
Témakörök informatika tantárgyból javító vizsgára  

a szakközépiskola 9. évfolyama számára 

 
 

IKT alapismeretek 

A vizsga sikeres teljesítéséhez a vizsgázónak 

 Tudnia kell, mi a hardver, milyen tényezők befolyásolják a számítógép teljesítményét, 
valamint ismernie kell a perifériákat is 

 Tudnia kell, mi a szoftver, és példákkal kell tudni illusztrálni néhány általánosan használt 
alkalmazást és operációs rendszert 

 Tudnia kell, hogyan működnek az információs hálózatok, és hogyan lehet az Internetet 
csatlakoztatni 

 Tudnia kell, mit értünk információs és kommunikációs technológiák alatt, és példákat kell 
tudni említeni azok mindennapi életben történő gyakorlati 
alkalmazására 

 Ismernie kell a számítógép-használattal összefüggő egészségügyi, balesetvédelmi és 
környezetvédelmi szempontokat 

 Ismernie kell a számítógép-használattal összefüggő biztonsági szempontokat 

 Ismernie kell a számítógépre vonatkozó, a szerzői joggal és adatvédelemmel kapcsolatos 
jogi szabályozásokat. 

1.2 Szoftver 
1.2.1 Fogalmak 
1.2.1.1 A szoftver fogalma 
1.2.1.2 Az operációs rendszer főbb funkciói. Néhány közismert operációs rendszer 
megnevezése 
1.2.1.3 Néhány általánosan használt alkalmazás megnevezése és céljaik ismertetése; 
például szövegszerkesztők, táblázatkezelők, adatbázis-kezelők, prezentációkészítők, e-
mail, böngészők, kiadványszerkesztők, számítógépes játékok 
1.2.1.4 Az operációs rendszer és az alkalmazói szoftverek megkülönböztetése 
1.2.1.5 Olyan lehetőségek ismerete, amelyekkel növelni lehet a hozzáférők körét (pl. 
hangfelismerő szoftver, képernyőolvasó, képernyő nagyító, on-screen billentyűzet) 

1.3 Információs hálózatok 
1.3.1 Hálózat típusok 

1.3.1.1 A helyi hálózat (LAN) és a nagy távolságú hálózat (WAN) fogalma 
1.3.1.2 A kliens és a szerver fogalma 
1.3.1.3 Az internet fogalma és fontosabb felhasználási lehetőségei 
1.3.1.4 Az intranet és extranet fogalma 

1.3.2 Adat továbbítás 
1.3.2.1 A letöltés és a feltöltés fogalma 
1.3.2.2 Mi az adatátviteli sebesség és hogyan mérik: bit/sec (bps), kilobit/sec (kbps), 
megabit/sec (Mbps) 
1.3.2.3 Internet-kapcsolódási eszközök: betárcsázás, szélessávú kapcsolat 
1.3.2.4 Az internetre való kapcsolódás módjai: telefonvonal, mobiltelefon, kábel, 
zsinórnélküli műholdas eszköz 
1.3.2.5 A szélessávú internet jellemzői (mindig bekapcsolt állapotban van, 
forgalomtól független árú, nagy sebességű, a külső támadásnak nagyobb kockázata 
van) 

 



A számítógép használata és fájlkezelés, vagyis az Operációs rendszerek modulhoz a 
vizsgázónak képesnek kell lennie a számítógép kezelésére.  

A sikeres vizsga követelményei:  

 Használni kell tudni az operációs rendszer legfontosabb funkcióit, így a számítógép-
beállításokat és a beépített súgó funkciókat is. 

 Hatékonyan kell tudni kezelni az Asztalt és tudni kell grafikus felhasználói 
munkakörnyezetben dolgozni 

 Ismerni kell a fájlkezelés alapjait, készség szinten kell tudni rendszerezni a fájlokat és 
mappákat, hogy azok könnyen beazonosíthatóak és megtalálhatók legyenek. 

 Segédprogramokat kell tudni használni nagy méretű fájlok tömörítéséhez és 
kicsomagolásához, és ismerni kell a vírusölő szoftvereket a számítógépes vírusok elleni 
védelemhez. 

 Kell tudni egyszerű szövegeket szerkeszteni és az operációs rendszeren belüli nyomtatási 
eszközöket használni. 

2.1 Operációs rendszer 
2.1.1 Első lépések 
2.1.2 Beállítás 
2.1.3 Munka az ikonokkal   
2.1.4 Ablakok használata 

 
2.2 Fájlkezelés 

2.2.1 Fogalmak 
2.2.2 Fájlok és mappák 
2.2.3 Munka a fájlokkal 
2.2.4 Másolás, mozgatás 
2.2.5 Törlés és visszaállítás 
2.2.6 Keresés 

 
2.3 Segédprogramok 

2.3.1 Fájlok tömörítése 
2.3.2 Anti-vírus 

 
2.4 Nyomtatáskezelés 

2.4.1 Beállítások 
2.4.2 Nyomtatás 

 


