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6. osztály 

Informatika 

 

ELSŐ FÉLÉV 

 

Alapismeretek: 

Számítógép felépítése: alaplap (+interface fogalma), processzor, memória, háttértárak 

(merevlemez meghajtó, CD, DVD, SSD, Blu-ray lemez), tápegység, ház, perifériák: beviteli 

eszközök (billentyűzet, egér, mikrofon, webkamera, szkenner, joystick, kormány) és kiíró 

eszközök (monitor, nyomtató, hangszóró). 

A felsorolt eszközök feladatai. 

A Windows10 (+start menü) és a Windows Intéző felülete, használata. 

 

Programozás alapjai: 

A Scratch felülete, alapok, ismétlés, regisztráció a nemzetközi portálon. 

Mozgatási lehetőségek, gyakorlat: animáció készítése (lépj, fordulj, nézz, ha szélen vagy pattanj 

vissza, várakoztatás). 

Szereplő irányítása billentyűzettel (amikor egy gomb lenyomva). 

Jelmez és háttér rajzolása. 

Jelmezek kezelése (jelmez beállítása, jelmez váltása, jelenj meg, tűnj el). 

Animált és irányított szereplők együttműködése. 

Mozgás irányítása érzékelés és ismétlés segítségével (billentyűlenyomás kezelés, mindig). 

Érzékelés és elágazás (érintés figyelése, ha-akkor). 

 

A rendszer elérhetősége: https://scratch.mit.edu/ 

Segédanyagok a felkészüléshez:  

A Scratch nyitó oldalán az Ötleteket (Ideas) választva, gyakorlatokat, illetve útmutatókat lehet 

találni. 

A http://scratch.elte.hu/ oldalon is tananyag és leírás található, ezek a Scratch előző verziójához 

készültek, de még jól használhatóak. 

 

 

Vizsga: 

Időtartama 45 perc 

A fenti elemekre alapuló, szövegesen megadott programozási feladatot kell megoldani a 

Scratch rendszer használatával. 

 

 

https://scratch.mit.edu/
http://scratch.elte.hu/


 

 

MÁSODIK FÉLÉV 

 

Fájl és könyvtárrendszer alapjai (Fájl fogalma, fájlazonosítás, könyvtár fogalma, 

könyvtárazonosítás, könyvtárszerkezet: meghajtó jele, főkönyvtár, elérési út, aktuális könyvtár, 

szülő könyvtár, alkönyvtár). 

Fájl és könyvtárműveletek (könyvtárszerkezet megjelenítése, könyvtárváltás, könyvtár 

létrehozása, másolás, áthelyezés, átnevezés, törlés, mentés). 

Keresés Interneten, kép (méret és felhasználhatóság szerinti szűréssel) és szöveg mentése 

későbbi feldolgozás céljából. 

Szövegszerkesztés alapjai: Word 2016, indítása, felülete, szövegszerkesztés menete 

Szövegbevitel szabályai, szövegegységek: karakter, szó, sor, mondat, bekezdés. 

Karakterformázási lehetőségek (betűtípus, betűstílus, betűméret, betűszín, aláhúzás, aláhúzás 

színe, alsó index, felső index, kis kapitális). 

Bekezdés beállítási lehetőségek (igazítás: balra, jobbra, középre, sorkizárt, behúzás: bal, jobb, 

első sor, függő, térköz: előtte, utána, sorköz). 

 

 

Vizsga: 

Időtartama 45 perc 

1. rész: A Windows Intéző használatával, szóban kapott könyvtárkezeléssel kapcsolatos 

feladatok megoldása. 

2. rész: Reprodukciós feladat megoldása Ms Word 2016 használatával. A feladatlap tartalmazza 

a mintát és a beállításokra vonatkozó alapvető információkat. A minta alapján fel kell ismerni 

a szükséges tennivalókat, és azokat a kapott forrás szövegen a tanultak szerint elvégezni. 

 


