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Témakörök, tételcímek 

 a 2010-2011. tanév középszintű informatika szóbeli érettségijére 

Általános tudnivalók: 

A szóbeli tételsort a vizsgáztató tanár – emelt szinten a vizsgabizottság – állítja össze, de a 

tételekre központi javaslatok készülnek. 

Tételcímeket már jóval a vizsga előtt meg lehet adni, de az alkérdéseket csak a vizsgán 

ismeri meg a vizsgázó. 

A szóbeli feleletet több szempont alapján értékelik. Ezeket a szempontokat a 

követelmények kifejtik. A logikai felépítettség, a vázlat értékelési szempontjai alapján minden 

tételre összesen 8 pont adható. A kifejezőkészség (8 pont) és a tartalmasság (8 pont) szempontja 

alapján ténylegesen kapható pontok értelemszerűen ezzel arányosak lehetnek. A kommunikáció 

minőségére ezeken felül 6 pont adható. 

Információs társadalom témakörből: 

1. tétel: Kommunikáció 

Határozza meg az információ és az adat fogalmát, mutasson példát a kettő különbségére! 

Beszéljen az információ és az adat mennyiségi jellemzésének módjáról, a használt mértékegy-

ségekről és ezek kapcsolatáról! Ismertesse a kommunikáció folyamatát, mutassa be néhány 

példán a folyamat elemeit! 

 

2. tétel: Az adatkezelés 

Sorolja fel a számítógépes veszélyforrások fajtáit, ismertesse a védekezés lehetőségit és 

hardver, szoftver eszközeit! Határozza meg az archiválás fogalmát! Fejtse ki az állományok 

tömörítésének módszereit és célját! Milyen tömörítő programok vannak, milyen típusú 

állományok hozhatók létre segítségükkel? Mutassa be a tömörítés és a kicsomagolás 

folyamatát egy ismert tömörítő program segítségével! 

 

3. tétel: Informatika és etika. Az informatika jogi ismeretei. 

Ismertesse a helyi és a távhálózatok használatának alapvető szabályai, illemtanát. 

Napjaink nagy veszélye a vírus. A szoftver mint árucikk. Szoftverek csoportosítása 

felhasználási jogosultság szerint. 

 

Informatikai alapismeretek – hardver témakörből: 

1. tétel: Jelátalakítás és kódolás 

Ismertesse az analóg és a digitális jelek fogalmát, átalakításának jelentőségét, az átalakítás 

hardvereszközeit! Határozza meg az információ fogalmát, tárolási lehetőségeit! Beszéljen az 

adatmennyiség méréséről, mértékegységeiről! Elemezze a különböző típusú adatok bináris 

ábrázolását! 
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2. tétel: Hálózatok 

Ismertesse a számítógép-hálózatok kialakításának célját, előnyeit, hátrányait! Beszéljen a 

hálózatok főbb egységeiről, ezek feladatairól! Csoportosítsa a hálózatokat különböző szem-

pontok alapján: kiterjedtség, átviteli közeg, topológia! 

3. tétel: A számítógép felépítése. Neumann elvű számítógépek. 

A Neumann-elvű számítógépek. A (személyi) számítógép részei és jellemzőik: Központi 

feldolgozó egység, memória, buszrendszer, interfészek (illesztő), ház, tápegység, alaplap 

4. tétel: Számítógép perifériái. 

A perifériák típusai és főbb jellemzőik: bemeneti eszközök, kimeneti eszközök, 

bemeneti/kimeneti eszközök, háttértárak, párbeszéd készülékek. 

 

5. tétel: Számítógép üzemeltetés – ki- és bekapcsolás 

A számítógépek be- és kikapcsolása, rendszer leállításának különböző módjai, 

karbantartási feladatok szabálytalan rendszerleállítás után, be- és kijelentkezés lokális 

hálózatok esetében 

 

6. tétel: Helyi hálózati szolgáltatások (Nagykun Református Gimnázium) 

  

Helyi topológia, hálózati szolgáltatások, be- és kijelentkezés, fájlok megosztása, 

felhasználói jogosultságok. 

 

Informatikai alapismeretek – szoftver témakörből: 

1. tétel: Az adatkezelés. Tömörítés és kicsomagolás fogalma, jelentősége. 

Sorolja fel a számítógépes veszélyforrások fajtáit, ismertesse a védekezés lehetőségit és 

hardver-, szoftvereszközeit! Határozza meg az archiválás fogalmát! Fejtse ki az állományok 

tömörítésének módszereit és célját! Milyen tömörítő programok vannak, milyen típusú állo-

mányok hozhatók létre segítségükkel? Mutassa be a tömörítés és a kicsomagolás folyamatát 

egy ismert tömörítő program segítségével! 

2. tétel: Az internet, állományok átvitele 

Határozza meg az Internet fogalmát, legfontosabb szolgáltatásait, beszéljen kialakulásá-

nak okairól, céljáról, fejlődéséről! Hogyan zajlik a gépek közti kommunikáció, mi a proto-

koll? Hogyan történik a gépek azonosítása, ismertesse az Interneten használatos címzési mód-

szereket (IP, DNS)! Milyen lehetőség van az állományok Interneten keresztül történő küldé-

sére, fogadására? 

3. tétel: Az operációs rendszer és főbb feladatai. 

Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs rendszer felhasználói 

felülete. 
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4. tétel: Szoftverek csoportosítása. 

 

Szoftverek fajtái, funkciói, szoftverek csoportosítása felhasználói szerződés szerint. 

 

5. tétel: Számítógépes férgek, vírusok 

 

Vírusok elleni védekezés, vírusok eltávolítása, vírusokkal kapcsolatos ismeretek beszerzése. 

Keresse meg a vizsgáztató által megadott vírus leírását az Interneten. (pl: JERUSALEM) 

 

Információs hálózati szolgáltatások. 

„Kommunikáció az interneten” témakörből: 

1. tétel: Internetes gyakorlati feladat 

Az internet használatával válaszoljon a következő kérdésekre!  
 

Mikor tart nyitva az egri Dobó vár? Mennyibe kerül a csoportos belépő? Milyen tele-

fonszámon lehet rendelni?  

A megtalált információkat küldje el egy Eger tárgyú levélben vizsgáztatójának! A levélről 

kapjon rejtett másolatot Ön is! A levél szövegében szerepeljen a várról készült egyik kép 

URL-ja is! 

2. tétel: Elektronikus levelezés – levelezőlisták 

Levelezőlisták feladatai, működési módjai, levelezőlisták használata, fel- és lejelentkezés. 

Levelezőlistákon érvényes viselkedési, etikai szabályok. Egy levelezési rendszer ismertetése. 

A levelezéshez szükséges szoftverek és beállításaik. Mutassa be a számítógépen, hogy milyen 

beállításokat kell elvégezni az elektronikus levelek fogadásához! 

Küldjön levelet vizsgáztatójának, melyben elküld egy tablóképet a Nagykun Református 

Gimnázium honlapjáról. 

 

3. tétel: Internetes kommunikációk, információ letöltési lehetőségek. 

 

Napjainkban számos lehetőség van arra, hogy kommunikáljunk ismerőseinkkel, 

barátainkkal. Adj tanácsot, melyik kommunikációs formát célszerű illetve illik használni 

egyes kapcsolatokban, helyzetekben! (Például osztályfőnök–szülő, barátok, családtagok 

számára) (levelezés, chat, Messenger, …) FTP, TELNET. 

Küldj egy levelet vizsgáztatódnak, melyben szüleid kérik az osztályfőnöködet, hogy 

elektronikus levélben küldjék el címükre a májusi osztályzataidat. 

 

4. tétel: Információk keresése a világhálón böngészők segítségével. Ismertesse egy 

internetes böngésző kezelő felületét!  

 

Böngészők, tematikus keresők, keresési módszerek. Logikai műveletek használata a keresés 

gyorsítására és pontosítására. Böngészők beállítási lehetőségei. Kedvencek, könyvjelzők,… 

Keresd meg az Interneten, hogy mikor indul ma vonat Rakamazra Debrecenen keresztül, és 

mennyibe kerül egy félárú első osztályú menetjegy. 
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Könyvtárhasználati ismeretek témakörből: 

 

1. tétel: A könyvtár fogalma, könyvtártípusok, a könyvtár felépítése. Számítógép a 

könyvtárban. A könyvtár szerepe az információszerzés folyamatában. 

 

 Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet. A 

helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány. A könyvtári szolgáltatások. 

Könyvtári szakrend: az ETO. Katalógusok, segédkönyvtár. Könyvtári számítógépes rendszer, 

számítógépes katalógus, gépesített kölcsönzés, internet használat a könyvtárban. 

 

 

2. tétel: Ismertesse a különböző típusú dokumentumokat, mint az ismeretek hordozóit. 

A könyv felépítése és fajtái, különleges könyvek. Folyóiratok, újságok fajtái. 

 

Tudja használni a kézikönyveket és a közhasznú információs forrásokat. Tudja használni a 

gyakoribb nem nyomtatott dokumentumokat.  

 


