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8. osztály 

Informatika 

 

ELSŐ FÉLÉV 

A táblázatkezelő programok lehetőségei, a használt program felülete, alapelemek. 

Képlet használata, ismert matematikai összefüggések kiszámítása. 

Cella tartalma, adattípusok, cellaformázás: formátumkód. 

Szerkesztő műveletek, cellaformázás: karakterformázási lehetőségek. 

Abszolút és relatív hivatkozás, cellaformázás: szegély-mintázat, méretezés. 

Százalékos arány. 

Függvények általában, alapfüggvények (szum, átlag, min, max). 

Hivatkozás tartományra, függvény beírása, függvényvarázsló. 

Véletlen szám előállítása. 

Logikai függvények: ha, és, vagy használata. 

Diagramkészítés alapjai, beállítási lehetőségek. 

Értékek összevetése: oszlopdiagram, értékek változásai: vonaldiagram, arányok ábrázolása: 

kördiagram. 

 

Használt szoftver: Ms Excel 2016 

 

Vizsga: 

Időtartama 45 perc 

A kapott feladatsor alapján az Ms Excel 2016 használatával kell létrehozni táblázatot, adatokat 

beírni, a szükséges számításokat a tanult módon elvégezni, a formázásokat elvégezni, 

alapadatokat, eredményeket diagramon ábrázolni, a megoldást minta is segíti. 

 

 

MÁSODIK FÉLÉV 

A Scratch felülete, alapok, regisztráció a nemzetközi portálon. 

Mozgatási lehetőségek, gyakorlat: animáció készítése (menj, fordulj, nézz, ugorj, csússz, irány, 

ha szélen vagy pattanj vissza, várakoztatás). 

Szereplő irányítása billentyűzettel. 



 

 

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

Animált és irányított szereplők együtt. 

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

ismételd, ismételd eddig). 

Érzékelés és elágazás (érintés figyelése, egér figyelése, ha, ha-különben). 

Mondd, gondold, üzenet kezelése. 

Matematikai műveletek, véletlenszám előállítása, felhasználási lehetőségek, logikai műveletek 

(+,-,*,/, és, vagy). 

Változók kezelése (változó létrehozása, megjelenítése, elrejtése, értékadás, érték változtatása). 

Listák létrehozása, kezelése, felhasználása. 

Toll használata, lenyomat, rajzok kezelése, hatások. 

 

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/

