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A Digitális kultúra, mint tantárgy 

A tantárgy oktatásának struktúrája 

Iskolánkban kétféle tantervű osztály indul. Egy hagyományos, négy évfolyamos osztály mel-

lett négy, két tanítási nyelvű osztály (három angol és egy német) található. Utóbbiak öt évfo-

lyamosok, és első évként egy két tanítási nyelvű előkészítő évet tartalmaznak.  

A négy évfolyamos osztályban a NAT előírásai szerint a 9-11. évfolyamokon tanulnak digi-

tális kultúra tantárgy. Emellett a 11-12. évfolyamokon fakultáció keretében van lehetőségük 

emelt szintű tanulmányokra. 

Az öt évfolyamos két tanítási nyelvű osztályokban, a 9-11. évfolyamokon megegyezik a 

tantárgy óraszáma és tematikája a négy évfolyamos osztályéval. Különbséget a nyelvi előké-

szítő év jelent, ott további heti 3 órában tanulják a tantárgyat. 

A 2017/2018-as tanévtől kezdődően indítottuk be az informatika specializációt az egyik két 

tanítási nyelvű osztályban. Ez emelt óraszámot jelent a csoport számára digitális kultúra tan-

tárgyból a 9.KNy-10. évfolyamokon. 

Óraszámok 

A digitális kultúra tantárgy heti óraszámai a következőképpen alakulnak osztálytól, évfo-

lyamtól és specializációtól függően. 

 Évfolyam 

osztály 9.KNy 9. 10. 11. 
11. 

fakultáció 

12. 

fakultáció 

Normál, négy 

évfolyamos 
- 2 1 2 

2 2 
Két tanítási nyelvű, 

öt évfolyamos 
3 2 1 2 

Informatika speciali-

zációs csoport 
4 3 2 2 2 2 

Kerettantervi megfelelés 

Jelen helyi tanterv az 5/2020. (I. 31.) kormányrendelet és a Digitális kultúra tantárgy keret-

tanterve alapján készült. A kerettanterv által biztosított 10% a megtanított ismeretek elmélyíté-

sére, gyakorlásra fordított, illetve a média specializáción bővített tartalmi elemek bevezetésére 

használtuk fel. 

A 9.KNy évfolyamon az általános iskolai ismeretek felfrissítése, elmélyítése és a hiánypótlás 

az egyik cél. A maradék órában gépírás oktatás és multimédiás ismeretek bővítése folyik. 

9-11. évfolyamok tananyaga a fenti rendeletben meghatározottak szerint épül fel a közép-

szintű érettségire való felkészítés jegyében. 

11. és 12. évfolyamon, fakultáció keretében az emelt szintű érettségire való felkészítés a cél. 
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A tantárgy célja 

A digitális kultúra tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Célja olyan naprakész ismeretek és 

készségek átadása és kialakítása, amelyek a tanulót az információs társadalom sikeres és hasz-

nos tagjává teszik. 

Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanu-

lási folyamat közben bármely ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó tevékenység során alkal-

mazni tudnak. Ennek érdekében fontos a rendelkezésre álló informatikai és információs eszkö-

zök és szolgáltatások megismerése, működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfe-

lelő szolgáltatások kiválasztása, és célszerű, értő módon történő kritikus, biztonságos, etikus 

alkalmazása.  

A digitális és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a társadalom mű-

ködésének szinte minden területét átszövik, ezért a digitális kultúra tantárgyban szereplő fej-

lesztési területek számos területen kapcsolódnak a NAT műveltségterületeinek fejlesztési fel-

adataihoz. A tantárgy keretében megoldandó feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak 

meghatározásakor fokozott figyelmet kell fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompeten-

ciák és az életszerű, releváns információk megjelenítésére. 

A digitális kultúra tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse az 

érdeklődést a tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló digitális esz-

közök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. A tantárgy tanulása hozzásegíti 

a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében ismerje fel 

a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az információkeresés és az eszköz-

használat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos szerepet 

játszanak az eszközök, az információforrások és az online lehetőségek. 

A tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott lehetőségek kihasználásával 

aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok alakításában, ügyeljen a biztonsá-

gos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető módon és formában tegye fel a 

témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok megfogalmazására, készüljön fel 

a változásokra. A tantárgy kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói prog-

ramok felhasználói szintű alkalmazása, az információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az 

elektronikus kommunikációban való aktív részvétel.  

Az elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más tantárgyak tanulása során 

készített feladatok megoldásakor az itt megszerzett tudását alkalmazza. A tantárgy feladata a 

formális úton szerzett tudás rendszerezése és továbbfejlesztése, a nem formális módon szerzett 

tudás integrálása, a felmerülő problémák értelmezése és megoldása. Az egyéni, a csoportos, a 

tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos színtere és eszköze az iskola informatikai bázisa és 

könyvtára, melyek használatához az informatika tantárgy nyújtja az alapokat. 

Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. A 

digitális eszközök használata témakör a számítógép felépítését és a gép alapvető működését 

biztosító hardverrészeket mutatja be, a tanulók megismerik az adattárolást, a digitalizálást, az 

interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb hardverelemek működését. A témakör meg-

ismerteti a tanulót a használt eszközök működésével, azok jellemzőivel. Az információs társa-

dalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan al-

kalmazzák a digitális eszközöket, ezért a fejlesztési feladatok meghatározása során elsősorban 
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az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az al-

kotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

Az alkalmazói ismeretek témakörében a társadalmi életben hasznos műveletek megismeré-

sére, megértésére és használatára, például állományok kezelésére, különböző alkalmazások 

használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére kerül sor. A számítógép működése 

közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, megértésével, az eljárások tudatos, értő al-

kalmazásával javítható a számítógép használatával szembeni attitűd, fejleszthető a munka ha-

tékonysága. A számítógép működtetése érdekében a tanulóknak magabiztosan kell használniuk 

az operációs rendszert, amelyen keresztül kommunikálnak a számítógéppel, a mobiltelefonnal 

és más digitális eszközökkel.  

Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök kiválasztása, a 

szövegszerkesztéssel, kép- és videószerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, prezentációkészí-

téssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák megoldása közben az al-

kalmazott programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások megismerése, a használat 

közben felmerülő problémák megoldása. Az alkalmazói ismeretek fejlesztése többféle program 

használatát igényli, amelyek együttesen támogatják a kreativitást és az innovációt. 

Az alkalmazói ismeretek tanulása során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, amely 

tevékenység fejleszti az anyanyelvi kommunikációt, a digitális kompetenciát, az esztétikai ér-

zéket és az önálló tanulást. A személyes dokumentumok készítése fejleszti az önismeretet, se-

gíti a pályaorientációt. A multimédiás dokumentumok készítése támogatja a médiatudatosságra 

nevelést. A táblázatok kezelésére alkalmas programokkal végzett műveletek során nyert infor-

mációk támogatják a felhasználót az önálló döntésben, segítik a matematikai, a digitális, a kez-

deményezőképesség és vállalkozói kompetenciák fejlesztését és a hatékony, önálló tanulást. 

Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, 

amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában 

és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. A középfokú oktatásban, az életkori sajátos-

ságoknak megfelelően, fontos szerepet kap az algoritmusok megfogalmazása, létrehozása, és 

adott problémák megoldása során azok alkalmazása. Míg a tanulók az általános iskolában a 

blokkprogramozás eszközeivel ismerkedtek meg, középiskolai tanulmányaikban a grafikus fe-

lületet is kezelő fejlesztői környezetben egy könnyen tanulható programozási nyelvvel talál-

koznak. 

A témakör hozzájárul az önismereti és a társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez. A problé-

mamegoldás során a tanulók megtapasztalják, hogy egy nagyobb probléma akkor oldható meg 

hatékonyan, ha azt kisebb részekre bontják, és a feladat megoldása közben csoportban dolgoz-

nak együtt. A csoportmunka szervezése hozzájárul az önismeret fejlesztéséhez, valamint a tár-

sak megértéséhez, elfogadásához. 

Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti az ide-

gen nyelvi kommunikáció fejlesztését. A programozással foglalkozó diák a program használatát 

bemutató dokumentumok, illetve hibaüzenetek értelmezése során rákényszerül az angol nyelvű 

szövegek olvasására és azok megértésére. A feladathoz tartozó problémák programozására an-

gol nyelvű minták, megoldási javaslatok, források találhatók az interneten, emellett angol 

nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A fellelhető tudásanyag áttanulmányozása, illetve a 

fórumokon történő levelezés során jelentősen mélyül a tanulók angol nyelvű tudása, fejlődik 

kommunikációs képességük. 
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Az algoritmizálás témakör támogatja a matematikai kompetencia fejlesztését, mert a mate-

matikai problémák algoritmizálása és az algoritmus programmal történő megvalósítása során a 

tanuló használja a diszkussziót, a folyamat során hangsúlyossá válik a logikus gondolkodás. Az 

algoritmizálás során a matematikaórákon megismert képletek alkalmazására, átalakítására ke-

rül sor. Az alkotás során igénnyé válik a felhasználóbarát program írása, a szakkifejezések meg-

felelő használata, a matematikai készségek rugalmas alkalmazása. A programírás végén a tanu-

lók teszteléssel ellenőrzik munkájukat, felismerik a programhasználathoz szükséges felhaszná-

lói dokumentumok fontosságát. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör összekapcsolód-

hat a természettudományos és technikai kompetenciafejlesztéssel, mert a természettudományos 

problémák megoldásának algoritmizálása és programmá történő kódolása során a tanuló meg-

ismeri a tudományos ismeretszerzés módszereit, felismeri az összefüggések matematikai kép-

letekkel való felírásának jelentőségét. A tantárgyi integráció során alkalmazott oktatóprogra-

mok, tantárgyi szimulációk tanulmányozása erősíti a tanuló megfigyelőképességét. A mérések-

nél és azok kiértékelésénél az eszközök kezelése veszéllyel járhat, emiatt kötelező jelleggel 

érvényt kell szerezni a balesetmentes viselkedési formáknak. 

Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és képes-

ségek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal kezelje az 

adatokat, megfelelően használja a rendelkezésére álló eszközöket. Az aktív állampolgárság ér-

dekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az egyes szolgáltatástípusok 

céljainak azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő szolgáltatások kiválasztására. 

A tanulók a szabályok betartásával igénybe veszik a számukra hasznos elektronikus szolgálta-

tásokat. Az informatikai rendszerek használata közben számtalan biztonsági, etikai probléma 

merül fel, melyek tájékozottság és tapasztalat birtokában megfelelő módon kezelhetők, ezért 

lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés többféle módjára, pl. a médiában szereplő esemé-

nyek különböző szempontok szerinti értelmezésére, a társakkal történt esetek megbeszélésére, 

a lehetséges megoldási alternatívák kifejtésére. 

Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben érvényes szabályok betartatásá-

val és az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon hat az erkölcsi 

gondolkodásra, a testi és lelki egészségre. Az informatikai eszközök használata során, a megis-

mert hardverelemek bővülésével a digitális és a természettudományos kompetencia is fejlődik. 

A papír nélküli nyomtatási lehetőségek megismerése, az analóg információk digitalizálása erő-

síti a környezettudatosságot, felkészíti a tanulókat a fenntarthatóság megteremtéséből adódó 

feladatokra. 

Az informatikai eszközök használata során cél, hogy a felhasználók törődjenek a testi és lelki 

egészségükkel, munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék. A jövőorientált gondol-

kodás kialakítása érdekében érdemes megismerni az informatikai eszközök egészségre gyako-

rolt hatásait, a környezetet kímélő energiatakarékos üzemmódokat. A társadalmi tevékenységek 

hatással vannak a környezetre, a környezet megóvása érdekében a környezettudatos életmód 

kialakítására és az ezzel kapcsolatos információk keresésére is hangsúlyt kell fektetni. 

A biztonságos adattárolás lehetőségeinek megismerésével, az egyéni felelősségvállalás 

hangsúlyozásával fejleszthető az erkölcsi gondolkodás. A digitális eszközök használatával fej-

lődnek a diákok technikai készségei. 
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Az információs társadalom témakör során szerzett tapasztalatok támogatják a médiatuda-

tosságra nevelést. A hagyományos média mellett az elektronikus média mindennapjaink nélkü-

lözhetetlen részévé vált. Az információszerzés, a tanulás, a szórakozás és a kapcsolattartás sem 

képzelhető el digitális média nélkül. A digitális kultúra tantárgy kiemelt célja, hogy a tanuló az 

információs társadalom aktív és kritikusan gondolkodó résztvevője legyen. A médiatudatos ok-

tatás célja, hogy a tanuló az elképesztő mennyiségű információból legyen képes kiválasztani a 

hiteles információt. Fontos, hogy a diákok meg tudják különböztetni a valóságot és a virtuális 

világot. A multimédia jelentős szerepet játszik társadalmunk megismerésében, ezért a média 

működésének megismerése nélkülözhetetlen az információk kritikus értelmezéséhez, ennek ér-

dekében kerül sor a médiatudatos, kritikus gondolkodás ösztönzésére, az etikus viselkedés be-

tartására. A média egyes elemei a manipuláció eszközei is lehetnek, a tudatos befolyásolás jelei 

jól azonosíthatók. A helyes médiahasználatra való felkészítéssel, a helyes viselkedésminták 

megfigyelésével megelőzhető a káros függőség kialakulása. Az eszközhasználat során ügyelni 

kell az önálló döntéshozatalon alapuló mértéktartásra. Fontos azoknak a helyzeteknek a felis-

merése, melyekben elkerülhetetlen a segítségkérés. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók olyan normákat, értékeket 

ismernek meg, melyek hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez és ezen keresztül a családi életre 

neveléshez. Az elektronikus szolgáltatások igénybevétele egyéni felelősségvállalással jár, 

amely támogatja a társadalmi folyamatok megismerését. Az online tevékenységek végzésekor 

lehetőség nyílik a társas kapcsolatok ápolására, a szociális kompetencia fejlesztésére, a folya-

matokban való aktív és kritikus részvétellel fejlődik az önismeret, és a szövegértő, -feldolgozó 

képesség. 

Az online rendszerek megismerésével lehetővé válik a valós és virtuális kapcsolatok közötti 

különbségek azonosítása. A világhálóról származó tartalmak különböző hitelességűek, ezért 

eleinte csak a biztonságos információforrások használata javasolt, a későbbi évfolyamokon a 

tanulók tanulmányi feladataiknak, érdeklődésüknek megfelelően, körültekintően bővíthetik az 

alkalmazott források és felhasználások körét. 

Tantárgyi sajátosságok 

Tapasztalataink szerint a digitális kultúra oktatásában az elmélet és a gyakorlat szoros ösz-

szekapcsolása és az oktatás egészének gyakorlati orientáltsága a leghatékonyabb. Ez azt is je-

lenti, hogy a tanítás során nem célszerű nagy elméleti egységeket előre bocsátani, hanem arra 

kell törekedni, hogy amint lehet, az elméleti ismereteket gyakorlati tapasztalatokkal megerősít-

sük. Az elméletinek és a gyakorlatinak ez az ötvözése természetesen sokféleképpen megold-

ható, és a megoldás erősen függ a tanár egyéni elképzeléseitől, és egészében hangsúlyozottan 

nem a tanterv szintjén, hanem a tanmenetkészítés során megoldandó probléma. Ezért a továb-

biakban a tanterv csak az egyes évfolyamokon tanítandó nagy tematikus egységeket jelöli ki, 

de minden egyebet a tanmenetkészítéshez utal. 

A gyakorlat-orientált jellegnek a tanulói munka értékelésében is tükröződnie kell. Az a he-

lyes, ha a tanuló minősítését nagyobb részt az határozza meg, hogy képes-e a gyakorlatban 

megoldani a problémákat. Ez az elv nem jelenti az elméleti megalapozás szükségességének 

lebecsülését, hanem éppen annak elismerését tükrözi, hogy a gyakorlati feladatok általában ak-

kor oldhatók meg sikeresen, ha a diák az elméleti alapokkal is rendelkezik. A gyakorlati telje-

sítmény tehát jó feladatok összeállítása esetén eleve komplex jellegű, amelyet nagyobb súllyal 

kell figyelembe venni. 
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Az oktatás tárgyi feltételei 

Az informatika alapvetően technikai és gyakorlati jellegű tantárgy. Eredményes oktatása fel-

tételezi a technikai eszközök meglétét és azok műszaki színvonalát. Ez utóbbi feltétel biztosí-

tása különösen nehéz probléma, mivel a technikai fejlődés rendkívül gyors. Egy olyan szaktan-

terem, amely beruházása pillanatában élvonalbeli színvonalat képvisel, a mai körülmények kö-

zött 3-5 év alatt elavulttá válik, ha időközben nem fordítanak a fejlesztésére. Ezért a megfelelő 

technikai színvonal biztosítása feltételezi, hogy a fenntartó rendszeresen gondoskodik megfe-

lelő eszközökről, azok karbantartásáról, illetve feltételezi az iskolában dolgozó informatikai 

szakemberek céltudatos fejlesztő-értékmegőrző munkáját. 

Személyi feltételek 

A megfelelő számú informatika tanár szakos egyetemi végzettségű tanáron túl szükség van 

rendszergazdára, aki a hardver és szoftvereszközök karbantartását elvégzi, részt vesz a számí-

tógépes hálózat fejlesztésében, karbantartásában, adminisztrálásában, valamint segítséget nyújt 

a szaktanároknak a tanórák előkészítésében. 

Technikai feltételek 

Minden tanulónak szükséges külön számítógépes munkahely a teremben. A párhuzamosan 

futó csoportok számára külön számítástechnikai szaktantermek kellenek. Minden munkahelyen 

egy általánosan elterjedt operációs rendszernek és az azon futó legelterjedtebb alkalmazások-

nak kell telepítve lennie. Minden munkahely rendelkezzen hozzáféréssel az internetes szolgál-

tatásokhoz. A technikai adottságokat figyelembe véve a tantermek filctollas táblával rendelkez-

zenek, és tartalmazzanak egy korszerű kivetítő rendszert is. 

Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztás 

A digitális kultúra gyorsan változó tudásanyagot követel, emiatt a megfelelő tankönyvek és 

tanulási segédanyagok kiválasztása nem egyszerű feladat. Felejen meg a kerettanterv előírása-

inak, tartalmazza a szükséges elméleti anyagot, gyakorlati ismertetőket és feladatokat. Emellett 

alkalmazkodjon a használt operációs rendszerhez és alkalmazói programokhoz. A tankönyv 

szerepeljen a Közoktatási Tankönyvjegyzékben és egy következetesen építkező sorozat tagja 

legyen. Fogalomhasználata, nyelvezete pontos és érthető legyen az adott korosztály számára. 

Ne legyenek elavult részei! 

A tanulói teljesítmény értékelése 

Az informatika tantárgy jellegéből adódóan a tanulói értékeléseket, számonkéréseket mind 

gyakorlati, mind elméleti formában meg kell valósítani. A gyakorlati részben számítógéppel 

megoldandó feladatot kell a középpontba helyezni, míg az elmélet lehet szóbeli és írásbeli for-

májú is. A témazáró nagydolgozatok mellett rövidebb, 10-15 perces dolgozatokra is szükség 

van. Ezeknek a kisebb nagyságrendű úgynevezett röpdolgozatoknak a célja, hogy felmérhessük 

rendelkeznek-e a tanulók a gyakorlati anyagrész megkezdéséhez szükséges elméleti ismeretek-

kel.  

A gépírás anyagrész minden esetben gyakorlati feladatként kerül értékelésre. A tízujjas vak-

írás elsajátításának mérése egy tíz perces hosszúságú gépelési feladatot jelent, amit külön erre 

a célra készült gépírásprogrammal mérünk. 
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Az órai számonkérés mellett fontos az otthoni házi dolgozatok és beadandó feladatok készí-

tése, értékelése is. Ezekre az önállóan, vagy csoportmunkában elkészítendő feladatokra a komp-

lexebb, órai munka keretébe nem férő gyakorlati feladatok mélyebb szintű elsajátítása, gyakor-

lása miatt van szükség. 
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A két tanítási nyelvű, öt évfolyamos osztályok 

nyelvi előkészítő évfolyamának 

tanterve 
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9.KNy évfolyam 

Heti óraszám: 3 

Éves óraszám: 108 

A tematikus egységek óraszámai 

Tematikus egység Óraszám 

Gépírás 30 

Számítógépes grafika 8 

Szövegszerkesztés 20 

Prezentáció készítés 10 

Táblázatkezelés 18 

Multimédiás dokumentumok készítése 12 

Összefoglalás, rendszerezés, dolgozat 10 

 Összesen 108 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gépírás 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 
Számítógép alapfokú használata. Operációs rendszer kezelése, progra-

mok indítása, alapvető beállítások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tízujjas vakírás elsajátítása. 

Az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakítása és a munka 

közbeni helyes testtartás 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tízujjas vakírás elsajátítása: 

A billentyűzet kezelésének megtanulása, a tízujjas vakírás elsajátí-

tása. Helyes alaptartás és leütéstechnika kialakítása. Az alfanumeri-

kus és a numerikus részek automatikus használatának megtanulása. 

Magyar nyelv- és iroda-

lom, természettudomá-

nyok, stb. 

Esszék, beadandók ké-

szítése 

Ergonomikus munkakörnyezet 

Az ergonomikus munkakörnyezet kialakítása számítógépes munká-

hoz. Helyes test- és kéztartás gépírás közben. Egészségmegőrző kéz, 

ujj és egyéb tornagyakorlatok. A monitor ergonómiai beállításai szá-

mítógépes munkához. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számítógépes grafika 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Raszteres rajzolóprogram alapszintű használata. Alapvető képszer-

kesztési ismeretek: felbontás, színmélység, képfájl formátumok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rasztergrafikus ábrák létrehozása, módosítása. Grafikus elemek, alak-

zatok elhelyezése a képen. Grafikai műveletek végzése: kivágás, mé-

retezés, átlátszóság állítás. A képek mentése megfelelő formátumban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Rasztergrafikus képek alapismeretei 

Rasztergrafikus kép tárolási módszerei. Alapvető jellemzői: képmé-

ret, felbontás, színmélység. Rasztergrafikus állománytípusok. 

Rasztergrafikus program használata 

Rajzolás rasztergrafikus programmal Grafikai elemek, alakzatok raj-

zolása. Alakzatok egymáshoz igazítása, elosztása, méretezése. Kép-

szerkesztési műveletek: átméretezés, kivágás, elforgatás 

 

Vizuális kultúra 

Képek készítése, rajzo-

lás digitálisan 

 

Kapcsolódó fogalmak 

rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás, színmélység, pont, szakasz, el-

lipszis, kör, téglalap, átlátszóság, takarás, vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, feliratozás, igazí-

tás, elosztás, transzformációk, rasztergrafika. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegszerkesztés 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű rajzos, szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása, mentése. Alapvető szövegműveletek végrehajtása. 

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egy elterjedt szövegszerkesztő program alapvető szövegszerkesztési 

funkcióinak ismerete. Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakí-

tása, formázása. Különböző formátumú produktumok készítése, a 

megfelelő formátum célszerű kiválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Dokumentum jellemzői 

Oldal felépítése: szövegtükör, margó, kötés, fejléc, lábléc. 

Szöveg egységei és formázásuk 

Szakasz, bekezdés, karakter. Bekezdés- és karakterjellemzők beállí-

tásai. Tabulátorok használata. Helyesírás ellenőrzés 

Objektumok elhelyezése a szövegben 

Képek, ábrák, alakzatok, táblázatok elhelyezése a dokumentumban 

Média és kommunikáció 

Szöveges dokumentu-

mok kialakítása 

Természettudományok 

Jegyzőkönyvek készí-

tése 

Magyar nyelv és iroda-

lom 

Esszék, fogalmazások 

készítése 

Kapcsolódó fogalmak 

szakasz, bekezdés, karakter, karakterformázás, bekezdésformázás, oldal kialakítása, táblázatok, 

objektumok, margó, szövegtükör, fejléc, lábléc, kötésmargó, igazítás, térköz, behúzás, tabulá-

torok 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Bemutató készítés 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Egyszerűbb bemutatók készítése alapelemekből. Képek, ábrák beszú-

rása a bemutatóba. Animációk használata 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egy elterjedt prezentáció készítő program alapvető funkcióinak isme-

rete. Bemutató létrehozása, átalakítása, formázása. Hosszabb bemuta-

tók készítése diaminta alkalmazásával. A modern bemutató jellemzői 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutató jellemzői 

Dia, elrendezés, diaminta, vetítés 

Bemutató elemeinek formázása 

Szöveg, kép, ábra, táblázat elhelyezése a bemutatóban. Elemek elren-

dezése, igazítása. Diaminta készítése. 

Bemutató kialakításának szempontjai 

Egyszerűség, vizuális kiemelés, érthető képek, ábrák, kontrasztosság 

Ábra készítése a bemutatóba 

Rajzelemek beszúrása, alakítása. Forgatás, csoportosítás, klónozás.  

Média és kommunikáció 

Bemutatók kialakítása, 

látvány 

Vizuális kultúra 

Képek készítése, rajzo-

lás digitálisan 

 

Kapcsolódó fogalmak 

prezentáció, dia, diaminta, animáció, igazítás, elosztás, lényegkiemelés, vektoros kép, transz-

formáció 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Táblázatkezelés 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök isme-

rete. Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése. Táblá-

zat formázása. Egyszerűbb műveletek, függvények alkalmazása az 

adatokon 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adattípusok megismerése, cellaformátumok alkalmazása. Táblázatke-

zelő programok alapvető funkcióinak megismerése. Cellahivatkozá-

sok használata. Műveletek, függvények használata. Diagramok készí-

tése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Táblázatkezelési alapismeretek 

Táblázat felépítése: cella, munkalap, munkafüzet. Adattípusok meg-

ismerése. Cellaformázási műveletek, egyéni formátum beállítása 

Műveletek adatokkal 

A különböző adattípusokkal végezhető műveletek megismerése. 

Alapvető függvények használata 

Adatok szemléltetése 

Diagramok beszúrása, formázása 

Matematika 

Matematikai műveletek, 

függvények. 

Fizika, kémia 

Összefüggések, folya-

matok programozása 

függvényekkel 

Szimulációk számítása, 

eredmény szemléltetése 

diagrammal 

Kapcsolódó fogalmak 

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, adatimportálás; szöveg-, szám- és 

logikai típus; számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformá-

tum, egyéni számformátum, relatív és abszolút cellahivatkozás, függvények használata, függ-

vény paraméterezése, adatok kiemelése formázással, diagram létrehozása, diagramtípusok, di-

agram-összetevők 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Multimédiás dokumentumok készítése 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Képek, hangok, videók rögzítése digitális eszközökkel. Multimédiás 

fájlformátumok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Képszerkesztés, képek feldolgozása: átméretezés, kivágás, forgatás, 

effektusok létrehozása. 

Hangszerkesztés. Audio dokumentumok rögzítése, szerkesztése. 

Videószerkesztés: Videó rögzítése, vágása. Képátmenetek, effektek 

készítése. Feliratozás. 

Multimédiás dokumentumok publikálása 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Képszerkesztés 

Fényképek készítése, szerkesztése: vágás, átméretezés, forgatás, ef-

fektek, filterek alkalmazása. 

Hangszerkesztés 

Hangok felvétele, rögzítése. Hangok szerkesztése, vágása. 

Videószerkesztés 

Videó rögzítése, vágása. Képátmenetek, effektusok beillesztése. Vi-

deó feliratozása. 

Publikáció 

Multimédiás dokumentumok közzététele, megosztása. Publikálásra 

alkalmas weboldalak kiválasztása, használata. 

Média és kommunikáció 

Audiovizuális doku-

mentumok készítése 

Vizuális kultúra 

Képek készítése, mani-

pulálása 

 

Természettudományok 

Projektfeladatok bemu-

tatása multimédiás do-

kumentumok alkalma-

zásával 

Ének-zene 

Saját munkák, gyűjtések 

felhasználása az elektro-

nikus hangalakítás so-

rán. 

Kapcsolódó fogalmak 

fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő; digitális 

képfeldolgozás, -megosztás 
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A 9-12. évfolyamok 

tantervei 
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9-10. évfolyam 

Heti óraszám: 2 + 1  

Összes óraszám: 108 óra / 2 év 

A tematikus egységek óraszámai 

Tematikus egység Óraszám 

Algoritmizálás, formális nyelvek használata 25 

Információs társadalom, e-Világ 4 

A digitális eszközök használata 8 

Mobiltechnológiai ismeretek 4 

Számítógépes grafika 10 

Szövegszerkesztés 11 

Online kommunikáció 4 

Multimédiás dokumentumok készítése 4 

Publikálás a világhálón 14 

Táblázatkezelés 12 

Adatbázis-kezelés 4 

Összefoglalás, rendszerezés, dolgozat 8 

 Összesen 108 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Algoritmizálás, formális nyelvek használata 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 
Elemi adattípusok, vezérlési szerkezetek ismerete. Egyszerű algorit-

musok tervezése, készítése. Blokkprogramozási ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmikus gondolkodás fejlesztése. Problémamegoldó tevékenység 

tervezése és szervezése. Algoritmusok tervezése. Algoritmusok meg-

adása algoritmusleíró eszközzel. Elemi adatok kezelése és használata. 

Vezérlési szerkezetek használata. Eljárások, függvények alkalmazása. 

Programok tervezése, kódolása, tesztelése. Mások által készített algo-

ritmusok, alkalmazások értelmezése, a paraméterek megváltoztatásá-

nak hatásai.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Algoritmikus gondolkodás 

Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója. 

Algoritmusok építőelemeinek (adat, utasítás, vezérlési szerkezet) 

megismerése. Algoritmus megadása, algoritmusleíró eszközzel. 

Programozás 

Egy formális programozási nyelv megismerése. Változók, konstan-

sok létrehozása, értékadás. Vezérlési szerkezetek az adott nyelven. 

Programok tesztelése, hibakeresés és javítás. 

Matematika 

Matematikai modellek 

és alkalmazásuk. Mate-

matikai műveletek hasz-

nálata az algoritmusban. 

Adatok típusa, értelme-

zési tartománya 

Természettudományok 

Összefüggések, folya-

matok programozása. 

Egyszerűbb szimulációk 

programozása.  

Kapcsolódó fogalmak 

algoritmus, algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, 

szekvencia, elágazás, ciklus, egész szám, valós szám, karakter, szöveg, sorozat, logikai adat, 

egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, típusfelada-

tok, tesztelés, hibajavítás, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Információs társadalom, e-Világ 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Ismeri a személyes adat fogalmát. Tisztában van a személyes adat vé-

delmének fontosságával. Képes egyszerűbb online keresések végre-

hajtására. Ismer és használ néhány e-Világ szolgáltatást. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetett információ keresése. Az információhitelesség ellenőrzése. 

Alkalmazza a személyes adatok védelmének szabályait a közösségi ol-

dalakon és az internet más szolgáltatásainál. Szerzői jog. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

e-Világ 

Iskolai környezetnek megfelelő e-szolgáltatások használata. Állam-

polgári jogok és kötelességek gyakorlása. 

Elektronikus keresés 

Egyszerű és összetett keresés az interneten. Keresőmotorok megfe-

lelő használata. Tematikus keresés a gyakorlatban. A kapott ered-

mény hitelességének ellenőrzése. A talált információ felhasználása és 

a szerzői jog. 

Személyes adatok védelme 

Személyes adatok fogalmának megismerése. Személyes adatok kéré-

sének, tárolásának gyakorlata a közösségi oldalakon, webáruházak-

ban és más online szolgáltatásoknál. Személyes adataink védelmét 

biztosító beállítások a közösségi oldalaknál. 

Etika 

Részvétel a társadalmi 

felelősségvállalásban 

Matematika, természet-

tudományok 

Adatok, információk ke-

resése az interneten 

 

Kapcsolódó fogalmak 

adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi igazolvány, e-kereskede-

lem, e-szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, lánclevél 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Online kommunikáció 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Két vagy többrésztvevős kommunikációs eszközök használata. Adata-

ink védelmét biztosító lehetőségek ismerete 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az online kommunikáció jellemzői. Az identitás kérdésének problé-

mái a kommunikáció során. Az online közösségek szerepe, működése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Digitális identitás 

Kommunikáció online közösségekben. A közösségek identitáskérdé-

sének kezelése. A kialakult szerepelvárások, viselkedési kultúrák, 

szokások használata. Fogyatékkal élők közötti kommunikáció lehe-

tőségei. 

Pszichológia 

Személyiség, identitás 

Idegen nyelvek 

Kommunikáció külföldi 

partnerekkel. 

 

Kapcsolódó fogalmak 

chat, online közösség, digitális identitás, önérvényesítés, tolerancia 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A digitális eszközök használata 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Ismeri a számítógép főbb részeinek feladatait. . Ismeri és használja a 

legfontosabb digitális eszközöket. Asztali és mobil operációs rendsze-

rek használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A digitális eszközök működési elveinek megismerése. Az informatikai 

eszközök egészségre gyakorolt hatásai, a károsító hatások csökken-

tése. Digitális kártevők. Védekezés ellenük. Adatok tömörítése. Fel-

hőszolgáltatások igénybe vétele. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Digitális eszközök 

A digitális eszközök főbb egységei, azok jellemzői. Célnak megfelelő 

eszköz kiválasztása. 

Ergonómia 

A munkavégzés környezetének és a használt eszközöknek az egész-

ségkárosító hatásai. A káros hatások csökkentésének módszerei. 

Kártevők 

Digitális kártevők. Védekezési módszerek a kártevők ellen 

Adathasználat 

Adattömörítés fontossága, módszerei. Adatok rendszerezett tárolása 

lokálisan és a felhőben. Adatok megosztása. Jogosultságok 

Technika és tervezés 

A célnak megfelelő in-

formációforrások, esz-

közök, módszerek kivá-

lasztása.  

Fizika 

Eszközök működésének 

fizikai alapjai.  

Biológia-egészségtan 

vírusok biológiája 

Kapcsolódó fogalmak 

ergonómia, periféria, digitális eszközök, lokális és hálózati fájl- és mappaműveletek, tömörítés, 

digitális kártevők és védekezés ellenük, operációs rendszer, felhőszolgáltatások, szinkronizálás 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mobiltechnológiai ismeretek 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Mobileszközök használata és azok operációs rendszerének ismerete. 

Legfontosabb mobilalkalmazások használata 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mobiltechnológiai eszközök megismerése, kezelése. Alkalmazások 

telepítése, beállításai, futtatása. Az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mo-

bilalkalmazások használata 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mobileszközök 

Mobileszközök működése, kezelése. Mobileszközök operációs rend-

szerei. 

Mobilalkalmazások 

Mobilalkalmazások telepítése, beállításai. Tanulást, oktatást segítő 

mobilalkalmazások 

Nyelvek 

Nyelvtanulást, fordítást 

segítő alkalmazások 

Természettudományok, 

Matematika 

Szimulációs programok, 

tudományos számológé-

pek 

Kapcsolódó fogalmak 

mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás telepítése, alkalmazás eltá-

volítása, kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számítógépes grafika 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Rasztergrafikus képek készítése, módosítása. Képi fájlformátumok is-

merete. Digitális képek jellemzőinek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Raszter- és vektorgrafikus képek felépítése, a tárolási módszerek kü-

lönbségei. Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata. Vektorgrafi-

kus képek készítése. Rajzeszközök, alakzatok használata. Alakzatok 

tulajdonságai. Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésé-

nél. Konverzió a tárolási módok között. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Digitális képek 

Digitális képek jellemzői. A raszter- és vektorgrafikus tárolási mód. 

Vektorgrafikus képek készítése 

Vektorgrafikus szerkesztőprogram megismerése. Vektorgrafikus áb-

rák készítése. Alakzatok rajzolása. Alakzatok tulajdonságai. Transz-

formációk. Alakzatok klónozás, csoportosítása, igazítása, elrende-

zése. Görbék, csomópontok használata alakzatok készítésénél. 

Matematika 

Koordináta geometria 

Vizuális kultúra 

Digitális képalkotás 

Kapcsolódó fogalmak 

rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás, színmélység, pont, szakasz, el-

lipszis, kör, téglalap, átlátszóság, takarás, vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, feliratozás, igazí-

tás, elosztás, rétegek, transzformációk, rasztergrafika, vektorgrafika, vonal, kör, ellipszis, sok-

szög, törött vonal, spirál, csillag, szín, színátmenet, vastagság, vonalvégződés, szaggatottság, 

csoportosítás, kettőzés, klónozás, csomópont, csomópontműveletek 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Multimédiás dokumentumok készítése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Kép, hang, videó rögzítése. Képek készítése, szerkesztése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Multimédia állományok manipulálása. Különböző digitális eszközök-

kel készített dokumentumok összekapcsolása, szerkesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Dokumentum készítés és szerkesztés 

Multimédia állományok manipulálása. Az információkeresés során 

gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új dokumentumok 

létrehozása. Más tantárgyak projektfeladatainak bemutatása multi-

médiás dokumentumok alkalmazásával 

Média és kommunikáció 

Audiovizuális doku-

mentumok készítése 

Vizuális kultúra 

Képek készítése, mani-

pulálása 

Természettudományok 

Projektfeladatok bemu-

tatása multimédiás do-

kumentumok alkalma-

zásával 

Kapcsolódó fogalmak 

fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő; digitális 

képfeldolgozás, -megosztás 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegszerkesztés 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 
Szöveges dokumentumok létrehozása. Szöveg formázási egységei. Az 

egységek jellemzői. Egy szövegszerkesztő program ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tipográfiai ismeretek. Hivatalos dokumentumok készítése. Hosszú 

dokumentumok készítése, formázása. Élőfej, élőláb kialakítása, láb-

jegyzet, tartalomjegyzék, tárgymutató készítése. Stílusok használata. 

Körlevél készítése. Adatok kezelése, rendezése, szűrése körlevél ké-

szítés céljából. Sablonok alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szöveges dokumentumtípusok készítése 

Formanyomtatvány, önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, jegyző-

könyv készítése. 

Nagyméretű dokumentumok készítése 

Dokumentum részeinek kialakítása szakaszokkal. Élőfej, élőláb ki-

alakítása. Lábjegyzet beszúrása. Formázás stílusok használatával. 

Tartalomjegyzék, tárgymutató készítése. Hasábok kialakítása 

Természettudományok 

Projektmunka elkészí-

tése; kísérlet vagy vizs-

gálat jegyzőkönyvének 

elkészítése. 

Vizuális kultúra 

Gyűjtött információ- és 

képanyagból írásos ösz-

szefoglaló készítése. 

Médiahasználat. 

Magyar nyelv és iroda-

lom 

Szövegalkotás a társa-

dalmi (közösségi) élet 

különböző területein a 

papíralapú és az elektro-

nikus műfajokban (pl. 

levél, önéletrajz, kér-

vény, pályázat, motivá-

ciós levél, blog, web 

2.0). 

Kapcsolódó fogalmak 

karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, stílus, sablon, körle-

vél, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Publikálás a világhálón 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Szöveges dokumentumok készítése, formázása. Képek, táblázatok 

rajzelemek beillesztése szöveges dokumentumba. Információkeresés 

az interneten. Informatikai eszközök működésének ismerete. Digitális 

képek jellemzőinek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Webes dokumentumok szerkezetének és alapelemeinek ismerete. 

Weblapkészítés HTML nyelven. Szöveg, kép, hang, videó elhelyezése 

weboldalban. Stílusok használata a weblapok formázásánál. Stílusok 

csatolása weblaphoz. Egy webes tartalomkezelő rendszerönálló hasz-

nálata. Publikálás tartalomkezelő rendszerben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Weblapkészítés 

Weblapok szerkezetének és alapelemeinek megismerése. Kép, hang, 

videó elhelyezése weboldalban. A megfelelő médiaformátum kivá-

lasztása. Formázási jellemzők beállítása stíluslap segítségével. Stílus-

lapok felépítése. Stíluslapok csatolása weblaphoz. Weboldalak pub-

likálása. 

Tartalomkezelő rendszerek 

Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata. Média anya-

gok publikálása tartalomkezelő rendszerben. 

Média és kommunikáció 

Audiovizuális doku-

mentumok készítése 

Vizuális kultúra 

Képek készítése, mani-

pulálása 

Természettudományok 

Projektfeladatok publi-

kálása weboldalakon 

Kapcsolódó fogalmak 

böngészőprogram, tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap szerkezete, címsorok, be-

kezdések, felsorolások, táblázat, link, képek elhelyezése, stílusok, weblap szerkezeti elemek, 

weblap elemeinek formázása stílusokkal, szín és háttér beállítása, szövegformázás, táblázatok 

használata, hivatkozás készítése 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Táblázatkezelés 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Adatok megjelenítése táblázatos formában. Kész táblázatból és diag-

ramból az adatok között meglévő összefüggések kiolvasása, felisme-

rése. A táblázatkezelés alapfogalmai (cella, sor, oszlop, hivatkozás, 

képlet). Táblázatok számítógéppel történő létrehozása, módosítása. 

Egy táblázatkezelő program ismerete. Alapvető függvények ismerete. 

Az elkészült munka tárolása, kinyomtatása. Táblázatok használata a 

mindennapi életben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapfüggvényeken túl további matematikai, szöveges, dátum függ-

vények megismerése. Függvények egymásba ágyazása. Feltételes 

függvények használata. Kereső függvények. Vegyes cellahivatkozás 

használata. Egyéni cellaformátum készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Táblázatkezelési alapismeretek 

Vegyes hivatkozás használata. Feltételes formázás. Egyéni cellafor-

mátum használata 

Műveletek adatokkal 

Függvények használata. Függvények egymásba ágyazása. Feltételes 

függvények. Tömbképletek használata. Keresőfüggvények. 

További funkciók a táblázatkezelőkben 

Rendezés és szűrés nagy adathalmazokon. Diagramok készítése 

Matematika 

Matematikai műveletek, 

függvények 

Természettudományok 

Összefüggések, folya-

matok programozása 

függvényekkel. Szimu-

lációs számítások és di-

agramon ábrázolás 

Kapcsolódó fogalmak 

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és logikai típus, szám-

formátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum; relatív, vegyes és 

abszolút cellahivatkozás; függvények használata, függvény paraméterezése, függvények egy-

másba ágyazása, tömbképlet, diagramtípusok, diagram-összetevők, rendezés, szűrés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Adatbázis-kezelés 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Táblázatkezelési ismeretek. Online adatbázisok használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeri az adatbázis-kezelés alapjait. Képes keresni összetett feltételek 

alapján online adatbázisban.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatbázis-kezelési alapismeretek 

Adatok tárolásának struktúrája. Táblázatok használata adatbázisok-

nál. Relációs adatbázisok jellemzői 

Online adatbáisok használata 

Közérdekű adatbázisok használata. Hozzáférési jogosultságok az on-

line adatbázisokban. Adatbázisokra épülő online szolgáltatások hasz-

nálata.. Biztonsági beállítások vizsgálata, elemzése az online adatbá-

zisokra épülő közösségi médiumok esetén. 

Természettudományok 

Adatok tárolása adatbá-

zisban. Keresés. 

Kapcsolódó fogalmak 

adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, adattípus, lekérdezés, jelentés; adattípusok: szö-

veg, szám, dátum, idő, logikai; szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek; hozzáférési jogosult-

ság, relációs adatbázis 
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11. évfolyam 

Heti óraszám: 2  

Éves óraszám: 72 

A tematikus egységek óraszámai 

Tematikus egység Óraszám 

Algoritmizálás, formális nyelvek használata 20 

Információs társadalom, e-Világ 3 

Online kommunikáció 2 

A digitális eszközök használata 2 

Mobiltechnológiai ismeretek 3 

Szövegszerkesztés 4 

Táblázatkezelés 12 

Adatbázis-kezelés 20 

Összefoglalás, rendszerezés, dolgozat 6 

 Összesen 72 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Algoritmizálás, formális nyelvek használata 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Elemi adattípusok, vezérlési szerkezetek ismerete. Egyszerű algorit-

musok tervezése, készítése. Egy formális nyelven ezek megvalósítása. 

Egy algoritmusleíró eszköz ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Elemi és összetett adattípusok használata. Típusalgoritmusok készí-

tése. Eljárások, függvények használata. Grafikus felhasználói felület 

készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Algoritmikus gondolkodás 

Algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti 

finomítás elvei alapján. Programok részekre bontása, eljárások, függ-

vények tervezése. Objektumorientált szemlélet kialakítása. 

Programozás egy formális nyelven 

Változó létrehozása. Adatsorozat tárolása. Típusalgoritmusok adat-

sorozatokon. Eljárások, függvények készítése. Grafikus felhasználói 

felület tervezése, készítése. Alapvető grafikus vezérlőelemek létreho-

zása és használata a programozásban. 

Matematika 

Matematikai modellek 

és alkalmazásuk. Mate-

matikai műveletek hasz-

nálata az algoritmusban. 

Adatok típusa, értelme-

zési tartománya 

Természettudományok 

Összefüggések, folya-

matok programozása. 

Egyszerűbb szimulációk 

programozása. 

Kapcsolódó fogalmak 

elemi adatok, összetett adatok, lista, tömb, eljárás, függvény, paraméter, paraméterátadás, loká-

lis változó, globális változó, grafikus felhasználói felület, objektumorientált szemlélet, alulról 

felfelé építkezés, lépésenkénti finomítás elve 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Információs társadalom, e-Világ 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Ismeri a személyes adat fogalmát. Tisztában van a személyes adat vé-

delmének fontosságával. Képes összetett online keresések végrehajtá-

sára. Ismer és használ néhány e-Világ szolgáltatást. Alkalmazza a sze-

mélyes adatok védelmének szabályait a közösségi oldalakon és az in-

ternet más szolgáltatásainál. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információhitelesség ellenőrzése. A személyes adatokkal kapcsolatos 

etikai szabályok és törvényi előírások. Az e-szolgáltatások használata, 

azok főbb ismérvei. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Információ keresése 

Az információhitelesség ellenőrzésének összetett módszerei. 

Adatvédelem 

A személyes adatokkal kapcsolatos etikai szabályok és törvényi elő-

írások 

Etika 

Részvétel a társadalmi 

felelősségvállalásban 

Matematika, természet-

tudományok 

Adatok, információk ke-

resése az interneten 

Kapcsolódó fogalmak 

e-gazdaság, e-kereskedelem, e-közigazgatás, digitális állampolgárság, e-szolgáltatások, ügyfél-

kapu, GDPR, adatbiztonság, információvédelem 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mobiltechnológiai ismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök ope-

rációs rendszereit és használ mobilalkalmazásokat. Önállóan telepít 

mobilalkalmazásokat 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mobileszközök feladathoz kapcsolódó megválasztása. Együttműkö-

dés mobileszközök segítségével. Alkalmazások erőforrásigényeinek 

felmérése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mobiltechnológia 

Adott feladathoz megfelelő mobileszköz és alkalmazás megválasz-

tása. Együttműködés megvalósítása mobileszközökkel. Mobilalkal-

mazások erőforrásigényeinek felmérése.  

Nyelvek 

Nyelvtanulást, fordítást 

segítő alkalmazások 

Természettudományok, 

Matematika 

Szimulációs programok, 

tudományos számológé-

pek 

Kapcsolódó fogalmak 

mobiltechnológia, mobileszköz; alkalmazás, applikáció; alkalmazás telepítése, eltávolítása, ok-

tatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat, alkalmazás erőforrásigénye, al-

kalmazásspecifikáció 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegszerkesztés 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Egy szövegszerkesztő program alapos ismerete. Szöveges dokumen-

tumok létrehozása, formázása. Típusdokumentumok készítése. Hosz-

szabb dokumentumok előállítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Közösen használt dokumentumok kezelése. Korrektúra és változáskö-

vetés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szövegszerkesztés 

Csoportmunka egy dokumentumon. Korrektúra, változáskövetés a 

szövegszerkesztő programokban. Online szövegszerkesztők haszná-

lata. Közösen használt dokumentumok szerkesztése, tárolása 

Természettudományok 

Projektmunka elkészí-

tése; kísérlet vagy vizs-

gálat jegyzőkönyvének 

elkészítése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom 

Szövegalkotás a társa-

dalmi élet különböző te-

rületein az elektronikus 

műfajokban. 

Kapcsolódó fogalmak 

oldal kialakítása, stílus, sablon, megosztott dokumentum, megjegyzés, korrektúra, változások 

követése, hozzáférési jogosultságok 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Online kommunikáció 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

Használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és 

alkalmazásokat. A gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét bizto-

sító lehetőségeket. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kollaboráció alkalmazási példái. Fogyatékkal élők online kommuni-

kációját segítő eszközök. Veszélyhelyzetek az online kommunikáció-

ban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kollaboráció jellemzői, alkalmazási példák. Fogyatékkal élők on-

line kommunikációját segítő hardver- és szoftvereszközök. Veszély-

helyzetek és elhárításuk az online kommunikációban. 

Pszichológia 

Személyiség, identitás 

Idegen nyelvek 

Kommunikáció külföldi 

partnerekkel. 

Kapcsolódó fogalmak 

felolvasóprogram, személyi asszisztens (operációs rendszerekben), kollaboráció, kooperáció, 

csapatmunka, személyiséglopás, online zaklatás 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Táblázatkezelés 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Egy táblázatkezelő program ismerete. Cellahivatkozások megfelelő 

használata. Feltételes függvények használata. Függvények egymásba 

ágyazása. Diagramok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nagy adathalmazok kezelése. Adathalmazok rendezése, szűrése. Ada-

tok kiemelése feltételes formázással. Függvények célszerű kiválasz-

tása. Adatok diagramon szemléltetése. Online táblázatkezelők haszná-

lata. Kooperatív munka táblázatkezelőben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Munka nagy adathalmazokkal 

Adatok rendezése, szűrése. Adatok kiemelése feltételes formázással. 

Munka több munkalapos táblázatokkal. Diagramok készítése, formá-

zása. 

Közös munka táblázatokkal 

Online táblázatkezelők használata. Táblázat megosztása, kooperatív 

munka online táblázatkezelőkkel. 

Matematika 

Matematikai műveletek, 

függvények 

Természettudományok 

Összefüggések, folya-

matok programozása 

függvényekkel. Szimu-

lációs számítások és di-

agramon ábrázolás 

Kapcsolódó fogalmak 

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, adatimportálás; szöveg-, szám- és 

logikai típus; számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformá-

tum, egyéni számformátum, relatív és abszolút cellahivatkozás, saját képlet szerkesztése, függ-

vények használata, függvény paraméterezése, adatok keresése, rendezés, szűrés, adatok kieme-

lése formázással, diagram létrehozása, diagramtípusok, diagram-összetevők 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Adatbázis-kezelés 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Adatbázisok alapfogalmainak ismerete. Online adatbázisok használata 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Struktúrált adattárolás megismerése. Adattípusok megfelelő haszná-

lata. Táblázatok létrehozása, kapcsolatok kialakítása. Lekérdezések 

készítése. Szűrési feltételek megadása. Függvények használata. Jelen-

tés készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatbázisok készítése 

Adatbázisok létrehozása, táblázatok készítése, adatok importálása. 

Adattípusok beállítása. Azonosító kulcs megadása. 

Munka adatbázisokkal 

Adatok bevitele, módosítása, törlése, hozzáfűzése. Lekérdezések ké-

szítése. Szűrési feltételek megadása. Műveletek, függvények haszná-

lata lekérdezésben. Összetett lekérdezés készítése. Jelentés készítése. 

Matematika, természet-

tudományok 

Táblázatok adatainak 

rendezése. Keresés adat-

bázisokban. 

Kapcsolódó fogalmak 

adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, kulcsmező, adattípus, kapcsolat, importálás, le-

kérdezés, jelentés, adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai, összeg, átlag, szélsőérték, 

darabszám, szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek, hozzáférési jogosultság 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A digitális eszközök használata 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

A digitális eszközök működési elveinek ismerete. Az informatikai esz-

közök egészségre gyakorolt hatásai, a károsító hatások csökkentése. 

Digitális kártevők ismerete. Védekezés ellenük. Adatok tömörítése. 

Felhőszolgáltatások igénybe vétele. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Digitális eszközök célszerű kiválasztása, biztonságos használata, kar-

bantartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A digitális eszközök feladathoz történű célszerű kiválasztása. Digitá-

lis eszközök üzembe helyezése, karbantartása. Biztonságos eszköz-

használat. 

Technika és tervezés 

A célnak megfelelő in-

formációforrások, esz-

közök, módszerek kivá-

lasztása.  

Fizika 

Eszközök működésének 

fizikai alapjai.  

Biológia-egészségtan 

vírusok biológiája 

Kapcsolódó fogalmak 

ergonómia, operációs rendszer, szinkronizálás, jogosultságok, karbantartás 
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11-12. évfolyam 

fakultáció 

Heti óraszám: 2 - 2  

Összes óraszám: 72 + 60 óra 

A tematikus egységek óraszámai 

Tematikus egység Óraszám 

Algoritmizálás, formális nyelvek használata 76 

Információs társadalom, e-Világ 4 

A digitális eszközök használata 10 

Publikálás a világhálón 12 

Adatbázis-kezelés 20 

Összefoglalás, rendszerezés, dolgozat 10 

 Összesen 132 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Algoritmizálás, formális nyelvek használata 

Órakeret 

76 óra 

Előzetes tudás 
Elemi és összetett adattípusok használata. Típusalgoritmusok készí-

tése. Eljárások, függvények használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatszerkezetek használata. Elemi algoritmusok összetett adattípuso-

kon. A lista és a szótár adattípusok. Állománykezelés Objektum ori-

entált programozás. Grafikus felhasználói felület. Eseményvezérelt 

programozás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Struktúrált programozás 

Elemi és összetett adattípusok. Adatszerkezetek: verem, sor, lista. 

Vezérlési szerkezetek. Elemi algoritmusok összetett adattípusokon: 

szétválogatás, összefuttatás, metszet. A lista és a szótár adattípus. 

Szöveges állományok kezelése 

Objektum orientált programozás 

Az OOP fogalma, módszerei. Osztályok létrehozása. Műveletek ob-

jektumokkal.  

Korszerű programozás 

Grafikus felhasználói felületek tervezése, létrehozása. Eseményvezé-

relt programozás. 

Matematika 

Matematikai modellek 

és alkalmazásuk. Mate-

matikai műveletek hasz-

nálata az algoritmusban. 

Adatok típusa, értelme-

zési tartománya 

Természettudományok 

Összefüggések, folya-

matok programozása. 

Egyszerűbb szimulációk 

programozása. 

Kapcsolódó fogalmak 

elemi adatok, összetett adatok, lista, tömb, eljárás, függvény, paraméter, paraméterátadás, loká-

lis változó, globális változó, grafikus felhasználói felület, objektumorientált szemlélet, osztály, 

egyed, öröklődés, tulajdonság, metódus, eseményvezéreltség 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A digitális eszközök használata 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informati-

kai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról szerzett ismeretek. Az 

alapvető informatikai eszközök használata és működési elveinek isme-

rete. Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkal-

mas hardver- és szoftvereszköz kiválasztása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási szem-

pontjainak megismerése. Digitális eszközök üzembe helyezése, kar-

bantartása, hibajavítás. Az adatok biztonságos tárolása. A számítógé-

pes adattárolás megismerése. Hálózatok 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Digitális eszközök 

A digitális eszközök főbb egységei, azok jellemzői. Célnak megfelelő 

eszköz kiválasztása 

Adathasználat 

Adattömörítés fontossága, módszerei. Adatok rendszerezett tárolása 

lokálisan és a felhőben. Adatok megosztása. Jogosultságok 

Hálózati ismeretek 

Hálózatok jellemzői, felépítésük, működésük. 

Technika és tervezés 

A célnak megfelelő in-

formációforrások, esz-

közök, módszerek kivá-

lasztása.  

Fizika 

Eszközök működésének 

fizikai alapjai.  

 

Kapcsolódó fogalmak 

ergonómia, periféria, digitális eszközök, hálózatok, lokális és hálózati fájl- és mappaműveletek, 

operációs rendszer, felhőszolgáltatások, szinkronizálás 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Információs társadalom, e-Világ 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Ismeri a személyes adat fogalmát. Alkalmazza a személyes adatok vé-

delmének szabályait a közösségi oldalakon és az internet más szolgál-

tatásainál. Képes összetett online keresések végrehajtására. Ismeri és 

használja az e-Világ szolgáltatásait. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, megha-

tározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló publi-

kálása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló információszerzés 

Információkeresési stratégia. Tartalomalapú keresés. Logikai 

kapcsolatok. A szükséges 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 felismerése. A reklámok manipulatív tevékenységének 

felfedése. 
 

Természettudományok 

Projektek kidolgozása, 

pályázati anyagok 

készítése. 

A számítógéppel segített 

tanulás módszereinek al-

kalmazása a mérés, in-

formációkeresés, bemu-

tatók és a kommunikáció 

segítésére.  

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony in-

formációkeresés. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

egy esemény informáci-

óinak begyűjtése több 

párhuzamos forrásból, 

ezek összehasonlítása, 

elemzése, az igazságtar-

talom keresése, a mani-

pulált információ felfe-

dése. 

Kapcsolódó fogalmak 

Manipuláció, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés, ügyfélkapu, GDPR, adatbiztonság, in-

formációvédelem 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Publikálás a világhálón 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Webes dokumentumok szerkezetének és alapelemeinek ismerete. 

Weblapkészítés HTML nyelven. Szöveg, kép, hang, videó elhelyezése 

weboldalban. Stílusok használata a weblapok formázásánál. Stílusok 

csatolása weblaphoz. Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló hasz-

nálata. Publikálás tartalomkezelő rendszerben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetett weboldalak készítése. Weboldalak szerkezeti kialakításai. 

DIV, SPAN elemek használata. Osztályok, egyedi azonosítók haszná-

lata. Stílusok készítése, alkalmazása. Weboldalak publikálása. Publi-

kálás tartalomkezelő rendszerben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Weblapkészítés 

Weblapok szerkezetének megismerése. Weboldal szerkezetlének ki-

alakítása DIV, SPAN segítségével. Class, id használata elemek azo-

nosítására. Kép, hang, videó elhelyezése weboldalban. A megfelelő 

médiaformátum kiválasztása. Formázási jellemzők beállítása stílus-

lap segítségével. Stíluslapok felépítése. Stíluslapok csatolása weblap-

hoz. Weboldalak publikálása. 

Tartalomkezelő rendszerek 

Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata. Média anya-

gok publikálása tartalomkezelő rendszerben. 

Média és kommunikáció 

Audiovizuális doku-

mentumok készítése 

Vizuális kultúra 

Képek készítése, mani-

pulálása 

Természettudományok 

Projektfeladatok publi-

kálása weboldalakon 

Kapcsolódó fogalmak 

böngészőprogram, tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap szerkezete, címsorok, be-

kezdések, felsorolások, táblázat, link, képek elhelyezése, stílusok, weblap szerkezeti elemek, 

weblap elemeinek formázása stílusokkal, szín és háttér beállítása, szövegformázás, táblázatok 

használata, hivatkozás készítése 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Adatbázis-kezelés 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Struktúrált adattárolás ismerete. Relációs adatbázisok felépítésének is-

merete. Adattípusok megfelelő használata. Táblázatok létrehozása, 

kapcsolatok kialakítása. Lekérdezések készítése. Szűrési feltételek 

megadása. Függvények használata. Jelentés készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatbázisok tervezése, létrehozása. Adatmodellek megismerése. Nor-

málformák. Adatbázis műveletek. lekérdezések készítése. Az SQL 

nyelv. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatbázisok tervezése 

Adatbázismodellek, adatbázis-kezelésialapfogalmak Adatbázisok 

tervezése, létrehozása. Normálformák. 

Munka adatbázisokkal 

Adatbázismodellek, alapfogalmak. Az adatbázis-kezelő főbb szolgál-

tatásai. Adatbázis tervezése. Adattáblák közötti kapcsolatok. Adattí-

pusok, táblák létrehozása. Űrlapok, interaktív adatkezelés. Egyszerű 

lekérdezések. Jelentés készítése, nyomtatása. Többtáblás lekérdezé-

sek. Szűrés, keresés, rendezés, összesítés. Az SQL lekérdező nyelv. 

Matematika, természet-

tudományok 

Táblázatok adatainak 

rendezése. Keresés adat-

bázisokban. 

Mérési adatok táblázatos 

formában történő rögzí-

tése, feldolgozása 

Kapcsolódó fogalmak 

adatmodell, adatbázis, adattábla, normál forma, sor, rekord, oszlop, mező, kulcsmező, adattípus, 

kapcsolat, importálás, lekérdezés, jelentés, adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai, ösz-

szeg, átlag, szélsőérték, darabszám, szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek 
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A specializációs osztályok 

tanterve 
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Angol és német két tanítási nyelvű tagozatok 

Informatika és matematika-informatika 

specializációs osztályok 

 

9.KNy évfolyam 

Heti óraszám: 4 

Éves óraszám: 144 

A tematikus egységek óraszámai 

Tematikus egység Óraszám 

Gépírás 26 

Algoritmizálás, formális nyelvek használata 68 

A digitális eszközök használata 8 

Szövegszerkesztés 18 

Táblázatkezelés 16 

Összefoglalás, rendszerezés, dolgozat 8 

 Összesen 144 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gépírás 

Órakeret 

26 óra 

Előzetes tudás 
Számítógép alapfokú használata. Operációs rendszer kezelése, progra-

mok indítása, alapvető beállítások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tízujjas vakírás elsajátítása. 

Az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakítása és a munka 

közbeni helyes testtartás 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tízujjas vakírás elsajátítása: 

A billentyűzet kezelésének megtanulása, a tízujjas vakírás elsajátí-

tása. Helyes alaptartás és leütéstechnika kialakítása. Az alfanumeri-

kus és a numerikus részek automatikus használatának megtanulása. 

Magyar nyelv- és iroda-

lom, természettudomá-

nyok, stb. 

Esszék, beadandók ké-

szítése 

Ergonomikus munkakörnyezet 

Az ergonomikus munkakörnyezet kialakítása számítógépes munká-

hoz. Helyes test- és kéztartás gépírás közben. Egészségmegőrző kéz, 

ujj és egyéb tornagyakorlatok. A monitor ergonómiai beállításai szá-

mítógépes munkához. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegszerkesztés 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű rajzos, szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása, mentése. Alapvető szövegműveletek végrehajtása. 

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egy elterjedt szövegszerkesztő program alapvető szövegszerkesztési 

funkcióinak ismerete. Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakí-

tása, formázása. Különböző formátumú produktumok készítése, a 

megfelelő formátum célszerű kiválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Dokumentum jellemzői 

Oldal felépítése: szövegtükör, margó, kötés, fejléc, lábléc. 

Szöveg egységei és formázásuk 

Szakasz, bekezdés, karakter. Bekezdés- és karakterjellemzők beállí-

tásai. Tabulátorok használata. Helyesírás ellenőrzés 

Objektumok elhelyezése a szövegben 

Képek, ábrák, alakzatok, táblázatok elhelyezése a dokumentumban 

Média és kommunikáció 

Szöveges dokumentu-

mok kialakítása 

Természettudományok 

Jegyzőkönyvek készí-

tése 

Magyar nyelv és iroda-

lom 

Esszék, fogalmazások 

készítése 

Kapcsolódó fogalmak 

szakasz, bekezdés, karakter, karakterformázás, bekezdésformázás, oldal kialakítása, táblázatok, 

objektumok, margó, szövegtükör, fejléc, lábléc, kötésmargó, igazítás, térköz, behúzás, tabulá-

torok 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Táblázatkezelés 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök isme-

rete. Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése. Táblá-

zat formázása. Egyszerűbb műveletek, függvények alkalmazása az 

adatokon 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adattípusok megismerése, cellaformátumok alkalmazása. Táblázatke-

zelő programok alapvető funkcióinak megismerése. Cellahivatkozá-

sok használata. Műveletek, függvények használata. Diagramok készí-

tése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Táblázatkezelési alapismeretek 

Táblázat felépítése: cella, munkalap, munkafüzet. Adattípusok meg-

ismerése. Cellaformázási műveletek, egyéni formátum beállítása 

Műveletek adatokkal 

A különböző adattípusokkal végezhető műveletek megismerése. 

Alapvető függvények használata 

Adatok szemléltetése 

Diagramok beszúrása, formázása 

Matematika 

Matematikai műveletek, 

függvények. 

Fizika, kémia 

Összefüggések, folya-

matok programozása 

függvényekkel 

Szimulációk számítása, 

eredmény szemléltetése 

diagrammal 

Kapcsolódó fogalmak 

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, adatimportálás; szöveg-, szám- és 

logikai típus; számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformá-

tum, egyéni számformátum, relatív és abszolút cellahivatkozás, függvények használata, függ-

vény paraméterezése, adatok kiemelése formázással, diagram létrehozása, diagramtípusok, di-

agram-összetevők 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A digitális eszközök használata 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Ismeri a számítógép főbb részeinek feladatait. . Ismeri és használja a 

legfontosabb digitális eszközöket. Asztali és mobil operációs rendsze-

rek használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A digitális eszközök működési elveinek megismerése. Az informatikai 

eszközök egészségre gyakorolt hatásai, a károsító hatások csökken-

tése. Digitális kártevők. Védekezés ellenük.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Digitális eszközök 

A digitális eszközök főbb egységei, azok jellemzői. Célnak megfelelő 

eszköz kiválasztása. 

Ergonómia 

A munkavégzés környezetének és a használt eszközöknek az egész-

ségkárosító hatásai. A káros hatások csökkentésének módszerei. 

 

Technika és tervezés 

A célnak megfelelő esz-

közök, módszerek kivá-

lasztása.  

Fizika 

Eszközök működésének 

fizikai alapjai.  

 

Kapcsolódó fogalmak 

ergonómia, periféria, digitális eszközök, lokális és hálózati fájl- és mappaműveletek, tömörítés, 

digitális kártevők és védekezés ellenük, operációs rendszer, felhőszolgáltatások, szinkronizálás 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Algoritmizálás, formális nyelvek használata 

Órakeret 

68 óra 

Előzetes tudás 
Elemi adattípusok, vezérlési szerkezetek ismerete. Egyszerű algorit-

musok tervezése, készítése. Blokkprogramozási ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmikus gondolkodás fejlesztése. Problémamegoldó tevékenység 

tervezése és szervezése. Algoritmusok tervezése. Algoritmusok meg-

adása algoritmusleíró eszközzel. Elemi adatok kezelése és használata. 

Adatsorozatok. Típusalgoritmusok sorozatokon. Vezérlési szerkeze-

tek használata. Eljárások, függvények alkalmazása. Programok terve-

zése, kódolása, tesztelése. Mások által készített algoritmusok, alkal-

mazások értelmezése, a paraméterek megváltoztatásának hatásai.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Algoritmikus gondolkodás 

Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója. 

Algoritmusok építőelemeinek (adat, utasítás, vezérlési szerkezet) 

megismerése. Algoritmus megadása, algoritmusleíró eszközzel. Al-

goritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti fi-

nomítás elvei alapján. Programok részekre bontása, eljárások, függ-

vények tervezése. Objektumorientált szemlélet kialakítása 

Programozás 

Egy formális programozási nyelv megismerése. Változók, konstan-

sok létrehozása, értékadás. Vezérlési szerkezetek az adott nyelven. 

Programok tesztelése, hibakeresés és javítás. Adatsorozat tárolása. 

Típusalgoritmusok adatsorozatokon. Eljárások, függvények készí-

tése. Grafikus felhasználói felület tervezése, készítése. 

Matematika 

Matematikai modellek 

és alkalmazásuk. Mate-

matikai műveletek hasz-

nálata az algoritmusban. 

Adatok típusa, értelme-

zési tartománya 

Természettudományok 

Összefüggések, folya-

matok programozása. 

Egyszerűbb szimulációk 

programozása.  

Kapcsolódó fogalmak 

algoritmus, algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, 

szekvencia, elágazás, ciklus, egész szám, valós szám, karakter, szöveg, sorozat, logikai adat, 

egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, típusfelada-

tok, tesztelés, hibajavítás, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve 
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9-10. évfolyam 

Heti óraszám: 3 + 2 óra 

Éves óraszám: 180 óra / 2 év 

A tematikus egységek óraszámai 

Tematikus egység Óraszám 

Algoritmizálás, formális nyelvek használata 82 

Információs társadalom, e-Világ 4 

A digitális eszközök használata 2 

Bemutató készítés 6 

Mobiltechnológiai ismeretek 4 

Számítógépes grafika 12 

Szövegszerkesztés 10 

Online kommunikáció 4 

Multimédiás dokumentumok készítése 4 

Publikálás a világhálón 20 

Táblázatkezelés 20 

Összefoglalás, rendszerezés, dolgozat 12 

 Összesen 180 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Algoritmizálás, formális nyelvek használata 

Órakeret 

82 óra 

Előzetes tudás 

Algoritmusok tervezése. Algoritmusok megadása algoritmusleíró esz-

közzel. Elemi adatok kezelése és használata. Adatsorozatok. Típusal-

goritmusok sorozatokon. Vezérlési szerkezetek használata. Eljárások, 

függvények alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetett adattípusok. Adatszerkezetek. Állománykezelés. Algorit-

mustervezési stratégiák 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Összetett adattípusok, adatszerkezetek 

A szótár adattípus. A lista adatszerkezet megismerése. A verem és a 

sor adatszerkezetek. Gráfok, fák és gráfalgoritmusk. Visszalépéses 

keresés 

Algoritmustervezési stratégiák 

Kombinatorikus programozás. Mohó algoritmus. Dinamikus progra-

mozás. Visszalépéses keresés. Rekurzió. 

Matematika 

Matematikai model-

lek és alkalmazásuk. 

Matematikai műveletek 

használata az algorit-

musban. Adatok típusa, 

értelmezési tartománya. 

Matematikai modellek, 

alkalmazásuk módja, 

korlátai (pontosság, ér-

telmezhetőség).  

Gráfok, fák jellemzői és 

műveleteik 

Természettudományok 

Összefüggések, folya-

matok programozása. 

Egyszerűbb szimulációk 

programozása.  

Kapcsolódó fogalmak 

algoritmus, algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, 

szekvencia, elágazás, ciklus, egész szám, valós szám, karakter, szöveg, sorozat, logikai adat, 

egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, típusfelada-

tok, tesztelés, hibajavítás, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Információs társadalom, e-Világ 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Ismeri a személyes adat fogalmát. Tisztában van a személyes adat vé-

delmének fontosságával. Képes egyszerűbb online keresések végre-

hajtására. Ismer és használ néhány e-Világ szolgáltatást. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetett információ keresése. Az információhitelesség ellenőrzése. 

Alkalmazza a személyes adatok védelmének szabályait a közösségi ol-

dalakon és az internet más szolgáltatásainál. Szerzői jog. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

e-Világ 

Iskolai környezetnek megfelelő e-szolgáltatások használata. Állam-

polgári jogok és kötelességek gyakorlása. 

Elektronikus keresés 

Egyszerű és összetett keresés az interneten. Keresőmotorok megfe-

lelő használata. Tematikus keresés a gyakorlatban. A kapott ered-

mény hitelességének ellenőrzése. A talált információ felhasználása és 

a szerzői jog. 

Személyes adatok védelme 

Személyes adatok fogalmának megismerése. Személyes adatok kéré-

sének, tárolásának gyakorlata a közösségi oldalakon, webáruházak-

ban és más online szolgáltatásoknál. Személyes adataink védelmét 

biztosító beállítások a közösségi oldalaknál. 

Etika 

Részvétel a társadalmi 

felelősségvállalásban 

Matematika, természet-

tudományok 

Adatok, információk ke-

resése az interneten 

 

Kapcsolódó fogalmak 

adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi igazolvány, e-kereskede-

lem, e-szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, lánclevél 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Online kommunikáció 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Két vagy többrésztvevős kommunikációs eszközök használata. Adata-

ink védelmét biztosító lehetőségek ismerete 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az online kommunikáció jellemzői. Az identitás kérdésének problé-

mái a kommunikáció során. Az online közösségek szerepe, működése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Digitális identitás 

Kommunikáció online közösségekben. A közösségek identitáskérdé-

sének kezelése. A kialakult szerepelvárások, viselkedési kultúrák, 

szokások használata. Fogyatékkal élők közötti kommunikáció lehe-

tőségei. 

Pszichológia 

Személyiség, identitás 

Idegen nyelvek 

Kommunikáció külföldi 

partnerekkel. 

 

Kapcsolódó fogalmak 

chat, online közösség, digitális identitás, önérvényesítés, tolerancia 

  



Digitális kultúra helyi tanterv 

- 42 - 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A digitális eszközök használata 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

Ismeri a számítógép főbb részeit és azok feladatait. . Ismeri és hasz-

nálja a legfontosabb digitális eszközöket. Asztali és mobil operációs 

rendszerek használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Operációs rendszerek feladatai, fajtái. Digitális kártevők. Védekezés 

ellenük. Adatok tömörítése. Felhőszolgáltatások igénybe vétele. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Operációs rendszerek 

Az operációs rendszerek feladatai. Csoportosításuk. Használat. 

Kártevők 

Digitális kártevők. Védekezési módszerek a kártevők ellen 

Adathasználat 

Adattömörítés fontossága, módszerei. Adatok rendszerezett tárolása 

lokálisan és a felhőben. Adatok megosztása. Jogosultságok 

Hálózatok 

Hálózat fogalma, előnyei. Hálózatok típusai, csoportosításuk. Háló-

zati protokollok. Az internet működése. 

Technika és tervezés 

A célnak megfelelő in-

formációforrások, esz-

közök, módszerek kivá-

lasztása.  

Fizika 

Eszközök működésének 

fizikai alapjai.  

Biológia-egészségtan 

vírusok biológiája 

Kapcsolódó fogalmak 

operációs rendszer, digitális eszközök, lokális és hálózati fájl- és mappaműveletek, tömörítés, 

digitális kártevők és védekezés ellenük, operációs rendszer, hálózat, felhőszolgáltatások, szink-

ronizálás, hálózat, protokoll, topológia, hálózati cím, IP cím, domain név 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Bemutató készítés 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Egyszerűbb bemutatók készítése alapelemekből. Képek, ábrák beszú-

rása a bemutatóba. Animációk használata 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egy elterjedt prezentáció készítő program alapvető funkcióinak isme-

rete. Bemutató létrehozása, átalakítása, formázása. Hosszabb bemuta-

tók készítése diaminta alkalmazásával. A modern bemutató jellemzői 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutató jellemzői 

Dia, elrendezés, diaminta, vetítés 

Bemutató elemeinek formázása 

Szöveg, kép, ábra, táblázat elhelyezése a bemutatóban. Elemek elren-

dezése, igazítása. Diaminta készítése. 

Bemutató kialakításának szempontjai 

Egyszerűség, vizuális kiemelés, érthető képek, ábrák, kontrasztosság 

Ábra készítése a bemutatóba 

Rajzelemek beszúrása, alakítása. Forgatás, csoportosítás, klónozás.  

Média és kommunikáció 

Bemutatók kialakítása, 

látvány 

Vizuális kultúra 

Képek készítése, rajzo-

lás digitálisan 

 

Kapcsolódó fogalmak 

prezentáció, dia, diaminta, animáció, igazítás, elosztás, lényegkiemelés, vektoros kép, transz-

formáció 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mobiltechnológiai ismeretek 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Mobileszközök használata és azok operációs rendszerének ismerete. 

Legfontosabb mobilalkalmazások használata 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mobiltechnológiai eszközök megismerése, kezelése. Alkalmazások 

telepítése, beállításai, futtatása. Az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mo-

bilalkalmazások használata 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mobileszközök 

Mobileszközök működése, kezelése. Mobileszközök operációs rend-

szerei. 

Mobilalkalmazások 

Mobilalkalmazások telepítése, beállításai. Tanulást, oktatást segítő 

mobilalkalmazások 

Nyelvek 

Nyelvtanulást, fordítást 

segítő alkalmazások 

Természettudományok, 

Matematika 

Szimulációs programok, 

tudományos számológé-

pek 

Kapcsolódó fogalmak 

mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás telepítése, alkalmazás eltá-

volítása, kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számítógépes grafika 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Rasztergrafikus képek készítése, módosítása. Képi fájlformátumok is-

merete. Digitális képek jellemzőinek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Raszter- és vektorgrafikus képek felépítése, a tárolási módszerek kü-

lönbségei. Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata. Vektorgrafi-

kus képek készítése. Rajzeszközök, alakzatok használata. Alakzatok 

tulajdonságai. Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésé-

nél. Konverzió a tárolási módok között. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Digitális képek 

Digitális képek jellemzői. A raszter- és vektorgrafikus tárolási mód. 

Vektorgrafikus képek készítése 

Vektorgrafikus szerkesztőprogram megismerése. Vektorgrafikus áb-

rák készítése. Alakzatok rajzolása. Alakzatok tulajdonságai. Transz-

formációk. Alakzatok klónozás, csoportosítása, igazítása, elrende-

zése. Görbék, csomópontok használata alakzatok készítésénél. 

Matematika 

Koordináta geometria 

Vizuális kultúra 

Digitális képalkotás 

Kapcsolódó fogalmak 

rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás, színmélység, pont, szakasz, el-

lipszis, kör, téglalap, átlátszóság, takarás, vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, feliratozás, igazí-

tás, elosztás, rétegek, transzformációk, rasztergrafika, vektorgrafika, vonal, kör, ellipszis, sok-

szög, törött vonal, spirál, csillag, szín, színátmenet, vastagság, vonalvégződés, szaggatottság, 

csoportosítás, kettőzés, klónozás, csomópont, csomópontműveletek 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Multimédiás dokumentumok készítése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Képek, hangok, videók rögzítése digitális eszközökkel. Multimédiás 

fájlformátumok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Képszerkesztés, képek feldolgozása: átméretezés, kivágás, forgatás, 

effektusok létrehozása. 

Hangszerkesztés. Audio dokumentumok rögzítése, szerkesztése. 

Videószerkesztés: Videó rögzítése, vágása. Képátmenetek, effektek 

készítése. Feliratozás. 

Multimédiás dokumentumok publikálása 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Képszerkesztés 

Fényképek készítése, szerkesztése: vágás, átméretezés, forgatás, ef-

fektek, filterek alkalmazása. 

Hangszerkesztés 

Hangok felvétele, rögzítése. Hangok szerkesztése, vágása. 

Videószerkesztés 

Videó rögzítése, vágása. Képátmenetek, effektusok beillesztése. Vi-

deó feliratozása. 

Publikáció 

Multimédiás dokumentumok közzététele, megosztása. Publikálásra 

alkalmas weboldalak kiválasztása, használata. 

Dokumentum készítés és szerkesztés 

Multimédia állományok manipulálása. Az információkeresés során 

gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új dokumentumok 

létrehozása. Más tantárgyak projektfeladatainak bemutatása multi-

médiás dokumentumok alkalmazásával 

Média és kommunikáció 

Audiovizuális doku-

mentumok készítése 

Vizuális kultúra 

Képek készítése, mani-

pulálása 

 

Természettudományok 

Projektfeladatok bemu-

tatása multimédiás do-

kumentumok alkalma-

zásával 

Ének-zene 

Saját munkák, gyűjtések 

felhasználása az elektro-

nikus hangalakítás so-

rán. 

Kapcsolódó fogalmak 

fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő; digitális 

képfeldolgozás, -megosztás 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegszerkesztés 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Szöveges dokumentumok létrehozása. Szöveg formázási egységei. Az 

egységek jellemzői. Egy szövegszerkesztő program ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tipográfiai ismeretek. Hivatalos dokumentumok készítése. Hosszú 

dokumentumok készítése, formázása. Élőfej, élőláb kialakítása, láb-

jegyzet, tartalomjegyzék, tárgymutató készítése. Stílusok használata. 

Körlevél készítése. Adatok kezelése, rendezése, szűrése körlevél ké-

szítés céljából. Sablonok alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szöveges dokumentumtípusok készítése 

Formanyomtatvány, önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, jegyző-

könyv készítése. 

Nagyméretű dokumentumok készítése 

Dokumentum részeinek kialakítása szakaszokkal. Élőfej, élőláb ki-

alakítása. Lábjegyzet beszúrása. Formázás stílusok használatával. 

Tartalomjegyzék, tárgymutató készítése. Hasábok kialakítása 

Természettudományok 

Projektmunka elkészí-

tése; kísérlet vagy vizs-

gálat jegyzőkönyvének 

elkészítése. 

Vizuális kultúra 

Gyűjtött információ- és 

képanyagból írásos ösz-

szefoglaló készítése. 

Médiahasználat. 

Magyar nyelv és iroda-

lom 

Szövegalkotás a társa-

dalmi (közösségi) élet 

különböző területein a 

papíralapú és az elektro-

nikus műfajokban (pl. 

levél, önéletrajz, kér-

vény, pályázat, motivá-

ciós levél, blog, web 

2.0). 

Kapcsolódó fogalmak 

karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, stílus, sablon, körle-

vél, lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb 

 

  



Digitális kultúra helyi tanterv 

- 47 - 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Publikálás a világhálón 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Szöveges dokumentumok készítése, formázása. Képek, táblázatok 

rajzelemek beillesztése szöveges dokumentumba. Információkeresés 

az interneten. Informatikai eszközök működésének ismerete. Digitális 

képek jellemzőinek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Webes dokumentumok szerkezetének és alapelemeinek ismerete. 

Weblapkészítés HTML nyelven. Szöveg, kép, hang, videó elhelyezése 

weboldalban. Összetett weboldalak készítése. Weboldalak szerkezeti 

kialakításai. DIV, SPAN elemek használata. Osztályok, egyedi azono-

sítók használata. Stílusok készítése, alkalmazása. Weboldalak publi-

kálása. Publikálás tartalomkezelő rendszerben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Weblapkészítés 

Weblapok szerkezetének és alapelemeinek megismerése. Weboldal 

szerkezetlének kialakítása DIV, SPAN segítségével. Class, id hasz-

nálata elemek azonosítására. Kép, hang, videó elhelyezése weboldal-

ban. A megfelelő médiaformátum kiválasztása. Formázási jellemzők 

beállítása stíluslap segítségével. Stíluslapok felépítése. Stíluslapok 

csatolása weblaphoz. Weboldalak publikálása. 

 

Tartalomkezelő rendszerek 

Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata. Média anya-

gok publikálása tartalomkezelő rendszerben. 

Média és kommunikáció 

Audiovizuális doku-

mentumok készítése 

Vizuális kultúra 

Képek készítése, mani-

pulálása 

Természettudományok 

Projektfeladatok publi-

kálása weboldalakon 

Kapcsolódó fogalmak 

böngészőprogram, tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap szerkezete, címsorok, be-

kezdések, felsorolások, táblázat, link, képek elhelyezése, stílusok, weblap szerkezeti elemek, 

weblap elemeinek formázása stílusokkal, szín és háttér beállítása, szövegformázás, táblázatok 

használata, hivatkozás készítése 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Táblázatkezelés 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Adatok megjelenítése táblázatos formában. Kész táblázatból és diag-

ramból az adatok között meglévő összefüggések kiolvasása, felisme-

rése. A táblázatkezelés alapfogalmai (cella, sor, oszlop, hivatkozás, 

képlet). Táblázatok számítógéppel történő létrehozása, módosítása. 

Egy táblázatkezelő program ismerete. Alapvető függvények ismerete. 

Az elkészült munka tárolása, kinyomtatása. Táblázatok használata a 

mindennapi életben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapfüggvényeken túl további matematikai, szöveges, dátum függ-

vények megismerése. Függvények egymásba ágyazása. Feltételes 

függvények használata. Kereső függvények. Vegyes cellahivatkozás 

használata. Egyéni cellaformátum készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Táblázatkezelési alapismeretek 

Vegyes hivatkozás használata. Feltételes formázás. Egyéni cellafor-

mátum használata. Statisztikai, szöveges, pénzügyi függvények. 

Műveletek adatokkal 

Függvények használata. Függvények egymásba ágyazása. Feltételes 

függvények. Tömbképletek használata. Keresőfüggvények. 

További funkciók a táblázatkezelőkben 

Rendezés és szűrés nagy adathalmazokon. Diagramok készítése 

Feladatok táblázatkezelővel 

Hagyományos adatkezelési feladatok táblázatkezelő programmal. 

Szimulációs számítások. Projektfeladatok. 

Matematika 

Matematikai műveletek, 

függvények 

Természettudományok 

Összefüggések, folya-

matok programozása 

függvényekkel. Szimu-

lációs számítások és di-

agramon ábrázolás 

Kapcsolódó fogalmak 

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és logikai típus, szám-

formátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum; relatív, vegyes és 

abszolút cellahivatkozás; függvények használata, függvény paraméterezése, függvények egy-

másba ágyazása, tömbképlet, diagramtípusok, diagram-összetevők, rendezés, szűrés 
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11. évfolyam 

Heti óraszám: 2  

Éves óraszám: 72 

A tematikus egységek óraszámai 

Tematikus egység Óraszám 

Algoritmizálás, formális nyelvek használata 6 

Szövegszerkesztés 14 

Adatbázis-kezelés 36 

A digitális eszközök használata 2 

Információs társadalom, e-világ 3 

Mobiltechnológiai ismeretek 3 

Online kommunikáció 2 

Összefoglalás, rendszerezés, dolgozat 6 

 Összesen 72 

 

  



Digitális kultúra helyi tanterv 

- 50 - 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Algoritmizálás, formális nyelvek használata 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Algoritmusok tervezése. Algoritmusok megadása algoritmusleíró esz-

közzel. Elemi adatok kezelése és használata. Adatsorozatok. Típusal-

goritmusok sorozatokon. Vezérlési szerkezetek használata. Eljárások, 

függvények alkalmazása. Összetett adattípusok. Adatszerkezetek. Ál-

lománykezelés. Algoritmustervezési stratégiák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Grafikus felhasználói felület. Objektum Orientált Programozás. Ese-

ményvezérelt programozás 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Objektum orientált programozás 

Az OOP fogalma, módszerei. Osztályok létrehozása. Műveletek ob-

jektumokkal.  

Korszerű programozás 

Grafikus felhasználói felületek tervezése, létrehozása. Eseményvezé-

relt programozás. 

Matematika 

Matematikai modellek 

és alkalmazásuk. Mate-

matikai műveletek hasz-

nálata az algoritmusban. 

Adatok típusa, értelme-

zési tartománya 

Természettudományok 

Összefüggések, folya-

matok programozása. 

Egyszerűbb szimulációk 

programozása. 

Kapcsolódó fogalmak 

elemi adatok, összetett adatok, lista, tömb, eljárás, függvény, paraméter, paraméterátadás, loká-

lis változó, globális változó, grafikus felhasználói felület, objektumorientált szemlélet, osztály, 

egyed, öröklődés, tulajdonság, metódus, eseményvezéreltség 

 

  



Digitális kultúra helyi tanterv 

- 51 - 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegszerkesztés 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Egy szövegszerkesztő program alapos ismerete. Szöveges dokumen-

tumok létrehozása, formázása. Típusdokumentumok készítése. Hosz-

szabb dokumentumok előállítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Közösen használt dokumentumok kezelése. Korrektúra és változáskö-

vetés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szövegszerkesztés 

Csoportmunka egy dokumentumon. Korrektúra, változáskövetés a 

szövegszerkesztő programokban. Online szövegszerkesztők haszná-

lata. Közösen használt dokumentumok szerkesztése, tárolása 

Körlevél 

Természettudományok 

Projektmunka elkészí-

tése; kísérlet vagy vizs-

gálat jegyzőkönyvének 

elkészítése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom 

Szövegalkotás a társa-

dalmi élet különböző te-

rületein az elektronikus 

műfajokban. 

Kapcsolódó fogalmak 

oldal kialakítása, stílus, sablon, megosztott dokumentum, megjegyzés, korrektúra, változások 

követése, hozzáférési jogosultságok 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Adatbázis-kezelés 

Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás Adatbázisok alapfogalmainak ismerete. Online adatbázisok használata 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Struktúrált adattárolás ismerete. Relációs adatbázisok felépítésének is-

merete. Adattípusok megfelelő használata. Táblázatok létrehozása, 

kapcsolatok kialakítása. Lekérdezések készítése. Szűrési feltételek 

megadása. Függvények használata. Jelentés készítése. Adatbázisok 

tervezése, létrehozása. Adatmodellek megismerése. Normálformák.  

Online adatbázisok használata. 

Struktúrált adattárolás megismerése. Adattípusok megfelelő haszná-

lata. Táblázatok létrehozása, kapcsolatok kialakítása. Lekérdezések 

készítése. Szűrési feltételek megadása. Függvények használata. Jelen-

tés készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatbázisok tervezése 

Adatbázismodellek, adatbázis-kezelési alapfogalmak. Relációs adat-

bázisok jellemzői. Adatbázisok tervezése, létrehozása. Normálfor-

mák. 

Munka adatbázisokkal 

Az adatbázis-kezelő főbb szolgáltatásai. Adatbázis tervezése. Adat-

táblák közötti kapcsolatok. Adattípusok, táblák létrehozása. Űrlapok, 

interaktív adatkezelés. Egyszerű lekérdezések. Jelentés készítése, 

nyomtatása. Többtáblás lekérdezések. Szűrés, keresés, rendezés, ösz-

szesítés.  

Online adatbázisok használata 

Matematika, természet-

tudományok 

Táblázatok adatainak 

rendezése. Keresés adat-

bázisokban. 
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Közérdekű adatbázisok használata. Hozzáférési jogosultságok az on-

line adatbázisokban. Adatbázisokra épülő online szolgáltatások hasz-

nálata.. Biztonsági beállítások vizsgálata, elemzése az online adatbá-

zisokra épülő közösségi médiumok esetén. 

Adatbázis-kezelő nyelvek 

Az SQL nyelv. Adatbázisok létrehozása, készítése SQL nyelven. 

Adatmanipulációs utasítások SQL nyelven Lekérdezések. Összetett 

lekérdezések SQL nyelven. 

Kapcsolódó fogalmak 

adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, kulcsmező, adattípus, kapcsolat, importálás, le-

kérdezés, jelentés, adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai, összeg, átlag, szélsőérték, 

darabszám, szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek, hozzáférési jogosultság 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Információs társadalom, e-Világ 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Ismeri a személyes adat fogalmát. Tisztában van a személyes adat vé-

delmének fontosságával. Képes összetett online keresések végrehajtá-

sára. Ismer és használ néhány e-Világ szolgáltatást. Alkalmazza a sze-

mélyes adatok védelmének szabályait a közösségi oldalakon és az in-

ternet más szolgáltatásainál. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információhitelesség ellenőrzése. A személyes adatokkal kapcsolatos 

etikai szabályok és törvényi előírások. Az e-szolgáltatások használata, 

azok főbb ismérvei. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Információ keresése 

Az információhitelesség ellenőrzésének összetett módszerei. 

Adatvédelem 

A személyes adatokkal kapcsolatos etikai szabályok és törvényi elő-

írások 

Etika 

Részvétel a társadalmi 

felelősségvállalásban 

Matematika, természet-

tudományok 

Adatok, információk ke-

resése az interneten 

Kapcsolódó fogalmak 

e-gazdaság, e-kereskedelem, e-közigazgatás, digitális állampolgárság, e-szolgáltatások, ügyfél-

kapu, GDPR, adatbiztonság, információvédelem 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mobiltechnológiai ismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök ope-

rációs rendszereit és használ mobilalkalmazásokat. Önállóan telepít 

mobilalkalmazásokat 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Mobileszközök feladathoz kapcsolódó megválasztása. Együttműkö-

dés mobileszközök segítségével. Alkalmazások erőforrásigényeinek 

felmérése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mobiltechnológia 

Adott feladathoz megfelelő mobileszköz és alkalmazás megválasz-

tása. Együttműködés megvalósítása mobileszközökkel. Mobilalkal-

mazások erőforrásigényeinek felmérése.  

Nyelvek 

Nyelvtanulást, fordítást 

segítő alkalmazások 

Természettudományok, 

Matematika 

Szimulációs programok, 

tudományos számológé-

pek 

Kapcsolódó fogalmak 

mobiltechnológia, mobileszköz; alkalmazás, applikáció; alkalmazás telepítése, eltávolítása, ok-

tatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat, alkalmazás erőforrásigénye, al-

kalmazásspecifikáció 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Online kommunikáció 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

Használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és 

alkalmazásokat. A gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét bizto-

sító lehetőségeket. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kollaboráció alkalmazási példái. Fogyatékkal élők online kommuni-

kációját segítő eszközök. Veszélyhelyzetek az online kommunikáció-

ban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kollaboráció jellemzői, alkalmazási példák. Fogyatékkal élők on-

line kommunikációját segítő hardver- és szoftvereszközök. Veszély-

helyzetek és elhárításuk az online kommunikációban. 

Pszichológia 

Személyiség, identitás 

Idegen nyelvek 

Kommunikáció külföldi 

partnerekkel. 

Kapcsolódó fogalmak 

felolvasóprogram, személyi asszisztens (operációs rendszerekben), kollaboráció, kooperáció, 

csapatmunka, személyiséglopás, online zaklatás 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A digitális eszközök használata 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

A digitális eszközök működési elveinek ismerete. Az informatikai esz-

közök egészségre gyakorolt hatásai, a károsító hatások csökkentése. 

Digitális kártevők ismerete. Védekezés ellenük. Adatok tömörítése. 

Felhőszolgáltatások igénybe vétele. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Digitális eszközök célszerű kiválasztása, biztonságos használata, kar-

bantartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A digitális eszközök feladathoz történű célszerű kiválasztása. Digitá-

lis eszközök üzembe helyezése, karbantartása. Biztonságos eszköz-

használat. 

Technika és tervezés 

A célnak megfelelő in-

formációforrások, esz-

közök, módszerek kivá-

lasztása.  

Fizika 

Eszközök működésének 

fizikai alapjai.  

Biológia-egészségtan 

vírusok biológiája 

Kapcsolódó fogalmak 

ergonómia, operációs rendszer, szinkronizálás, jogosultságok, karbantartás 
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11-12. évfolyam 

fakultáció 

Heti óraszám: 2 + 2  

Összes óraszám: 72 + 60 óra 

A tematikus egységek óraszámai 

Tematikus egység Óraszám 

Algoritmizálás, formális nyelvek használata 124 

Összefoglalás, rendszerezés, dolgozat 8 

 Összesen 132 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Algoritmizálás, formális nyelvek használata 

Órakeret 

124 óra 

Előzetes tudás 

Elemi és összetett adattípusok használata. Típusalgoritmusok készí-

tése. Eljárások, függvények használata. Adatszerkezetek használata. 

Elemi algoritmusok összetett adattípusokon. Objektum orientált 

programozás. Grafikus felhasználói felület. Eseményvezérelt progra-

mozás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmusok hatékonysága. Lokális és globális hatékonyság vizsgá-

lat. Második programozási nyelv megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Objektum orientált programozás 

Az OOP fogalma, módszerei. Osztályok létrehozása. Műveletek ob-

jektumokkal.  

Korszerű programozás 

Grafikus felhasználói felületek tervezése, létrehozása. Eseményvezé-

relt programozás. 

 

Algoritmusok hatékonyság 

Lokális és globális hatékonyság. A hatékonyság javítási lehetőségei. 

Programozási nyelvek 

Egy második programozási nyelv megismerése 

 

Adatszerkezetek, algoritmusok 

További adatszerkezetek: bináris fa, gráf 

Bináris fa és gráf adatszerkezetek algoritmusai: bejárás, feszítőfa 

 

Adatbázisok elérése 

Komplex projektfeladatok 

Matematika 

Matematikai modellek 

és alkalmazásuk. Mate-

matikai műveletek hasz-

nálata az algoritmusban. 

Adatok típusa, értelme-

zési tartománya 

Természettudományok 

Összefüggések, folya-

matok programozása. 

Egyszerűbb szimulációk 

programozása. 

Kapcsolódó fogalmak 

elemi adatok, összetett adatok, lista, tömb, eljárás, függvény, paraméter, paraméterátadás, loká-

lis változó, globális változó, grafikus felhasználói felület, objektumorientált szemlélet, osztály, 

egyed, öröklődés, tulajdonság, metódus, eseményvezéreltség, hatékonyság, lokális, globális ha-

tékonyság 

 


