perifériáinak felismerése, 
csoportosításuk 
Billentyűzet és egér használata 

Kommunikáció a számítógéppel 14 Operációs rendszer használatának alapjai 
  (Pl.: Windows) 

Könyvtárstruktúra kezelése 
  Rajzok készítése (a Paint, és a 
  Word rajzoló eszköztára segítségével) 
  Internet-használat 
Algoritmusok és adatok 4 Algoritmusok szöveges, rajzos  
  megfogalmazása 
  Algoritmusok értelmezése, végrehajtása 
Könyvtárhasználat 4 Dokumentumtípusok 
  Információszerzés könyvtári környezetben 
  Könyvtári katalógusok kezelése 
  Információszerzés elektronikus környezetben 
  (Pl.: Menetrendek) 
Diagnosztikus mérés, értékelés 4 
 
Értékelés: 
 
• Tevékenység megfigyelése és szóbeli értékelése. 
• Az elkészített rajzok előre megadott szempontok szerinti elemzése és osztályozása 

(esztétikus rajzok készítése, betöltése, mentése, módosítása). 
• Algoritmus értelmezése. 
• Információszerzés adott témában 
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A továbbhaladás feltételei: 
 
• A tanuló értse meg, hogy ugyanazt az ismeretet különféle jelekkel leírhatjuk. 
• Ismerje a számítógép üzemeltetési rendjét, egészség- és baleset-megelőzési 

előírásait. Legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret. 
• Legyen képes háttértárak és könyvtárak váltására, könyvtárba való belépésre, 

kilépésre, mozgásra a könyvtárfa szinteken. 
• Legyen képes egyszerű hétköznapi algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. 
• Képes legyen ábrákat, rajzokat készíteni rajzoló programmal. 
• Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. 
• Tudjon Internetről adott témában információt, képet keresni (egyszerű kereséssel). 
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7. évfolyam 
Óraszám: 36 óra/év 

1 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. 
• Az informatikai ismeretek megújítási igényének kialakítása, a számítógépes 

hálózatokban való kommunikációs ismeret és készség elsajátítása. 
• Tudatos és biztos könyvtárhasználói magatartás kialakítása. 
 
 
Követelmény: 
 
A tanuló: 
• Legyen képes a számítógép perifériáit kezelni, a könyvtárszerkezetben tudjon 

tájékozódni, legyen képes új szerkezetet kialakítani. 
• Ismerje és használja a rendelkezésre álló operációs rendszert és a legfontosabb 

segédprogramokat. 
• Önállóan készítsen WORD dokumentumot a karakter-, bekezdés- és 

oldalformázások segítségével. 
• Készítsen egyszerű algoritmusokat, és ezeket képes legyen megjeleníteni (LOGO 

képességfejlesztő játékok során). 
• Ismerje az Internet lehetőségeit, használja információszerzésre. 
• 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 
2. Év eleji ismétlés 
3. Az informatika alapjai 
4. Operációs rendszer használata 
5. Kommunikáció a hálózaton 
6. Dokumentumkészítés számítógéppel 
7. Algoritmusok és adatok 
8. Az adatkezelés alapjai 
9. Könyvtárhasználat 
10. Diagnosztikus mérés, értékelés 
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Témakörök: Óraszám Tartalmak: 
 
Szervezési feladatok 1 Teremrend, balesetmegelőzés, tűzrendészeti-, 
   és egészségvédelmi szabályok 
Év eleji ismétlés 2 Windows alapok 
  Háttértár, könyvtárváltás, könyvtárstruktúra 
  kezelése 
Az informatika alapjai 3 A számítógép fő részei és működésük lényege 
  Az alapgép részei és feladata 

A perifériák jellemzői, használatuk (billentyűzet, 
egér, lemezmeghajtók, nyomtatók) 

  Bináris kódok, számrendszerek 
Az operációs rendszer 5 Háttértárak váltása, eligazodás. 
használata  Segédprogramok használata 
  A vírus fogalma, fajtái, hatásuk. Víruskereső, 
  vírusirtó használata 

A tömörítés fogalma, célja. Tömörített állományok 
létrehozása, kibontása 
Tantárgyi multimédia oktatóprogramok használata 

Kommunikáció a hálózaton 4 Hálózatok csoportosítása összekötés és kiterjedtség 
szerint (Az iskolai hálózat) 

  A hálózat használatának alapszabályai 
  Egy levelezőprogram használata, a fő mezők 
  funkciójának megismerése (címzett, tárgy ...) 
  Tematikus és kulcsszavas keresés módjának  
  megismerése és használata 
  Hasznos web-helyek önálló felkeresése 

  Egy letöltött web-oldal részletének elmentése saját 
háttértárra 

Dokumentumkészítés  10 Szövegszerkesztési alapok 
számítógéppel  A szöveg alapegységei 
  Szövegbevitel szabályai 
  Karakter-, bekezdés- és oldalformázások 
  Műveletek vágólappal  
  Ábrák rajzolása, módosítása, képek bevitele 
  Dokumentum önálló készítése, mentése,  
  nyomtatása 
  Grafikával, szöveggel kapcsolatos programok 
Algoritmusok és adatok 3 Algoritmusok értelmezése, készítése, leírása 
  Szekvenciális és feltételes vezérlés, ciklusos  
  programok értelmezése 
Az adatkezelés alapjai 3 Az adatok táblázatos formában történő  
  megjelenítésének előnyei, táblázatok  
  használata a mindennapi életben 
  A táblázatkezelés alapfogalmai: cella, sor, 
  oszlop 
  Táblázat létrehozása, módosítása  
  számítógéppel: adatbevitel, mozgatás,  
  másolás, törlés. 
  Tantárgyi feladat megoldása táblázattal 
Könyvtárhasználat 2 A kézikönyvtár használata 
  Könyvtípusok, használati jellemzőik 
  Könyvtártípusok megismerése 
Diagnosztikus mérés, értékelés 3 
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Értékelés: 
Elméleti ismeretekből: 

• szóbeli feleltetés 
• írásos ellenőrzés (munkalap, feladatlap, témazáró) 
• kiselőadások tartása (forráskutatás és előadás készítés) 

Gyakorlati ismeretekből: 
• tanulói tevékenység megfigyelése  

• utasítások megfelelő végrehajtása  
• eszközök helyes alkalmazása 

• dokumentum előre megadott szempontok szerinti 
elemzése, értékelése: karakter-, bekezdés- és 
oldalformázás használata az esztétikus megjelenítés 
érdekében 

• feladatmegoldás számítógépen (könyvtárszerkezet 
létrehozása, adatkezelés: táblázat készítése, formázása) 

• oktatóprogramok használata 
• önálló munkavégzés a tervezéstől a kivitelezésig 

(Internethasználat, bemutatókészítés, kiselőadás) 
• csoportos munkavégzés 

 
 
A továbbhaladás feltételei: 
 
• A tanuló legyen képes a számítógép legfontosabb perifériáit kezelni. 
• Tudjon tájékozódni a számítógép struktúrájában. 
• Tudja használni a számítógép karbantartásához szükséges segédprogramok egyikét, 

vagy az operációs rendszer néhány szolgáltatását. 
• Legyen képes eligazodni egy levelező program felületén és tudja kezelni a 

webböngészőt. 
• Legyen képes többféle formázást tartalmazó dokumentumot készíteni. 
• Tudjon információt keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia) ill. 

azok Internetes megfelelőiből. 
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8. évfolyam 
Óraszám: 36 óra/év 

1 óra/hét 
 
Cél: 
 
• Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése. 
• Az információszerzés, -feldolgozás és felhasználás jogi és etikai szabályainak 

megismerése és betartása. 
• Az információs társadalomba való bekapcsolódás igényének kialakítása. 
• A könyvtárhasználat olyan szinten való használata, hogy alapot nyújtson az 

önműveléshez és a tanuláshoz. 
 
Követelmény: 
 
A tanuló: 
• Ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét. 
• Legyen tájékozott az informatika történetében. 
• Ismerje fel az algoritmikus szerkezeteket, tudjon egyszerű algoritmusokat alkotni. 
• Legyen képes adatokat rendezni, feldolgozni. 
• Tudjon önállóan egyszerű (tantárgyi) dokumentumokat készíteni. 
• Tudjon szak- és tárgyi katalógust használni. 
 
Tartalom: 
 

1. Szervezés feladatok 
2. Év eleji ismétlés 
3. Az informatika alapjai 
4. Algoritmusok és adatok 
5. Dokumentumkészítés számítógéppel 
6. Az adatkezelés alapjai 
7. Bemutatókészítés alapjai 
8. Kommunikáció a hálózaton 
9. Könyvtárhasználat 
10. Diagnosztikus mérés, értékelés 

 
 
 
Témakörök: Óraszám: Tartalmak: 
 
Szervezési feladatok 1 Teremrend, balesetmegelőzés, tűzrendészeti  
  szabályok 
Év eleji ismétlés 3 Perifériák kezelése. Segédprogram használata. 
  Dokumentum készítése 
Az informatika alapjai 3 A számítástechnika történetére vonatkozó adatok 
  gyűjtése 
  Neumann elv 

 A magyar tudósok szerepe az informatika 
 fejlődésében 
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Algoritmusok és adatok 3 Adatok típusai 
  Szekvenciális és feltételes vezérlés; számlálós és 
  feltételes ciklusok értelmezése 
  Egyszerű matematikai és logikai feladatok  
  megoldása 
Dokumentumkészítés  
számítógéppel 4 Szöveges dokumentumokban a tabulátorok  
  használata 
  Szöveg átrendezése, keresés, csere, helyesírás 
  -ellenőrzés 
  Szöveget és képet is tartalmazó dokumentum 
  készítése  
  Tantárgyi anyag készítése: kérdőív, feladatlap, 

toto stb. 
Az adatkezelés alapjai 10 Adatok táblázatos formába rendezése,  
  feldolgozása, összefüggések leolvasása 
  Képletek, függvények használata 
  Táblázathoz diagram készítése 
  Az elkészült munka tárolása, kinyomtatása 
  Az adatbázis fogalma. Adatbáziskezelés 
  megismerése, kipróbálása 
Bemutató készítésének alapjai 3 A prezentáció célja, fajtái, elemei 
  A bemutatókészítő felhasználói felülete 
  Szöveg, ábra-kép elhelyezése, animálások, 
  időzítések, akciók 
  Egyszerű bemutató készítése 
Kommunikáció a hálózaton 4 Levelezőrendszer és böngészőprogram 
  alapvető szolgáltatásai 
  Keresési feladatok: 
  egyszerű célzott tematikus keresések 
Könyvtárhasználat 2 Tárgyi katalógus használata: szakkatalógus, 
  tárgyszókatalógus 
  Informatikai téma feldolgozása:  
  téma megfogalmazása, forrásválasztás,  
  feldolgozás, beszámoló készítése,  
  hivatkozás a forrásra 
Diagnosztikai mérés, értékelés 3 
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Értékelés: 
 
Elméleti ismeretekből: 

• szóbeli feleltetés 
• írásos ellenőrzés (munkalap, feladatlap, témazáró) 
• kiselőadások tartása (forráskutatás és előadás készítés) 

Gyakorlati ismeretekből: 
• tanulói tevékenység megfigyelése  

• utasítások megfelelő végrehajtása  
• eszközök helyes alkalmazása 

• szöveg- és ábraelemekből felépülő dokumentum készítése 
(előre megadott szempontok szerinti elemzése, értékelése) 

• feladatmegoldás számítógépen (adatkezelés: táblázat, 
számítások, diagramkészítés) 

• oktatóprogramok használata 
• önálló munkavégzés a tervezéstől a kivitelezésig 

(Internethasználat, bemutatókészítés, kiselőadás) 
• csoportos munkavégzés 

 
 
A továbbhaladás feltételei: 
 
• Ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket. 
• Tudjon néhány lépéses algoritmusokat alkotni. 
• Ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit és jelentőségét a mai 

társadalomban. 
• Legyen képes többféle formázást tartalmazó dokumentumot készíteni minta alapján. 
• Tudjon adatokat táblázatos formában megjeleníteni. 
• Adott témában tudjon bemutatóval kísért kiselőadást tartani. 
• Legyen képes egyszerű keresési feladatokat megoldani a tárgyi katalógus ill. 

Internet felhasználásával. 
 

 


