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5. osztály 

 

Digitális kultúra 

 

ELSŐ FÉLÉV 

Tananyag: 

Számítógép felépítése: alaplap, processzor, memória, merevlemez meghajtó, CD, DVD, 

tápegység, ház, beviteli eszközök (billentyűzet, egér, mikrofon, webkamera, szkenner, joystick, 

kormány) és kiíró eszközök (monitor, nyomtató, hangszóró). 

A felsorolt eszközök feladatai. 

 

A Windows10 felülete, használata. 

A Windows Intéző felülete, használata. 

Alapvető könyvtárműveletek: tájékozódás a könyvtárszerkezetben, aktuális könyvtár jelentése, 

új könyvtár létrehozása, könyvtárváltás. 

Office 365 használata: bejelentkezés az iskolai fiókba, tájékozódás a felületen, kijelentkezés a 

fiókból. 

A webes Teams használata (felülete, azonnali üzenetküldés, tájékozódás a csoportok között, 

részvétel értekezleten). 

A webes Outlook használata (felülete, levél küldése, fogadása, címtár használata). 

A webes OneDrive használata (felülete, könyvtár létrehozása, feltöltés). 

Keresési lehetőségek az Interneten, találatokból képek mentése előre kijelölt mappákba. 

 

A Paint indítása, felülete, a Kezdőlap elemei. 

Paralelogramma rajzolása szakaszokból, másolás segítségével. 

Négyzet rajzolása, színezés, másolással mozaik. 

Méretezett rajzolás, vonalzó segítségével. 

Az állapotsorban megjelenő számpárok jelentése, felhasználása. 

Négyzet alapú hasáb rajzolása. 

 

Vizsga: 

Írásbeli: A tananyagban foglalt alakzatokból egy összeállítás megrajzolása Paint-ben, a tanult 

elemek felhasználásával, minta alapján. A kép mentése helyi lemezre, feltöltése Office 365 

tárhelyre. Email küldése, a rajz csatolása, csevegés Teamsben. 

 

Szóbeli: Számítógép felépítése, eszközök és feladataik. 

  



 

 

MÁSODIK FÉLÉV: 

Tananyag: 

A bemutató-készítés alapjai, céljai, a használt program felülete, alaplépések. 

Elrendezések, háttérbeállítás, időzített továbbítás. 

Képek beszúrása, formázása, montázs készítése. 

Képek és szöveges információk gyűjtése az Internetről, azok beillesztése a prezentációba. 

A prezentáció elemeinek animálása, animáció beállítási lehetőségei. 

 

Scratch alapjai: bejelentkezés a webes felületre, mentés, beállítások, felület, kijelentkezés. 

Animáció készítése: szereplő hozzáadása, jelmezek használata, mozgás beállításai, háttér 

beállítása. 

Szereplők találkozásának kezelése.  

Blokkok: Mozgás: menj, nézz, x legyen, y legyen, ha szélen vagy pattanj vissza, jelmez forgása. 

Kinézet: mondd, jelmez legyen, következő jelmez, jelenj meg, tűnj el, méret legyen. 

Események: zöld zászlóra kattintáskor. Vezérlés: várj, mindig, ha akkor. Érzékelés: érinted:, 

érintesz színt. 

 

Az online világ veszélyei. 

A digitális környezet etikai problémái. 

A digitális eszközhasználat környezeti hatásai. 

 

Vizsga: 

Írásbeli: Adott témából 4 diás bemutató készítése vázlat alapján, önállóan (formázott szöveg, 

formázott képek, egyéni színátmenetes háttér, áttünés, automatikus továbbítás, animáció) Ms 

PowerPoint 2016 használatával. 

A téma feldolgozásához szükséges szöveg és képanyagokat az Internet felhasználásával a 

vizsgázónak kell előteremtenie. 

A webes Scratch használatával adott program (két beépített szereplő mozgásának beállítása, 

jelmezeinek beállítása, háttér beállítása, találkozásuk kezelése) készítése, futtatása. 

 

Szóbeli: A digitális környezet, az e-Világ etikai problémái, a digitális eszközök környezetre 

gyakorolt hatásai. 

 


