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Ajánlás 
 

Az informatika tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. 

Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: 

 

– NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet 

– EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.15, a 4. 

melléklet 4.2.17 és 5. melléklet 5.2.21 

– OFI 2.3.2. Informatika 5-8 központi kerettanterve 

– a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Nevelési Programja 

– a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2010. évi helyi tanter-

ve 

 

A TANTERV TARTALMAZZA: 

4. – 8. évfolyamon az informatika tantárgyra vonatkozóan: 

– A tantárgy céljait feladatait, fejlesztési követelményeket. 

– A tantárgy óraterveit. 

– Az értékelési elveket. 

– A tankönyv kiválasztásának elveit. 

– Az évfolyamok tananyagának témáit. 

– A továbbhaladás feltételeit. 

– Az év végi követelményeket. 

– Az iskola beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit. 

 

Az átdolgozást végezte: 

4. – 8. évfolyam: Mezeiné Nagy Ildikó _______________________ 

   Baráth Béla  _______________________ 

 

Szolnok, 2013. március 31. 
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Alapelvek, célok és feladatok 

 

 

- A képességek fejlesztése, készségek kialakítsa, 

- a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű alkalma-

zása, az információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus kommunikáció-

ban való aktív részvétel, 

- elsajátíttatni a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási, -szervezési és át-

adási technikákat, valamint az információkezelés jogi és etikai szabályait, 

- a tanulók felkészítése az informatikai társadalom kihívásaira, 

- biztosítani a sokféle informatikai eszköz és módszer használatára való felkészülést, 

- az informatikai ismeretek folyamatos megújítására való belső igény kialakítása– az egész 

életen át tartó tanulás jegyében – a gyorsan fejlődő tudomány ismereteinek elavulása miatt, 

- a hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása is, 

- meg ismertetni az informatikai környezet egészségünkre gyakorolt hatását, és a túlzott 

számítógép-használat ártalmait, 

- foglalkozásain kellő súlyt kell kapniuk a számítógépes tevékenységekkel járó életvitelbeli 

veszélyek elhárításának, a személyes tevékenységek közötti egészséges arányok kialakítá-

sának, 

- a papír alapú információtárolás óriási történelmi szerepének hangsúlyozása, 

- korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse az érdeklődést a tanulás iránt, és lehetővé 

tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével hatékonyab-

ban tanuljon. 

A kerettanterv használata 

A tanórákon, foglalkozásokon megoldandó feladatok minél inkább kötődjenek a tanulók más 

tantárgyak keretében végzett feladataihoz, személyes törekvéseihez. Legyenek a tevékeny-

ségnek felhasználható produktumai, például névjegykártya, eseményekhez kötődő meghívó, 

élménybeszámolók, osztályújság, tablók, a megkeresett, a tovább-feldolgozott információk 

kötődjenek komplex tevékenységekhez, feladatokhoz, projektekhez. 
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A tantárgy órakerete: 

 

Évfolyam 
Heti órake-

ret 
Évi órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi terve-

zésű 

+órakeret 

4. 1 36 32 4 

5. 1 36 32 4 

6. 1 36 32 4 

7. 1 36 32 4 

8. 1 36 32 4 

 

A tanulók értékelése: 

A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. Akkor tudjuk a leg-

hatékonyabban szervezni a foglalkozásokat, ha a nagy óraszámú egységek (Alkalmazói isme-

retek; probléma megoldás) kezdetekor diagnosztikus értékelés során tárjuk fel a tanulók isme-

reteit. 

Szummatív értékelést félévkor és év végén, valamint az iskola pedagógiai programjában meg-

jelölt szakaszokban osztályzatok formájában adunk. 

Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának rendszeres 

ellenőrzése és értékelése, ami folyamatos szóbeli értékeléssel valósul meg. Egy-egy témakör 

feldolgozása során a tanuló 

 tanórai tevékenységét, elvégzett munkáját, 

 elkészített dokumentumait, 

 ismereteinek szintjét, 

 fejlődését, 

 órai aktivitását, 

 együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét) értékeljük rendsze-

res szóbeli értékeléssel és havonta érdemjeggyel. 

 

A produktumot előállító tudás, az önálló ismeretszerzés és a komolyabb dokumentumok elké-

szítése az értékelés alapja. A munkák már több tanóra alatt készülnek el, ezek értékelése során 

állapíthatjuk meg a valódi tudást. 

Elméleti ismeretek esetén alkalmazhatjuk a szóbeli feleltetést, írásos ellenőrzést, kiselőadások 

tartását. Gyakorlati ismeretek esetén az ellenőrzés formája lehet írásos ellenőrzés, tanulói te-

vékenység megfigyelése, összetett projektfeladat esetén az önálló munkavégzés a tervezéstől 

a kivitelezésig, illetve a csoportos munkavégzés produktuma. 

Az értékelés szempontjai, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a megis-

merési algoritmusokat, ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat, Felismeri-
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e a hasonlóságokat, analógiákat, tudja-e elméleti ismereteit a gyakorlatban alkalmazni, képes-

e az önálló munkavégzésre, tükröződik-e a logikus gondolkodás a teljesítményében, tud-e 

önállóan ismereteket szerezni, feldolgozni, új ismereteket előállítani, képes-e egyszerűbb lo-

gisztikai feladatok megoldására, ki tudja-e választani a munkájához szükséges eszközöket, 

milyen mértékben alkalmazza a számítógépet mint eszközt mindennapi munkájában, kiala-

kult-e benne a folyamatos önképzés igénye. 

 

A tanulók értékelése 

 

Formatív:                                                                                                                           

 Tanórai tevékenységét, elvégzett munkáját, óra végén, szóban; 

 elkészített dokumentumait szóban, érdemjeggyel; 

 ismereteinek szintjét, szóban – írásban; 

 fejlődését – szóban; 

 órai aktivitását; 

 együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét) szóban illetve pro-

duktumok alapján; 

 gyüjtőmunkák, kiselőadások illetve bemutatók készítésért; 

 füzetvezetés – félévente egyszer; tartalomra, felkészülésre használhatóság szempont-

jából. Beszámítása félévi – év végi záráskor, döntési tartományban lévő tanuló eseté-

ben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 versenyeken, projektekben, pályázatokon való részvétel, szinttől illetve minőségtől 

függően érdemjeggyel illetve dicséreti formákkal. 

 

Szummatív: 

 Tematikus egységenként, tevékenységhez, produktumhoz kötötten. 

 

Komplex munkák értékelése a szükséges műveletek megoldottsági százalékában. 

 

100  90%  jeles (5) 

89  75%  jó (4) 

74  50%  közepes (3) 

49  35%  elégséges (2) 

34  0%  elégtelen (1) 
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III. Követelményszintek meghatározása képzési területenként: 

 

l. Elméleti téren: 

 

Jeles a tanuló teljesítménye: 

– Ismerje és tartsa be a számítógép és technikai környezetének üzemeltetésére vonatkozó 

utasításokat, élet és balesetvédelmi szabályokat. 

– Önállóan ismerje fel és tudja értelmezni az információ különféle megjelenési formáit. 

– Tudja a számítógép felépítését, egyes részek funkcióit, használatuk egyszerűbb algorit-

musait. 

– Tudja a mindennapi életben használatos információtechnikai eszközök használatának 

algoritmusait. 

– Tudja az alkalmazott operációs rendszer használatának utasításait, alapfunkciók célját, 

meghatározásuk általános formáit. 

– Tudja az alapvető informatikai fogalmakat, tudja azokat értelmezni, ismerje azok gyakor-

lati alkalmazását. 

– Legyen tájékozott az információtechnika történeti fejlődésében, legyenek ismeretei annak 

magyar vonatkozásiról. 

– Tudja az általunk használt oktató és segédprogramok jelentőségét, használatának általá-

nos lépéseit. 

– Tudja az algoritmus fogalmát, egyszerűbb algoritmusokat értelmezni, kódolni az iskolá-

ban használatos programozási nyelven. 

– Tudja a szerkesztőprogramok / szöveg és ábraszerkesztő, valamint adatbázis és táblázat-

kezelő / alapfogalmait, gyakran alkalmazott funkcióit, műveletvégzési algoritmusait. 

 

Jó a tanuló teljesítménye: 

– Megegyezik az 5-ös érdemjegynél leírtakkal, de kis segítséggel tudja a mindennapi élet-

ben használatos információtechnikai eszközök használatának algoritmusait. 

– Ismerje az alkalmazott operációs rendszer használatának utasításait, alapfunkciók célját, 

meghatározásuk általános formáit. 

– Tudja az alapvető informatikai fogalmakat, tudja azokat segítséggel értelmezni, ismerje 

azok fontosabb gyakorlati alkalmazását. 
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– Legyenek ismeretei az információtechnika történeti fejlődéséről, annak magyar vonatko-

zásiról. 

– Ismerje az általunk használt oktató és segédprogramok jelentőségét, használatának általá-

nos lépéseit. 

– Tudja az algoritmus fogalmát, egyszerűbb algoritmusokat kis tanári segítséggel értelmez-

ni, kódolni az iskolában használatos programozási nyelven. 

– Tudja a szerkesztőprogramok / szöveg és ábraszerkesztő, valamint adatbázis és táblázat-

kezelő / alapfogalmait, funkcióit, műveletvégzési algoritmusait. 

 

Közepes a tanuló teljesítménye: 

– Aki az előzőekben meghatározottakat csak nagyobb mértékű segítséggel tudja teljesíteni 

 

 

Elégséges a tanuló teljesítménye: 

– Ismeri és tartsa be a számítógép és technikai környezetének üzemeltetésére vonatkozó 

utasításokat, élet és balesetvédelmi szabályokat. 

– Felismeri az információ különféle megjelenési formáit. 

– Ismeri a számítógép alapfelépítését, egyes részek funkcióit, használatuk módját a tantervi 

minimumszinten. 

– Ismeri az általa használt információtechnikai eszközök kezelését. 

– Tudja az alkalmazott operációs rendszer használatának alapvető utasításait. 

– Ismeri az alapvető informatikai fogalmakat, tudja azokat segítséggel értelmezni. 

– Legyenek ismeretei az információtechnika történeti fejlődéséről, annak magyar vonatko-

zásiról. 

– Ismeri az általunk használt oktató és segédprogramok elindítását és használatának általá-

nos lépéseit 

– Tudja az algoritmus fogalmát, nagyon egyszerű algoritmusokat tanári segítséggel értel-

mezni, kódolni az iskolában használatos programozási nyelven. 

– Ismerje a szerkesztőprogramok / szöveg és ábraszerkesztő, valamint adatbázis és táblá-

zatkezelő / alapfogalmait, alap funkcióit, egyszerűbb műveletvégzési algoritmusait. 
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Gyakorlati részek értékelésénél: 

 

Jeles a tanuló teljesítménye: 

– Aki önállóan és biztonságosan tudja a számítógépet és a technikai környezetét üzemeltet-

ni. 

– Önállóan ismerje fel és tudja alkalmazni az információ különféle megjelenési formáit. 

– Tudja önállóan alkalmazni a számítógép felépítéséből adódó egyes részek funkcióit, s 

végrehajtani használatuk egyszerűbb algoritmusait. 

– Tudja a mindennapi életben használatos információtechnikai eszközöket használni. 

– Tudja és alkalmazza az alkalmazott operációs rendszer használatának utasításait, alap-

funkcióit, meghatározásuk általános formáit. 

– Tudja az alapvető informatikai fogalmakat gyakorlatban alkalmazni. 

– Tudja az általunk használt oktató és segédprogramok futtatni, célnak megfelelően önálló-

an használni. 

– Tudjon önállóan egyszerűbb algoritmusokat értelmezni, kódolni az iskolában használatos 

programozási nyelven. 

– Önállóan tudjon szerkesztőprogramokkal / szöveg és ábraszerkesztő, valamint adatbázis 

és táblázatkezelő /dokumentumot készíteni, megjeleníteni, állományokat létrehozni, ke-

zelni. 

 

Jó a tanuló teljesítménye: 

– Aki biztonságosan tudja a számítógépet és a technikai környezetét üzemeltetni. 

– Ismerje fel és tudja alkalmazni az információ különféle megjelenési formáit. 

– Tudja alkalmazni a számítógép felépítéséből adódó egyes részek funkcióit, s végrehajtani 

használatuk egyszerűbb algoritmusait 

– Tudja a mindennapi életben gyakrabban használt információtechnikai eszközöket alkal-

mazni. 

– Tudja és alkalmazza az alkalmazott operációs rendszer használatának utasításait, alap-

funkcióit, meghatározásuk általános formáit. 

– Tudja az alapvető informatikai fogalmakat gyakorlatban alkalmazni. 

– Tudja az általunk használt oktató és segédprogramokat futtatni, célnak megfelelően hasz-

nálni. 

– Tudjon önállóan egyszerűbb algoritmusokat értelmezni, kis tanári segítséggel kódolni az 

iskolában használatos programozási nyelven. 
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– Önállóan, minta alapján tudjon szerkesztőprogramokkal / szöveg és ábraszerkesztő, va-

lamint adatbázis és táblázatkezelő /dokumentumot készíteni, megjeleníteni, állományokat 

létrehozni, kezelni. 

 

Közepes a tanuló teljesítménye: 

– Aki biztonságosan tudja a számítógépet és a technikai környezetét üzemeltetni. 

– Ismerje fel és segítséggel tudja alkalmazni az információ különféle megjelenési formáit. 

– Tudja alkalmazni a számítógép felépítéséből adódó egyes részek funkcióit, és segítséggel 

végrehajtani használatuk egyszerűbb algoritmusait. 

– Tudja a mindennapi életben általa gyakrabban használt információtechnikai eszközöket 

alkalmazni. 

– Tudja és alkalmazza az alkalmazott operációs rendszer használatának utasításait, alap-

funkcióit. 

– Tudja az alapvető informatikai fogalmakat gyakorlatban alkalmazni. 

– Tudja az általunk használt oktató és segédprogramokat futtatni, egyszerű feladat megol-

dására alkalmazni. 

– Tudjon egyszerű algoritmusokat értelmezni, tanári segítséggel kódolni az iskolában hasz-

nálatos programozási nyelven. 

– Minta alapján tudjon szerkesztőprogramokkal / szöveg és ábraszerkesztő, valamint adat-

bázis és táblázatkezelő / dokumentumot készíteni, megjeleníteni, állományokat létrehoz-

ni. 

 

Elégséges a tanuló teljesítménye: 

– Aki biztonságosan tudja a számítógépet és a technikai környezetét üzemeltetni. 

– Ismerje fel az információ különféle megjelenési formáit. 

– Tudjon a számítógép felépítéséből adódó egyes részek felhasználásával egyszerű felada-

tokat végrehajtani.  

– Tudja útmutatás alapján a mindennapi életben általa gyakrabban használt információ-

technikai eszközöket alkalmazni. 

– Tudja és segítséggel alkalmazza a használt operációs rendszer utasításait, alapfunkcióit. 

– Ismerje az alapvető informatikai fogalmakat. 

– Tudja az általunk használt oktató és segédprogramokat futtatni, egyszerű feladat megol-

dására alkalmazni. 

– Tudjon egyszerű algoritmusokat értelmezni, tanári segítséggel ábraszerkesztő, valamint 

adatbázis és táblázatkezelő / egyszerű dokumentumot készíteni, megjeleníteni, állomá-

nyokat létrehozni. 
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Versenyeztetés: önkéntes nevezésért és alapos felkészülésért jeles tantárgyi érdemjegy, jó 

helyezés elérése esetén megfelelő szintű dicséret adása indokolt. 

– gyűjtőmunka - kiselőadás 

– füzetvezetés és foglalkozáskultúra értékelése az egységes eljárásokban és a minőségi köri 

ajánlásokban leírt módon 

– egyéb szaktárgyakhoz kapcsolódó informatikai eszközökkel támogatott projektek megva-

lósítása 

 

Félévi - év végi osztályzat megállapítása: 

 

– Szerzett érdemjegyek átlaga. 

– Órai aktivitás, hozzáállás, otthoni - iskolai tevékenység. 

– Elért eredmények összevetése a tanuló képességeivel, adottságaival. 

– Versenyeken elért, vagy kimagasló munkáért kapott szaktárgyi dicséretek figyelembe 

vételével. 

 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

 megfelelő feldolgozásban tartalmazza a szükséges ismeretanyagot; 

 adjon segítséget a gyakorlati munkához; 

 ösztönözze a további önálló ismeretszerzést és számítógépes munkát; 

 támogassa a csoportmunkát; 

 korosztálynak megfelelő nyelvezet és stílus; 

 az ábrák és képek mennyisége, minősége és tartalma igazodjon a fejlesztési követel-

ményekhez; 

 sokféle feladatot tartalmazzon a könnyűtől a nehézig; 

 hardver- és szoftverfüggetlen legyen, vagy többféle lehetőséget mutasson be; 

 megfelelően kezelje az informatika gyorsan változó részeit. 

 

A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi feltéte-

lek a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározottak alapján 
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Számítástechnikai teremben: 

Tábla 1 db 

Számítógépasztal tanulónként 1 

Számítógép, internet hozzáféréssel, perifériákkal tanulónként 1 felszerelés 

Informatikai szoftverek, programok szükség szerint 

 

 

A helyi tantárgyi tanterv áttekintése 

 

4. évfolyam 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi több-

let- 

óraszám 

(±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Az informatikai eszközök használata 4 +1 5 
2. Alkalmazói ismeretek 10 0 10 
3. Problémamegoldás inf. eszközökkel és 

m. 
8 +2 10 

4. Infokommunikáció 4 +1 5 
5. Az információs társadalom 4 0 4 
6. Könyvtári informatika 2 0 2 

Évfolyam összesen: 32 4 36 

 

 

5. évfolyam: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi több-

let- 

óraszám 

(±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Az informatikai eszközök használata 4 0 4 
2. Alkalmazói ismeretek 10 +4 14 
3. Problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel 
8 0 8 

4. Infokommunikáció 4 0 4 
5. Az információs társadalom 4 0 4 
6. Könyvtári informatika 2 0 2 

Évfolyam összesen: 32 4 36 

 

 

 

6. évfolyam: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi több-

let- 

óraszám 

Témakör 

összidőkerete 
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(±) 
1. Az informatikai eszközök használata 4 0 4 
2. Alkalmazói ismeretek 10 +4 14 
3. Problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel 
8 0 8 

4. Infokommunikáció 4 0 4 
5. Az információs társadalom 4 0 4 
6. Könyvtári informatika 2 0 2 

Évfolyam összesen: 32 4 36 

 

 

7. évfolyam: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi több-

let- 

óraszám 

(±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Az informatikai eszközök használata 2 +1 3 
2. Alkalmazói ismeretek 14 +2 16 
3. Problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel 
6 +1 7 

4. Infokommunikáció 4 0 4 
5. Az információs társadalom 3 0 3 
6. Könyvtári informatika 3 0 3 

Évfolyam összesen: 32 4 36 

 

 
8. évfolyam: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi több-

let- 

óraszám 

(±) 

Témakör 

összidőkerete 

1. Az informatikai eszközök használata 2 +1 3 
2. Alkalmazói ismeretek 14 +1 15 
3. Problémamegoldás informatikai esz-

közökkel és módszerekkel 
6 +1 7 

4. Infokommunikáció 4 0 4 
5. Az információs társadalom 3 0 3 
6. Könyvtári informatika 3 +1 4 

Évfolyam összesen: 32 4 36 

 

 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok és ajánlások 
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A tanulók ismerjék meg a számítógépes munka szabályait, a legfontosabb balesetvédelmi 

előírásokat. Sajátítsák el a tanulók a számítógépnek és perifériáinak kezelési tudnivalóit, is-

merkedjenek meg az informatikai szakkifejezésekkel, életkoruknak megfelelően értsék meg 

azokat. Ha a számítógépek hálózatba vannak kötve, ismertessük meg velük a hálózatba való 

bejelentkezés menetét (azonosító, jelszó), jelentőségét, a kilépés folyamatát, és beszélgessünk 

velük a hálózathasználat etikájáról, szabályairól. Lássák meg a számítógép sokoldalú al-

kalmazhatóságát, és azt is, hogy hálózat esetén e lehetőségek kiszélesednek, új probléma-

megoldási lehetőséget nyújtanak a felhasználók számára. 

Fontos, hogy a tanulók olyan szoftverekkel találkozzanak először, amely a tantárgy pedagógi-

ai céljainak megfelel. Előnyt élveznek a játékos didaktikai szoftverek, az egyszerű kezelésű, 

felhasználóbarát, gyermekeknek készített multimédia-programok, és azok a nyitott progra-

mok, amelyekkel alkotni lehet. A tanulók az eszközök és szoftverek megismerését követően 

törekedjenek önálló számítógépes alkotások elkészítésére (szövegek, rajzok, animációk, dal-

lamok, stb.), tudjanak minta után egyszerűbb dokumentumokat létrehozni. Legyen igényük az 

esztétikus külalak kialakítására. Motiváljuk őket arra, hogy mondanivalójukhoz, elképzelé-

seikhez önálló, kreatív alkotásokat tervezzenek, készítsenek. Tudják, hogy az alkotások 

elmenthetők, később visszahívhatók, módosíthatók. 

A tanulók legyenek képesek arra, hogy egy adott probléma megoldásához a megismert alkal-

mazások (eszközök, módszerek) közül kiválaszthassák a megfelelőt. Szerezzenek jártasságot 

az általuk megismert szoftverek kezelésében, ismerjék meg annak kezelőfelületét, menü-

rendszerét, legfontosabb funkcióit. Az alkalmazói ismeretek elsajátítására, begyakorlására 

mindig a gyermekek közvetlen környezetéből, a mindennapi életből vegyünk mintapéldát. 

A dokumentumkészítés (pl. faliújság-szöveg, felirat, plakát, illusztráció) az iskolai esemé-

nyekhez, tantárgyakhoz vagy a gyermekek hétköznapjaihoz, az őket foglalkoztató témákhoz 

kapcsolódjon. 

Bár az informatika tantárgy feladata a számítógépes tudnivalók, valamint a könyvtárhasználati 

ismeretek közvetítése, mégis arra kell törekedni, hogy az alsó tagozatos tanórákon (és nem-

csak az informatika órán!) az informatika interdiszciplináris jellege domináljon. Az infor-

matika órák akkor eredményesek igazán, ha túlmutatnak a tantárgyi kereteken, ha nem az in-

formatika kabinetre korlátozódnak, hanem a megszerzett ismeretek rögtön a gyakorlatban 

hasznosulnak. A tantárgyköziség az informatika jellemzője. 

Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése a tantárgy kiemelt feladata. Ismertessük meg a ta-

nulókat néhány, a hétköznapi életből vett algoritmussal, majd törekedjünk arra, hogy ők is 

felismerjenek, értelmezzenek, létrehozzanak, kitaláljanak algoritmusokat. Értelmezzék a min-

dennapi algoritmusokat és tudják annak adatait, folyamatát megfelelő eszközkészlettel rögzí-

teni, leírni. Játsszanak algoritmikus játékokat: gondolati, cselekvéses, mozgásos játékokat is 

- a teremben, az udvaron. Lássanak példát egyes algoritmusok számítógépes megvalósítására, 

és törekedjenek a számítógéppel önálló algoritmusok készítésére vagy ezek értelmezésére. 

Vegyék észre az algoritmusokban a sorrend fontosságát, értsék meg az ismétlések szerepét és 

a változások mértékét. 

A tanulók gyűjtsenek adatokat a mindennapi életből, törekedjenek ezek megkülönböztetésére, 

lejegyzetelésére, adott szempont szerinti rendezésére. A különböző tantárgyakhoz kapcsoló-

dóan tematikusan keressenek adatokat, illetve szerezzenek információkat a korcsoportnak 

megfelelő, iskolában vagy otthon rendelkezésre álló dokumentumokból. A tanulók értsék 

meg, hogy az információknak változatos megjelenési formája van. Legyenek képesek a külön-

féle módon megjelenő információt felismerni (szöveg, ikon, kép, animáció, hang…), értel-

mezni, és szerezzenek jártasságot az információk kezelésében. Lássák, hogy nem öncélúan 

gyűjtötték az adatokat, keresték az információkat, hanem azok - valamely más tanórán vagy a 
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mindennapokban - hasznosultak. Érezzék az információszerzés és feldolgozás gyakorlati 

hasznát, előnyeit. 

Ismerkedjenek meg az iskolai könyvtárral, az iskola tanulási forrásközpontjával. Használata 

során vegyék észre változatos információszerző lehetőségeit. Sajátítsák el a könyvtárhasználat 

szabályait, kövessék a könyvtárban elvárt viselkedési normákat. Lássanak a könyvtárban 

különféle dokumentumfajtákat, információs forrásokat, és formai, használati jellemzőik meg-

ismerése alapján használják azokat. Kapjanak a szaktárgyi ismeretszerzés során a tanulók 

minél több olyan feladatot, amelynek megoldásához önálló gyűjtőmunkára, az információk 

keresésére van szükség. Gyakorolják a felfedező ismeretszerzés könyvtári műveleteit, és si-

kerélményük vezessen a könyvtár iránti attitűd megerősödéséhez, az érdeklődés által vezé-

relt önálló ismeretszerzés megszerettetéséhez, a tanulás tanulásához. 

Ismerkedjenek meg a világháló információszerzési lehetőségeivel is. A rendelkezésre álló 

böngészőprogrammal olyan honlapokat keressenek fel, amely számukra érdekes, szórakozta-

tó, illetve az egyes tantárgyak ismeretszerzését segítik. Látogassuk meg az iskola honlapját is, 

ennek a tanulók számára is érdekes, fontos információit megtalálva. Ha a honlapnak nagyobb 

diákszerkesztői is vannak, az alsós tanulók ötleteikkel, kisebb számítógépes alkotásaik közzé-

tételével segíthetik a honlapfejlesztők munkáját, valóban tapasztalván alkotómunkájuk 

hasznosulását, fontosságát. 

Az internet használata kapcsán beszéljünk a világhálón való szörfölés veszélyeiről is, illetve a 

túlzott számítógép-használat káros hatásairól. Megemlítendők a világháló új kommunikációs 

lehetőségei is (pl. telefonálás, blog, csevegés, e-kereskedelem, e-ügyintézés stb.), ezek elő-

nyei és veszélyforrásai. A digitális média lehetőségeinek bemutatása során törekedjünk a 

médiatartalmak tudatos megválasztására, az online közösségek etikai szabályainak megis-

mertetésére. 

Az életkornak megfelelően minél több játékos elemet alkalmazzunk. Olyan komplex felada-

tok ajánlottak, amelyek megoldásai erősítik a csoportmunkát, projektmunkát, az együttgon-

dolkodást, a munkamegosztás kialakulását. A gyermekek párosan is dolgozhatnak-

alkothatnak a számítógépnél, elosztva a feladatokat. Azok a gyermekek, akik otthon vagy 

másutt már találkoztak a számítógéppel, sőt esetleg használták is azt, ismereteiket osszák meg 

kezdő társaikkal, segítve azok első próbálkozásait, erősítve a személyközi kompetenciát. A 

tanulói egyéni munkák eredményeit (alkotás, gyűjtőmunka, keresés stb.) közösen értékeljük, a 

legjobb munkákat dicsérjük, jutalmazzuk, hasznosítsuk. 

A tanító mutasson jó példát az IKT-eszközök alkalmazásában: a pedagógiai munka, a mód-

szertan változatossá tétele érdekében a lehetőség szerint használja az iskolában rendelkezés-

re álló eszközöket (pl. felhasználói szoftverek, laptop, projektor, interaktív tábla, digitális 

fényképezőgép). 

Az informatika tantervben a Nemzeti alaptanterv műveltségterületeit így rövidítettük: 

Magyar nyelv és irodalom = Ma, Idegen nyelvek = Idny, Matematika = Mat, Ember és társa-

dalom = ETá, Ember és természet = ETe, Földünk-környezetünk (Környezetismeret) = Kö, 

Művészetek = Mű, Informatika = Inf, Életvitel és gyakorlat = Égy, Testnevelés és sport = Te, 

Erkölcstan = Er 

A tananyag tartalmához és a tanulói tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó kulcskompe-

tenciákat, illetve kiemelt fejlesztési területeket/nevelési célokat az alábbi rövidítésekkel tün-

tettük fel a táblázatban: 

AnyK = anyanyelvi kommunikáció, IdK = idegen nyelvi kommunikáció, MatK = matematikai 

kompetencia, TerT = természettudományos és technikai kompetencia, DigK = digitális kom-
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petencia, HÖT = hatékony, önálló tanulás, SzoÁ = szociális és állampolgári kompetencia, 

VálK = kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, EszK = esztétikai-művészeti 

tudatosság és kifejezőkészség 

Er = Erkölcsi nevelés, NemH = nemzeti öntudat, hazafias nevelés, ÁD = állampolgárságra, 

demokráciára nevelés, ÖT = önismeret és társas kultúra, Csa = családi életre nevelés, TeLe = 

testi és lelki egészségre nevelés, FelÖ = felelősségvállalás másokért, önkéntesség, FeKö = 

fenntarthatóság, környezettudatosság, Pá = pályorientáció, GaP = gazdasági, pénzügyi neve-

lés, Mé = médiatudatosságra nevelés, TanT = a tanulás tanítása. 

 

 

4. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás  --- 

További feltételek 
Személyi: 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, kivetítő 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerkedés az informatikai környezettel. A számítógéppel való inter-

aktív kapcsolattartás, programok futtatása. 

 

 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységek Kapcsolódás 

Ismerkedés az adott 

informatikai kör-

nyezettel. 

Az informatika-terem 

használatának szabá-

lyai, a számítógép 

üzemeltetése, baleset-

védelmi tudnivalók.  

A számítógép fő ré-

szei, perifériái.  

Ismerkedés az informati-

kai környezettel.  

A számítógéppel „párbe-

széd” ismert programok 

segítségével.  

Programok indítása, futta-

tása, a menüpontok felfe-

dezése és használata.  

Ma, Mat, Kö, Idny, 

Mű 

 

 

TeLe, FeKö 

 

 

ErN, TanT, DigK 

A számítógéppel 

való interaktív kap-

csolattartás ismert 

programokon ke-

resztül 

A billentyűzet és az 

egér használata.  

 

Egyszerű készségfejlesztő 

szoftverek megismerése, 

didaktikai célú játékok, 

multimédia oktatóprog-

ramok használata.  

Alkalmazások keze-

lésének megismeré-

se. 

A jelek és a számító-

gép kapcsolata. 

 

Gyakorlás az ismert 

szoftverekkel, a felhasz-

nálói felület kezelése, a 

jelek/ikonok értelmezése, 

csoportosítása.  

A hálózati bejelentkezés 

gyakorlása. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 
10 óra 

Előzetes tudás  --- 

További feltételek 
Személyi: 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, kivetítő 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, rajzos dokumentumok, zenés alkalmazások, animációk ké-

szítése. Az alkalmazói környezet használata.  

Az adatkezelés, adatfeldolgozás, információ-megjelenítés alapjainak 

megismerése. Ismerkedés néhány közhasznú információforrással. 

 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységek Kapcsolódás 

Egyszerű, rajzos és 

személyhez kötődő 

dokumentumok 

készítése. 

A rajzeszközök 

megfelelő használa-

ta 

Egyszerű szöveg-

író/szerkesztő és raj-

zoló program kivá-

lasztása, elindítása.  

Rövid szöveges do-

kumentum készítése. 

A szöveg begépelése, 

javítása.  

Egyszerű rajzok, áb-

rák elkészítése.  

A választott szövegszer-

kesztő- és rajzoló prog-

ram alapszintű kezelése: a 

legfontosabb elemek, 

funkciók, megismerése, 

kiválasztása.  

Kreatív alkotás a számí-

tógéppel: egyszerű rajzos 

dokumentumok készítése, 

„kép- és betűnyomdák” 

segítségével.  

Személyes dokumentu-

mok létrehozása (pl. fü-

zetcímke, képes meghí-

vó). 

Ma, Kö, Mű, Égy 

 

 

AnyK, EszK 

 

 

TanT, SzoÁ, 

EszK, ÖT 

 

 

Egyszerű zenés al-

kalmazások, animá-

ciók elkészítése és 

használata 

Zenék meghallgatása, 

animációk megtekin-

tése, készítése. 

Zenefelvétel és meg-

hallgatás. 

 

Médialejátszó alkalmazá-

sa. Dallamok, animációk 

tervezése, kreatív szoftve-

rek kipróbálása.  

Egyszerű animációs tech-

nikával mozgókép készí-

tése. 

A feladat megoldá-

sához szükséges 

alkalmazói környe-

zet használata 

A rajzos dokumentum 

nyomtatása. 

Az iskolai és mindennapi 

élethez kapcsolódó tema-

tikus rajzok, szövegek 

készítése. A dokumentu-

mok mentése és nyomta-

tása segítséggel. 
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Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységek Kapcsolódás 

A környezetünkben 

lévő személyek, 

tárgyak jellemzői-

nek kiválasztása, 

rögzítése 

Adatok gyűjtése, ér-

telmezése. 

Mindennapi adatok gyűj-

tése és lejegyzése (szö-

veggel, számmal, rajzzal), 

különféle szempontok 

alapján. 

Mat, Ma, Kö 

 

 

AnyK, matK, 

DigK 

 

 

ErN, GaP, VálK, 

ÁD 

Adatok csoportosí-

tása, értelmezése 

Adatok csoportosítása 

és feldolgozása: kere-

sés és rendezés. 

 

Ötletek gyűjtése az önálló 

információszerzéshez. Az 

adatok csoportosítása, 

válogatása, rendezése. 

Adatkeresés, információ-

gyűjtés a rendelkezésre 

álló adathalmazból.  

Néhány közhasznú 

információforrás 

megismerése 

Egyes közhasznú in-

formációforrások, 

mindennapi adatbázi-

sok bemutatása, meg-

ismerése. 

Közös információkeresés 

(pl. TV-műsor, mozimű-

sor, tudakozó, telefon-

könyv, teletext, gyermek-

lexikonok) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai  

eszközökkel és módszerekkel 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás  --- 

További feltételek 
Személyi: 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, kivetítő 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépes problémamegoldás tervezésének, megvalósításának 

alapjai. Algoritmusok megismerése, teknőcgrafika készítése. 

Mindennapi tevékenységek algoritmizálható részeinek megfogalmazá-

sa. Egyszerű fejlesztőrendszer használata. 

Hétköznapi modellek tanulmányozása 

 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységek Kapcsolódás 

Információ kifejezé-

se beszéddel, írás-

sal, rajzzal, jelekkel 

Az információ külön-

féle megjelenési for-

mái. A mindennapi 

életben előforduló 

információs jelek, 

szimbólumok. 

Információgyűjtés válto-

zatos forrásokból. Az 

információ kifejezése 

többféle módon: beszéd-

del, írással, rajzzal, jelek-

kel, mozgással stb.  

Kö, Mat, Te, Égy, 

Mű 

 

 

AnyK, MatK, 

TerK 

 

 

TanT, Er 

Az algoritmus hét-

köznapi fogalmának 

megismerése. 

Mindennapi folyama-

tok megbeszélése, 

értelmezése. 

Ismert folyamatok, cse-

lekvések lépésekre bontá-

sa, egyszerű lejegyzetelé-

se szöveggel, rajzzal. 

Problémák megol- Egyszerű problémára A pedagógus által felve-
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Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységek Kapcsolódás 

dása részben tanári 

segítséggel, részben 

önállóan 

megoldási javaslatok 

megfogalmazása, a 

problémamegoldás 

gyakorlása informati-

kai eszközökkel. 

tett problémához gyűjtő-

munka: 

Milyen informatikai esz-

közt érdemes használni? 

Megoldási terv készítése 

segítséggel. A terv és a 

megvalósítás összehason-

lítása. 

Ábra készítése tek-

nőcgrafikával. 

A teknőcgrafika alap-

fogalmai. Egyszerű 

ábra rajzolása. 

Egy választott algoritmus 

rajzos megvalósítása Lo-

go-környezetben. 

Egyszerűbb algo-

ritmusok felismeré-

se, megfogalmazá-

sa, végrehajtása 

Mindennapi algorit-

musok elemzése, ké-

szítése. Az algoritmus 

adatai.  

Az informatikai kör-

nyezet algoritmusai. 

Algoritmusok a szá-

mítógépen. 

A mindennapi élet algo-

ritmusainak felismerése, 

megfogalmazása, egysze-

rű lejegyzése és/vagy 

eljátszása. („Robotjáté-

kok”) 

Egyes algoritmusok ki-

próbálása, az utasítások 

változtatásának megfigye-

lése. 

Ma, Mat, Te, Égy 

 

 

MatK, DigK, 

HÖT, TerT, EszK 

 

 

TeLe, FeKö, TanT 

Egy egyszerű auto-

mata elvű fejlesztő 

rendszer használata 

A fejlesztőrendszer 

alaputasításainak 

megismerése. Algo-

ritmusok kipróbálása. 

Sorrend, részek kap-

csolata. 

Alkotás a korosztálynak 

megfelelő fejlesztőrend-

szer segítségével. Egysze-

rű ábrák tervezése, meg-

rajzolása (pl. a teknőc 

háza). Programírás: az 

algoritmus végrehajtása a 

számítógépen, az ered-

mény értelmezése. 

A tanuló által a hét-

köznapokban hasz-

nált modell vizsgá-

lata eltérő paraméte-

rekkel 

Az algoritmusokban 

használt adatok értel-

mezése. Paraméterek 

használatának bemu-

tatása. 

Az algoritmusban hasz-

nált adatok kigyűjtése. Az 

adatok változtatásának 

kipróbálása segítséggel, a 

hatás megfigyelése, a 

változások nyomon köve-

tése az adott fejlesztő-

rendszer használatával. 

Mat, Kö 

 

 

VálK 

 

 

TanT 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.Infokommunikáció 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás  --- 

További feltételek 
Személyi: 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, kivetítő 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információk hatékony keresésének megismerése 

Az infokommunikáció előnyeinek és veszélyeinek megismerése 

A digitális média lehetőségeinek megismerése 

 

 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységek Kapcsolódás 

Egyszerű helyze-

tekkel kapcsolatos 

kérdések megfo-

galmazása 

Információk keresése, 

pontos kérdések meg-

fogalmazása. 

Szituációs játék az infor-

máció adása-vétele kap-

csán. Kérdések feltétele 

adott információ meg-

szerzéséhez. 

Ma, Er 

 

 

AnyK, SzoÁ, 

VálK, 

 

 

NemH, ÁD, Pá 

Irányított informá-

ciókeresés 

Információközlő rend-

szerek bemutatása. 

Keresőrendszerek 

megfigyelése. 

Információszerzés az in-

terneten, a pedagógus 

által irányított keresés 

segítségével. 

A megtalált információ 

közös értelmezése. 

Az elterjedt info-

kommunikációs 

eszközök lehetősé-

geinek és kockáza-

tainak megismerése 

Információ küldése és 

fogadása a digitális 

technika segítségével. 

A digitális kommuni-

káció eszközei, lehe-

tőségei. 

Beszélgetés a hagyomá-

nyos és virtuális világ 

jellemzőiről, eltéréseiről, 

a kommunikációt segítő 

technikai eszközökről, 

módszerekről (pl. mobil-

telefon, chat, e-mail, 

blog), használatuk szabá-

lyairól és veszélyeiről. E-

mail küldése. 

Ma, Er 

 

 

AnyK, SzoÁ 

 

 

ErN, ÖT, FeKö, 

Mé 

Az informatikai 

eszközöket alkal-

mazó média egyes 

lehetőségeinek 

megismerése 

A digitális média le-

hetőségei, eszközei 

(közösségi portálok, 

interaktív média, e-

könyv) 

Ismerkedés a digitális 

média lehetőségeivel, 

bemutatás, elemzés. Digi-

tális reklámok fajtáinak 

megtekintése, az online 

veszélyek megbeszélése, 

a segítségkérés lehetősé-

gei. 

Ma, Mű 

 

SzoÁ, DigK 

 

 

ErN, TeLe, Mé 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.Az információs társadalom 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás  --- 

További feltételek 
Személyi: 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, kivetítő 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Felkészítés a személyes információk használatára 

Az elektronikus ügyintézés, vásárlás feltételeinek és biztonságának 

alapszintű megismerése 
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Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységek Kapcsolódás 

A személyi infor-

mációk és szemé-

lyes adatok fogal-

mának megismerése 

Személyes adataink 

fogalma. Internetes 

adatgyűjtés, kérdő-

ívek, közösségi olda-

lak. 

Szituációs játékok adat-

gyűjtésre és -közlésre. 

Mit adhatunk meg és mit 

nem az interneten?  

Er, Égy 

 

 

AnyK, VálK, HÖT 

 

 

ÖT, NemH, GaP, 

TeLe, Mé 

A netikett alapjai-

nak megismerése 

Az internethasználat 

szabályai, illemtana. 

Helyes viselkedés a 

kommunikáció során. 

Szituációs játék és vita az 

internethasználat illemta-

náról, jó és rossz példák 

gyűjtése. 

A gyerekeknek szó-

ló legelterjedtebb 

elektronikus szol-

gáltatások megis-

merése. 

Elektronikus szolgál-

tatások tanulóknak. 

Digitális napló, e-

ellenőrző. Vásárlás, 

megrendelés a neten.  

Népszerű, gyerekeknek 

szóló honlapok közös 

meglátogatása. 

Beszélgetés a netes ügy-

intézés előnyeiről. Re-

gisztráció bemutatása, 

szabályainak megbeszélé-

se.  

ETá, Ete 

 

DigK, SzoÁ 

 

GaP, FelÖ, Mé 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6.Könyvtári informatika 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás  --- 

További feltételek 
Személyi: 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, kivetítő 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók könyvtárhasználati műveltségének fejlesztése, a könyvtári 

információkeresés lehetőségeinek megismerése 

 

 

Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységek Kapcsolódás 

Az iskolai könyvtár 

tér- és állomány-

szerkezetében való 

eligazodás 

Az iskolai könyvtár 

tér- és állományszer-

kezete. Főbb állo-

mányrészek a doku-

mentumok tartalmá-

nak és használati sajá-

tosságainak megfele-

lően. 

Tájékozódás a könyvtár-

ban a feliratok segítségé-

vel. Könyvek keresése 

segítséggel, majd önálló-

an a szabadpolcon szerző, 

cím és téma szerint. 

 

Ma, Ete, Etá, Kö, 

Mű, Er 

 

 

AnyK, IdK, HÖT 

 

 

ErN, NemH, ÁD, 

TanT A könyvtárak alap-

szolgáltatásainak 

ismerete, a haszná-

lat szabályainak 

betartása 

A könyvtár szolgálta-

tásai, használati sza-

bályai (kölcsönzés, 

helyben használat), 

viselkedési normák.  

A könyvtári keresés 

algoritmusa.  

Beiratkozás, kölcsönzés. 

A könyvtári helyes visel-

kedés megbeszélése pél-

dák alapján. 
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Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységek Kapcsolódás 

Elterjedt dokumen-

tumtípusok formai, 

tartalmi jellemzői-

nek megismerése, 

megkülönböztetése, 

használatuk alapjai. 

A főbb dokumentum-

típusok (könyv, folyó-

irat, audiovizuális és 

elektronikus ismeret-

hordozók) jellemzői 

(a használatukhoz 

szükséges eszközök 

bemutatásával). A 

különböző médiumok 

szerepe az ismeret-

szerzésben. Szépiro-

dalmi (mese, regény, 

vers) és ismeretter-

jesztő művek megkü-

lönböztetése. 

Azonos tantárgyi témák-

ról szóló különböző in-

formációhordozók kere-

sése.  A kiválasztott isme-

rethordozók összehasonlí-

tása. 

 

A források azonosí-

tó adatainak megál-

lapítása 

Segédkönyvek: lexi-

kon, szótár, enciklo-

pédia. Főbb jellemző-

ik, a tájékozódásban 

betöltött szerepük. 

Felfedező keresés az 

életkornak megfelelő-

en, tantárgyi témák-

ban. 

Tájékozódási feladatok 

megoldása, tények, ada-

tok keresése az életkori 

sajátosságoknak megfele-

lő segédkönyvekben, 

elektronikus adathordo-

zókon, illetve az interne-

ten. 

A kiválasztott dokumen-

tum tartalmának és főbb 

azonosítási adatainak 

megállapítása, feljegyzé-

se. 

 

Követelmények a 4. évfolyam végén: 

A tanuló 

 ismerje fel és nevezze meg a számítógép fő részeit. Legyen képes kezelni a billentyű-

zetet és az egeret, használatukkal a számítógéppel kommunikálni, és életkorának meg-

felelő oktatási célú programokkal tevékenykedni. Elakadás, hibaüzenet esetén tudjon 

segítséget kérni. Ismerje a mindennapi életben leginkább elterjedt digitális eszközö-

ket/adathordozókat, ezek funkcióit, alkalmazási területeit. 

 ismerje meg egy szövegszerkesztő és rajzoló szoftver alapvető szolgáltatásait, alkal-

mazásukkal tudjon egyszerű szöveges dokumentumot létrehozni, illetve ábrát, rajzot, 

illusztrációt készíteni. 

 legyen képes egyszerű, hétköznapi, illetve térbeli tájékozódási képességet fejlesztő al-

goritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. Tudjon teknőcgrafikával egyszerű ábrát 

készíteni. 
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 ismerje néhány infokommunikációs eszköz lehetőségét és a legelterjedtebb elektroni-

kus szolgáltatásokat. legyen képes segítséggel információt keresni a világhálón, ismer-

je a netikett alapjait. 

 tudjon tájékozódni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában és innen dokumen-

tumot választani. Legyen képes a választott dokumentum legfontosabb adatainak 

megnevezésére. Ismerje az információhordozók mindennapi életben leggyakrabban 

használt típusait. Legyen képes olvasmányairól röviden, szóban beszámolni. 
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5–6. évfolyam 

 

A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb 

egységeit, valamint a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a 

legfontosabb eszközöket. Megismerik a fájl- és mappakezeléssel kapcsolatos műveleteket és a 

víruskereső program használatát. A számítógép kezelése során figyelembe veszik, hogy az 

adatok védelméről is gondoskodniuk kell.  

Az alkalmazói ismeretek témakörben a tanulmányi és közösségi feladatokhoz kapcso-

lódóan kerül sor a számítógépes programok használatára. A szövegszerkesztő és prezentáció-

készítő alkalmazások használata az egyéni munka mellett a csoportmunka során is megjele-

nik. A multimédiás környezetben szövegek, képek, animációk, hangok kezelésével foglalkoz-

nak. 

Az információszerzés során az adatokat rendszerezni kell, hogy később könnyebben 

feldolgozhatók legyenek. A tanulók megismerik a táblázatos adattárolás, a grafikus adatábrá-

zolás, az esztétikus adatmegjelenítés formáit. Először tanári segítséggel értelmezik a rendsze-

rezett formában megjelenő adatokat, később önállóan is tudnak hasonló formában adatokat 

rendezni. 

A korábbi ismeretek alapján és az életkori sajátosságoknak megfelelően ebben a kép-

zési szakaszban a tanulók a problémamegoldás alapvető folyamatával és elemeivel ismerked-

nek meg. A problémamegoldás előtt információkat gyűjtenek, és megtervezik a folyamatot. A 

tanulók kezdetben közösen értelmeznek kész algoritmusokat. Eleinte tanári segítséggel, majd 

egyre önállóbban készítenek egyes tevékenységeket leíró algoritmusokat és folyamatábrákat. 

A problémamegoldás érdekében az életkori sajátosságnak megfelelő fejlesztőrendsze-

rek használata ajánlott. A szoftverek használata közben a tanulók megismerkednek az utasítá-

sokkal, egyszerű programokat írnak, kész programokat értelmeznek.  

A tanulási képességek fejlesztése és a tanulási folyamatok támogatása érdekében in-

teraktív oktatóprogramok alkalmazására kerül sor. Az oktatóprogramok használata közben a 

tanulók azonosítják az algoritmusok lépéseit, tanulmányozzák a beállítások módosító szere-

pét. Az interaktív programhasználat során beavatkoznak a folyamatokba; a beavatkozások 

következményeinek megfigyelése lehetővé teszi a programok hatékony, tudatos irányítását. 

Az információszerzés színtere egyre inkább átkerül az internetre. Ebben a korosztály-

ban elsősorban tanári irányítással zajlik az információszerzés. Az interneten történő tájékozó-

dás és a szükséges információ beszerzése érdekében meg kell ismerni a böngésző szolgáltatá-

sait. A tanulók eleinte a tanár által ajánlott oldalakat keresik fel, később megismerik a kulcs-

szavas és tematikus keresőgépek használatát is. 

Az információs társadalomban alapvető elvárás, hogy a tanulónak legyen saját posta-

fiókja, ismerje az elektronikus levelezés alapvető funkcióit és az infokommunikáció szabálya-

it. Fontos tisztázni az adatvédelem jelentőségét. 

A hagyományos média mellett a tanulás, művelődés során egyre nagyobb szerepet kap 

az elektronikus adathordozók és az interneten lévő tartalmak használata. 
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Az információs társadalom témakör feldolgozása közben a tanulók megismerkednek 

az internet használata közben felmerülő problémákkal, felkészülnek azokra a feladatokra, 

amelyek az online világban várnak rájuk. Tapasztalatot szereznek az informatikai biztonság-

gal kapcsolatos területeken, megismerkednek a számítógép védelmi lehetőségeivel, a szemé-

lyes adatvédelemmel. A tanulók a tanulás során számtalan különböző minőségű információ-

forrással találkoznak. A célnak megfelelő források kiválasztása megfelelő tapasztalaton ala-

pul, melynek érdekében az információforrások hitelességének megítélésére, értékelésére kerül 

sor. A tanulást támogató információforrások saját dokumentumokban való alkalmazása, az 

információforrásokra való hivatkozások egyre nagyobb szerepet töltenek be a tanulás során, 

ennek érdekében a tanulók hivatkozásokat tartalmazó mintákat tekintenek meg és értelmez-

nek. 

Az e-szolgáltatások fontos szerepet töltenek be az információs társadalomban, ennek 

érdekében a tanulók az életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus szolgáltatásokat is-

mernek meg, azonosítják azok szerepét. Megfigyelik a szolgáltatások működését, megfogal-

mazzák az eljárások futtatása közben szerzett tapasztalataikat, azonosítják az egyes eljárások 

célját. Kiválasztják a személyes igényeiknek megfelelő szolgáltatásokat, megismerik a szol-

gáltatások igénybevételéhez szükséges eljárásokat, és tapasztalatot szereznek azok biztonsá-

gos működésében. 

A könyvtári informatika fejlesztési területen ebben a szakaszban az alsó tagozaton 

szerzett iskolai könyvtári és gyermekkönyvtári tapasztalatokra építve a megszerzett tudás 

rendszerezése és tudatosítása kerül középpontba. A tudás bővítése és a szokásformálás során 

egyre hangsúlyosabb szerepet kap a könyvtári források és szolgáltatások tanulásban való fel-

használása. Cél, hogy a tanuló minden tantárggyal kapcsolatban megismerje a különböző for-

rások felhasználási lehetőségeit. 

Ezeken az évfolyamokon cél, hogy a tanuló tanári irányítás mellett, önállóan tájéko-

zódjon az iskola könyvtárában. Kiemelt szerepet kap a korosztály számára készült nyomtatott 

és elektronikus ismeretterjesztő művekben való önálló tájékozódás, és a szerzett információk 

megadott szempontok szerinti felhasználása, a források azonosítása. 
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5. évfolyam 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Ismert alkalmazások futtatása számítógépen. 

Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adott informatikai környezet tudatos használata. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése. 

A számítógéppel történő interaktív kapcsolattartáshoz legszükségesebb perifériák bemutatása és használata. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Adott informatikai környezet tudatos használa-

ta 

Ismerkedés a számítástechnika főbb alkalmazá-

si területeivel. 

Egyes informatikai eszközök célszerű használa-

ta, működési elveinek bemutatása. 

Adott informatikai környezetben végzett munka 

szabályainak megismerése. 

Egyszerű oktatóprogramok interaktív használa-

ta. 

Feladatmegoldás, feladattal veze-

tett önálló megismerés. 

Természetismeret: a számítógépek szerepe 

a természeti folyamatok megismerésében; 

számítógépes modellek alkalmazása; mé-

rések és vezérlések számítógéppel. 

Szemléltetőesz-

közök. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt 

hatásának megismertetése 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfe-

lelő számítógépes munkakörnyezet bemutatása. 

A számítógép előtt végzett munka káros hatását 

csökkentő szabályok alkalmazása, egyszerű 

mozgásgyakorlatok végzése. 

Tanári bemutatás, önálló kipró-

bálás 

Természetismeret: az egyes életszakaszok-

ra jellemző testméretek; az érzékszervek 

védelme. A környezeti állapot és az ember 

egészsége közötti kapcsolat. 

 

Testnevelés és sport: az irodai és a számí-

tógép előtt végzett munkához kapcsolódó 

gyakorlatok. 

 

Az operációs rendszer alapműveleteinek meg-

ismerése 

Az operációs rendszerek funkcióinak megisme-

rése. 

Mappaszerkezet létrehozása, mappaműveletek 

(pl. másolás, mozgatás, törlés, átnevezés, vál-

tás). Eligazodás a háttértárak rendszerében. 

 

Tanári bemutatás, önálló kipró-

bálás, feladatmegoldás, feladat-

tal vezetett önálló megismerés 

Természetismeret, matematika, idegen 

nyelvek, magyar nyelv és irodalom: a jelek 

világa, titkosírások. 

 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattar-

táshoz legszükségesebb perifériák bemutatása 

és használata 

A számítógép és a legszükségesebb perifériák 

rendeltetésszerű használata. 

Többfelhasználós környezetben való munka-

végzés (például: be- és kijelentkezés, hálózati 

meghajtó), adatvédelmi alapismeretek. 

Tanári bemutatás.  

Szemléltetőesz-

közök, tárgyak, 

programok, 

feladatlapok. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, háttértár, operációs rendszer, mappaművelet, hozzáférési jog, 

számítógépes hálózat, adatvesztés. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

14 óra 

 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 

Előzetes tudás Ismert alkalmazások futtatása számítógépen. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése. 

A rajzeszközök megfelelő használata. 

Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

 módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő doku-

mentumok készítése 

A rajzeszközök megfelelő használata 

Képszerkesztő programok alkalmazása. 

Tantárgyakhoz kapcsolódó rajzok készítése, 

mentése segítséggel. 

Tantárgyakhoz kapcsolódó szöveg begépelése, 

javítása. 

Karakterformázás. A dokumentum mentése és 

nyomtatása segítséggel. 

 

Tanári bemutatás, önálló kipró-

bálás, feladatmegoldás, feladat-

tal vezetett önálló megismerés. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: rajz készítése történelmi, társa-

dalmi témáról. 
 

Szemléltetőesz-

közök, formá-

zandó fájlok. 

Rajzok, képek, 

rajzeszközök, 

szemléltetőesz-

közök, tárgyak. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

 módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elké-

szítése és használata. 

Médialejátszó alkalmazása. Hangállományok 

lejátszása, hangfelvételek készítése, lejátszása. 

Animációk megtekintése, értelmezése. 

Feladattal vezérelt egyéni munka Ének-zene: népdalok meghallgatása. 

Információfor-

rások, feladat-

lapok 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói 

környezet használata 

Tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldá-

sa informatikai környezetben. 

Számítógépes multimédiás oktatójátékok, al-

kalmazások. 

Feladattal vezérelt egyéni munka. 

Prezentációk készítése csoport-

munkában 

  

Kulcsfogalmak/fogalmak Adat, információ, képszerkesztő program, animáció, médialejátszó. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Előzetes tudás 
A környezetünkben lévő személyek és tárgyak jellemzőinek kiválasztása, rögzítése. 

Adatok csoportosítása, elemzése. 

Néhány közhasznú információforrás ismerete. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök megismerése. 

Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése. 

Néhány közhasznú információforrás használata. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 
Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát 

segítő eszközök megismerése 

Az adatrögzítési módok (például: táblázat, rajz, 

fénykép, szöveg, hangfelvétel, videofelvétel) 

összevetése. 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát 

segítő eszközök használata. 

Feladattal vezérelt egyéni munka. 

Matematika: tárgyak, személyek, alakza-

tok, jelenségek, összehasonlítása mennyi-

ségi tulajdonságaik szerint; (analizálás); 

összehasonlítás, azonosítás, megkülönböz-

tetés). 

Becslés. Rajzolt, illetve tárgyi jelek értel-

mezése. 

Szemléltetőesz-

közök, tárgyak, 

programok, 

feladatlapok. 

Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba 

rendezése 

Adatok rögzítése, csoportosítása és értelmezése 

táblázatban. 

Feladattal vezérelt csoportmun-

ka. 

Természetismeret: az anyagok és testek 

érzékelhető tulajdonságainak megfigyelé-

se, összehasonlítása. 

Adatok jegyzése, rendezése, ábrázolása. 

Információfor-

rások, komplex 

feladatok. 

 

Néhány közhasznú információforrás használata 

Keresés, adatgyűjtés közhasznú információfor-

rásokban. 

  
Információfor-

rások. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Információ, adat, információforrás, online tudástár, adatbázis. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

Órakeret 

8 óra 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása  

Előzetes tudás 
Információ felismerése, kifejezése. Információforrások ismerete. Algoritmus ismerete, megfogalmazása. A tevékenységek 

műveletekre osztása önállóan vagy tanári segítséggel. 

További feltételek 

 

Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információ gyűjtése, feldolgozása és az információtartalom helyességéről való meggyőződés. A problémamegoldás lépé-

seinek ismerete. Az informatikai eszközök és módszerek alkalmazási lehetőségeinek ismerete. Csoporttevékenységben való 

részvétel. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az információ jellemző felhasználási lehetősé-

geinek megismerése 

A problémamegoldáshoz szükséges információk 

gyűjtése, felhasználása. Például saját titkosírás 

vagy az iskola szabályrendszeréhez illeszkedő 

jelképrendszer készítése. 

 

Csoportmunka tanári irányítással 

Magyar nyelv és irodalom, idegen nyel-

vek, matematika, erkölcstan, természetis-

meret, ének-zene, vizuális kultúra, techni-

ka, életvitel és gyakorlat, testnevelés és 

sport: a tantárgyak által használt jelölés-

rendszerek ismerete. 

Szemléltetőesz-

közök. 

Az algoritmus informatikai fogalmának megis-

merése 

Informatikai eszközökkel megoldható problé-

mák algoritmusainak megtervezése. 

A megoldás lépéseinek szöveges, rajzos megfo-

galmazása, értelmezése. 

Egyéni munka tanári irányítással 

Természetismeret, technika, életvitel és 

gyakorlat: a tantárgyakban tanult tevé-

kenységek szöveges, rajzos megfogalma-

zása, algoritmizálása, folyamatábrák ké-

szítése. 

 

Matematika: gondolkodás, értelmezésmo-

dellek  megértése. 

Alkotás és kreativitás –  

Rendszeralkotás. 

Rajzok, képek, 

rajzeszközök. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Problémák megoldása önállóan, illetve irányí-

tott csoportmunkában 

Az algoritmuskészítés legfontosabb lépéseinek 

az ismerete: tervezés, különböző megoldási 

lehetőségek tanulmányozása, hibalehetőségek 

számbavétele, hatékonyság kérdése, döntés 

folyamata. 

A problémamegoldás különböző fázisaiban az 

informatikai eszközök és módszerek alkalmazá-

si lehetőségeinek tanulmányozása. 

Irányított csoportmunka 

Magyar nyelv és irodalom, idegen nyel-

vek, matematika, erkölcstan, történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek, 

természetismeret, ének-zene, vizuális kul-

túra, technika, életvitel és gyakorlat, test-

nevelés és sport: a tantárgyak tananyaga-

inak egyéni vagy csoportos feldolgozása, 

a produktum bemutatása multimédiás esz-

közökkel.  

Többféle megoldási mód keresése, az al-

ternatív megoldások összevetése. 

 

A robotika alapjainak megismerése 

Algoritmusok megvalósítására alkalmas prog-

ramok használata. 

A folyamatos beavatkozást, vezérlést igénylő 

problémák megoldási módjának megismerése. 

Például a „teknőc” utasításokkal történő irá-

nyítása. 

Tanári bemutatás, önálló kipró-

bálás. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a rend-

szeresen végrehajtandó tevékenységek 

alaputasításainak kidolgozása. 

Program, szem-

léltetőeszköz. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, hiba, hatékonyság, döntés, vezérlés, teknőc. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás 
Egyszerű felhasználói szoftverek gyakorlott, alapszintű kezelése. Utasítások leírásainak használata. Alapvető matematikai 

műveletek és összefüggések ismerete, alkalmazása. Síkgeometriai ismeretek. 

További feltételek 

 

Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmusok megvalósítása a számítógépen. Kész programok kipróbálása. Vezérlésszemléletű problémák megoldása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmu-

sok megfogalmazása, megvalósítása számító-

gépen 

Fejlesztőrendszerek alaputasításainak ismerete, 

alkalmazása. 

Egyszerűbb feladatok megoldási algoritmusá-

nak megvalósítása Logo vagy más automata 

elvű fejlesztői rendszer segítségével. 

Egyszerű programok írása közösen. 

Tanári bemutatás önálló kipróbá-

lás, feladatmegoldás, feladattal 

vezetett önálló megismerés.  

 

Matematika: modellek (pl. rajzos model-

lek, gráfok) értelmezése, algoritmus köve-

tése, értelmezése, készítése. 

Rendszeralkotás, elemek elrendezése kü-

lönféle szempontok szerint. 
Fejlesztői rend-

szer. 

Feladatok megoldása egyszerű, automata elvű 

fejlesztőrendszerrel 

Az algoritmizálási készségek fejlesztésére al-

kalmas szoftverek tanulmányozása. 

Problémamegoldás folyamatának értelmezése. 

Grafika készítése teknőccel. 

Feladattal vezetett egyéni munka. 

Matematika: tájékozódás a síkban  

A tájékozódást segítő viszonyszavak. 

Koordinátarendszer, koordináták. 

Feltételeknek megfelelő alkotások elképze-

lése a megalkotásuk előtt.  

Geometriai alakzatok tulajdonságai. 

Fejlesztői rend-

szer. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 
Adatbevitel, adatkivitel, modularitás, utasítás, algoritmus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Legalább egy fejlesztői rendszer alapszintű ismerete. 

További feltételek 

 

Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Oktatóprogramok használata. A paraméterek módosító szerepének megismerése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése 

oktatóprogramokban 

Interaktív oktatóprogramok használata. 

Feladattal vezetett önálló megis-

merés. 

Matematika: oktatási-tanulási technológi-

ákkal való megismerkedés, azok interaktív 

használata. 

Szemléltetőesz-

közök, tárgyak, 

programok, 

feladatlapok. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Beállítás, interaktivitás, oktatóprogram. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

4 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Keresőkérdések megfogalmazása tanári segítséggel. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a keresés pontosítása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Keresőkérdések megfogalmazása 

Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, 

linkek használata, portálok felkeresése. 

Kulcsszavas és tematikus keresés. 

 

Feladattal vezetett egyéni munka.  

Információfor-

rások és fel-

adatlapok. 

Irányított információkeresés eredményének 

értelmezése 

Találatok értelmezése. 

A találatok során kapott információk tanulmá-

nyozása.  

A keresés céljának leginkább megfelelő oldalak 

felkeresése. 

Feladattal vezetett egyéni munka. 
Biológia-egészségtan: állatokról, növé-

nyekről képek, adatok gyűjtése. 

Információfor-

rások. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus keresés, kulcsszavas keresés. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák  

Előzetes tudás Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A számítógép alapvető használata, böngészőprogramok ismerete. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer használata. Saját e-mail cím készítése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az információ küldésének és fogadásának meg-

ismerése 

Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök 

útján 

Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak 

ismerete és alkalmazása. 

 

Saját e-mail cím létrehozása. 

Üzenet küldése, fogadása, válasz a kapott üze-

netre, levél továbbítása, mellékletek csatolása. 

Feladattal vezetett egyéni munka.  

Információfor-

rások és fel-

adatlapok. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, regisztráció, címzett, másolat, rejtett másolat, tárgy, melléklet, 

csatolás, válasz, továbbítás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD, DVD használata. Böngészőprogram használata, fontosabb 

portálok ismerete. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, internetes média elérése, információk letöltése a számítógépre, infor-

mációk értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, módsze-

rek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Internetes portálok, szöveges és képi informá-

cióforrások használata 

Weboldalak megtekintése, mentése. 

Szöveg, kép mentése weboldalról. 

Hang-, képanyagok elérése, videomegosztó 

rendszerek felkeresése. 

Oktatóprogramok használata. 

Feladattal vezetett egyéni munka. 
Idegen nyelv: nyelvi oktatóprogramok 

használata. 

Információfor-

rások és fel-

adatlapok. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Elektronikus média, videomegosztás, oktatóprogram. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

4 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 
Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok megfogalmazása. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges meghibásodások megfogalmazása. 

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok megfigyelése. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: média-szaktanterem, könyvtár. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése. 

Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az informatikai biztonság kérdései 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos isme-

retek. 

A számítógép és a számítógépen tárolt adatok 

védelme. 

Projektfeladatok 

megoldása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a tevé-

kenység elvégzéséhez és eredményéhez 

kapcsolódó biztonságos eszközhasználat. 

 

Az adatokat – különösen a személyes informá-

ciókat – érintő visszaélések, veszélyek és követ-

kezmények megismerése 

Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak. 

Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megisme-

rése. 

A személyes adatok védelme. 

Feladattal vezetett egyéni és cso-

portos munka, bemutatás, kiselő-

adás. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: a szemé-

lyes életvitel tevékenységei, eljárásai. 

Információfor-

rások. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés, netikett, információ, információforrás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító 

adatainak ismerete. Betűrendezés. 

További feltételek 

Személyi 

Tárgyi: média-szaktanterem, könyvtár. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

2 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtár forrásainak és eszközeinek tanári segítséggel való alkotó és etikus felhasználása a tanulmányi feladatok során. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai 

könyvtár eszköztárának készségszintű használa-

ta 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állo-

mányszerkezetében. 

Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű 

használata a könyvtári terek funkciói és a 

könyvtári abc ismeretében. 

Könyvtárlátogatás a települési könyvtárban. 

Feladattal vezetett egyéni és cso-

portos munka. Matematika: ismeretek rendszerezése. 

Információfor-

rások és fel-

adatlapok. 

 

Könyvtári szolgáltatások 

A hagyományos és új információs eszközökön 

alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése. 

A könyvtár alapszolgáltatásainak használata. 

A könyvtári elektronikus katalógus funkciójá-

nak megértése. 

Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelme-

zése. 

Csoportmunka tanári irányítás-

sal. 

Minden tantárgy keretében: ajánlott ol-

vasmányokkal kapcsolatos feladatok. 

Csoportos könyvtárlátogatás, könyvtári 

óra. 

Magyar nyelv és irodalom: az önálló fel-

adatvégzés egyes lépéseinek elkülönítése 

és gyakorlása (könyvtárlátogatás, könyv-

kölcsönzés, gyermeklexikon) 

Információfor-

rások. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Információkeresés 

Megadott művek keresése a könyvtár szabad-

polcos állományában a feliratok és a raktári 

jelzet segítségével. 

Keresőkérdések megfogalmazása tanári segít-

séggel. 

Feladattal vezetett egyéni és cso-

portos munka tanári irányítás 

mellett. 

 

 

Könyvtári in-

formációforrá-

sok. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki kiadvány, honlap, CD, DVD. 

 

A fejlesztés várt eredményei 

az 5. évfolyam végén 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni;  

legyen képes kezelni a billentyűzetet és az egeret; 

ismerje a mappaszerkezetben való tájékozódás alapfogalmait; 

tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni; 

tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni; 

ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait; 

tudjon önállóan kommunikálni ismert programokkal; 

segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat; 

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait; 

ismerjen a számítógép előtt végzett munka káros hatásait csökkentő szabályokat és mozgásgyakorlatokat. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni; 

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakterformázásokat 

ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket; 

tudjon adatokat táblázatba rendezni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt; 

ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 
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legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; 

a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; 

legyen képes tanári segítséggel, megadott szempontok szerint információt keresni; 

legyen képes a találatok értelmezésére; 

legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, és 

további releváns forrásokat keresni 

 

 

 

6. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Ismert alkalmazások futtatása számítógépen. 

Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adott informatikai környezet tudatos használata. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése. 

A számítógéppel történő interaktív kapcsolattartáshoz legszükségesebb perifériák bemutatása és használata. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Adott informatikai környezet tudatos használata 

Egyszerű oktatóprogramok interaktív használa-

ta. 

 

Irányított önálló megismerés. 
Természetismeret: a számítógépek szerepe a 

természeti folyamatok megismerésében. 
Programok. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek meg-

ismerése 

Állománykezelés (pl. létrehozás, törlés, vissza-

állítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomta-

tás, futtatás, keresés). 

Állományok jellemzői, típusai. 

Tanári bemutatás, önálló kipróbá-

lás. 

Természetismeret; matematika; idegen 

nyelvek; magyar nyelv és irodalom: a szá-

mítógéppel segített tanulás módszereinek 

alkalmazása során a fájl- és mappaművele-

tek alkalmazása. 

 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattar-

táshoz legszükségesebb perifériák bemutatása 

és használata 

Többfelhasználós környezetben való munka-

végzés (például: be- és kijelentkezés, hálózati 

meghajtó), adatvédelmi alapismeretek. 

Tanári bemutatás.  

Szemléltető-

eszközök, 

tárgyak, prog-

ramok, fel-

adatlapok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, háttértár, operációs rendszer, állománytípus, állományművelet, map-

paművelet, hozzáférési jog, számítógépes hálózat, adatvesztés. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

14 óra 

 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 

Előzetes tudás Ismert (szöveges, rajzos, zenés) alkalmazói környezet használata. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése. 

A rajzeszközök megfelelő használata. 

Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő doku-

mentumok készítése 

A rajzeszközök megfelelő használata 

Képszerkesztő programok alkalmazása. A vá-

gólap. 

Rövid dokumentumok készítése. Meghívó, név-

jegy, képeslap, üdvözlő kártya, rajzos órarend 

készítése. 

Egyszerűbb bekezdésformázások. 

Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása, törlé-

se. 

Helyesírás ellenőrzése. 

A dokumentum mentése és nyomtatása segít-

séggel. 

Tanári bemutatás, önálló kipróbá-

lás, feladatmegoldás, feladattal 

vezetett önálló megismerés. 

Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, 

szövegalkotás, szaknyelv használata, be-

szédkultúra, kommunikáció. 
 

Szemléltető-

eszközök, 

formázandó 

fájlok. 

 

Rajzok, képek, 

rajzeszközök, 

szemléltető-

eszközök, 

tárgyak, in-

formációforrá-

sok, feladatla-

pok. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elké-

szítése és használata. 

Animációk tervezése, készítése. 

A prezentáció testreszabása, háttér, áttűnés, 

animáció beállítása. 

Bemutatók készítése közös munkában, csopor-

tokban. 

 

Feladattal vezérelt csoportmunka 

Prezentációk készítése csoport-

munkában 

Természetismeret: prezentációk készítése 

önállóan és csoportmunkában 
 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói 

környezet használata 

Tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldá-

sa informatikai környezetben. 

Számítógépes multimédiás oktatójátékok, al-

kalmazások. 

Egyéni munka. Minden tantárgy: Tananyag gyakorlása. Programok. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Adat, információ, képszerkesztő program, animáció, médialejátszó. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Előzetes tudás 
A környezetünkben lévő személyek és tárgyak jellemzőinek kiválasztása, rögzítése. 

Adatok csoportosítása, elemzése. 

Néhány közhasznú információforrás ismerete. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. 

Térképhasználati ismeretek alapozása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 
Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben 

(SDT) 

Adatkeresés digitális tantárgyi adatbázisokban, 

tudástárakban (például: Sulinet Digitális Tu-

dásbázis). 

Feladattal vezérelt egyéni munka.  
Programok, 

feladatlapok. 

Térképhasználati ismeretek alapozása 

Tájékozódás, útvonaltervezés digitális térké-

pen, digitális térképes keresők használata. 

Feladattal vezérelt egyéni munka. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a tanult helyek megkeresése a 

térképen. 

Távolságok becslése és számítása történel-

mi térképeken. 

Szemléltető-

eszközök. 

Térképprog-

ram 

Kulcsfogalmak/fogalmak Információ, adat, információforrás, online tudástár, adatbázis, térkép, koordináta, útvonalterv. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

Órakeret 

8 óra 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása  

Előzetes tudás 
Információ felismerése, kifejezése. Információforrások ismerete. Algoritmus ismerete, megfogalmazása. A tevékenységek 

műveletekre osztása önállóan vagy tanári segítséggel. 

További feltételek 

 

Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információ gyűjtése, feldolgozása és az információtartalom helyességéről való meggyőződés. A problémamegoldás lépé-

seinek ismerete. A megoldási folyamat lépéseinek ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek alkalmazási lehe-

tőségeinek ismerete. Csoporttevékenységben való részvétel. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az információ jellemző felhasználási lehetősé-

geinek megismerése 

Az egyes képzési területeken használt, illetve a 

hétköznapi életben megfigyelhető kommuniká-

ciós jelrendszerek alapjainak ismerete. 

Az informatikai eszközökön használt jelek, 

ikonok információtartalmának értelmezése, 

ismerete. 

Adatok rendszerezése, táblázatokból történő 

kiolvasása. 

Csoportmunka tanári irányítással 

Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, 

matematika, erkölcstan, természetismeret, 

ének-zene, vizuális kultúra, technika, életvi-

tel és gyakorlat, testnevelés és sport: a tan-

tárgyak által használt jelölésrendszerek is-

merete. 

Rajzok, képek, 

rajzeszközök, 

szemléltető-

eszközök, 

tárgyak, in-

formációforrá-

sok, feladatla-

pok 

 

Az algoritmus informatikai fogalmának megis-

merése 

Folyamatábrák készítése. 

 

Egyéni munka tanári irányítással 

Természetismeret; technika, életvitel és 

gyakorlat: a tantárgyakban tanult tevékeny-

ségek szöveges, rajzos megfogalmazása, 

algoritmizálása, folyamatábrák készítése. 

Rajzok, képek, 

rajzeszközök. 

Problémák megoldása önállóan, illetve irányí-

tott csoportmunkában 

Az algoritmuskészítés legfontosabb lépéseinek 

az ismerete: tervezés, különböző megoldási 

lehetőségek tanulmányozása, hibalehetőségek 

számbavétele, hatékonyság kérdése, döntés 

folyamata. 

A problémamegoldás különböző fázisaiban az 

informatikai eszközök és módszerek alkalma-

zási lehetőségeinek tanulmányozása. 

Irányított csoportmunka 

Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, 

matematika, erkölcstan, történelem, társa-

dalmi és állampolgári ismeretek, természet-

ismeret, ének-zene, vizuális kultúra, techni-

ka, életvitel és gyakorlat, testnevelés és 

sport: a tantárgyak tananyagainak egyéni 

vagy csoportos feldolgozása, a produktum 

bemutatása multimédiás eszközökkel.  

Többféle megoldási mód keresése, az alter-

natív megoldások összevetése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A robotika alapjainak megismerése 

Algoritmusok megvalósítására alkalmas prog-

ramok használata. 

A folyamatos beavatkozást, vezérlést igénylő 

problémák megoldási módjának megismerése. 

Például a „teknőc” utasításokkal történő irányí-

tása. 

Tanári bemutatás, egyéni munka. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a rendsze-

resen végrehajtandó tevékenységek alaputa-

sításainak kidolgozása. 

Fejlesztői kör-

nyezet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, hiba, hatékonyság, döntés, folyamatábra, vezérlés, teknőc. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás 
Egyszerű felhasználói szoftverek gyakorlott, alapszintű kezelése. Utasítások leírásainak használata. Alapvető matematikai 

műveletek és összefüggések ismerete, alkalmazása. Síkgeometriai ismeretek. 

További feltételek 

 

Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmusok megvalósítása a számítógépen. Kész programok kipróbálása. Vezérlésszemléletű problémák megoldása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmu-

sok megfogalmazása, megvalósítása számító-

gépen 

Egyszerűbb feladatok megoldási algoritmusá-

nak megvalósítása Logo vagy más automata 

elvű fejlesztői rendszer segítségével. 

Egyszerű programok írása. 

Tanári bemutatás önálló kipróbá-

lás, feladatmegoldás, feladattal 

vezetett önálló megismerés.  

 

Matematika: modellek (pl. rajzos modellek, 

gráfok) értelmezése, algoritmus követése, 

értelmezése, készítése. 

Rendszeralkotás, elemek elrendezése külön-

féle szempontok szerint; rendszerezést segí-

tő eszközök – fadiagram, útdiagram, táblá-

zatok – használata, készítése; megalkotott 

rendszer átalakítása. 

A gráf szemléletes fogalma, egyszerű al-

kalmazásai. 

Fejlesztői 

rendszer 

A problémamegoldás során az ismert adatokból 

az eredmények meghatározása 

Adatbevitel, adatok és a végeredmények megje-

lenítése. Szöveggel és számokkal elvégezhető 

műveletek kódolása. 

Feladattal vezetett egyéni munka, 

csoportmunka tanári irányítással. 

 

Természetismeret: műveletek, összefüggé-

sek kiszámolása. Válasz megfogalmazása 

szóban, később írásban is. 

 

Matematika: ismerethordozók használata – 

oktatási-tanulási technológiákkal való meg-

ismerkedés, azok interaktív használata. 

Fejlesztői 

rendszer 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Feladatok megoldása egyszerű, automata elvű 

fejlesztőrendszerrel 

Az algoritmizálási készségek fejlesztésére al-

kalmas szoftverek tanulmányozása. 

Problémamegoldás folyamatának értelmezése. 

Grafika készítése teknőccel. 

 

Matematika: tájékozódás a síkban (alapvető 

fogalmak és eljárások felidézése, alkalma-

zása). 

A tájékozódást segítő viszonyszavak. 

Feltételeknek megfelelő alkotások elképze-

lése a megalkotásuk előtt. Szerkesztések 

különböző eszközökkel és eljárásokkal. 

Objektumok létrehozása adott feltételek 

szerint. 

Geometriai alakzatok tulajdonságai. 

Koordináta-rendszer, koordináták. 

Fejlesztői 

rendszer 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Adatbevitel, adatkivitel, feltétel, elágazás, ismétlés, modularitás, paraméter, utasítás, algoritmus. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Legalább egy fejlesztői rendszer alapszintű ismerete. 

További feltételek 

 

Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Oktatóprogramok használata. A paraméterek módosító szerepének megismerése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése 

oktatóprogramokban 

Interaktív oktatóprogramok használata. 

Beavatkozás a program folyamataiba. 

A beállítások, paraméterek módosító szerepé-

nek tanulmányozása. 

Az interaktív oktatóprogramok algoritmusai-

nak, eljárásainak azonosítása. 

 

Tanári bemutatás, önálló kipróbá-

lás, feladatmegoldás, feladattal 

vezetett önálló megismerés. 

Matematika: oktatási-tanulási technológi-

ákkal való megismerkedés, azok interaktív 

használata  

Szemléltető-

eszközök, 

tárgyak, prog-

ramok, fel-

adatlapok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Eljárás, beállítás, paraméter, interaktivitás, oktatóprogram. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

4 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Keresőkérdések megfogalmazása tanári segítséggel. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a keresés pontosítása. Információforrások kiválasztása, 

használata. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Keresőkérdések megfogalmazása 

Kulcsszavas és tematikus keresés. 

Kereső operátorok ismerete. 

Keresőkérdések megfogalmazása, értelmezése, 

pontosítása. 

Feladattal vezetett egyéni munka.  

Információfor-

rások és fel-

adatlapok. 

Irányított információkeresés eredményének 

értelmezése 

Találatok értelmezése. 

A találatok során kapott információk tanulmá-

nyozása.  

A keresés céljának leginkább megfelelő oldalak 

felkeresése. 

Feladattal vezetett egyéni munka. 

 

Biológia-egészségtan: állatokról, növények-

ről képek, adatok gyűjtése. 

Információfor-

rások 

Információforrások irányított kiválasztása 

Konkrét információforrások használata. 

Hírportálok felkeresése. 

Feladattal vezetett egyéni munka. 

Magyar nyelv és irodalom: kulturális hír-

portálon keresztül egy meglátogatandó 

színházi előadás műsorának keresése. 

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus keresés, kulcsszavas keresés, kereső operátorok, hivat-

kozásgyűjtemény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák  

Előzetes tudás Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A számítógép alapvető használata, böngészőprogramok ismerete. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer használata. Saját e-mail cím készítése. Netikett ismerete. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, módsze-

rek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Felelős magatartás az online világban 

Netikett ismerete. A kommunikáció írott és 

íratlan szabályai.  

Adatvédelem, az információk megosztásának 

etikai kérdései.  

Az online kommunikációban rejlő veszélyek 

elleni védekezés. 

Feladattal vezetett egyéni munka. Etika: Felelős magatartás. 

Információfor-

rások és fel-

adatlapok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, netikett. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD, DVD használata. Böngészőprogram használata, fontosabb por-

tálok ismerete. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, internetes média elérése, információk letöltése a számítógépre, infor-

mációk értelmezése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Internetes portálok, szöveges és képi informá-

cióforrások használata 

Weboldalak megtekintése, mentése. 

Szöveg, kép mentése weboldalról. 

Hang-, képanyagok elérése, videomegosztó 

rendszerek felkeresése. 

Elektronikus könyv keresése, olvasása.  

Médiatárak keresése, médiumok elérése, hasz-

nálata. 

Oktatási célú adatbázisok használata. 

Oktatóprogramok használata. 

 

Feladattal vezetett egyéni munka. 

Idegen nyelv: nyelvi oktatóprogramok 

használata. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek, magyar nyelv és irodalom: kora-

beli filmek keresése (Magyar Nemzeti 

Filmarchívum), közkönyvtárak felkeresése, 

elektronikus könyv olvasása. 

Információfor-

rások és fel-

adatlapok. 

Programok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Elektronikus média, elektronikus könyv, médiatár, oktatóprogram. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

4 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 
Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok megfogalmazása. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges meghibásodások megfogalmazása. 

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok megfigyelése. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: média-szaktanterem, könyvtár. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megértése. 

Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az infokommunikációs viselkedési szabályok 

megismerése 

Az informatikai eszközök etikus használatára 

vonatkozó szabályok megismerése. 

A hálózat használatára vonatkozó szabályok 

megismerése, értelmezése. 

Projektfeladatok 

megoldása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közremű-

ködés a közösségi normák kialakításában. 

Szemléltető-

eszközök. 

Az információforrások megkülönböztetése a 

saját dokumentumban 

Információforrások gyűjtése. 

A felhasznált információforrások feltüntetése a 

saját dokumentumban. 

Feladattal vezetett egyéni és cso-

portos munka, bemutatás, kiselő-

adás. 

 

Fizika, biológia-egészségtan: az információ 

gyűjtéséhez és feldolgozáshoz szükséges 

kommunikációs készségek megalapozása. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az információs-

kommunikációs társadalom műfajainak 

megfelelő olvasási szokások gyakorlása, az 

ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és veszé-

lyek felismerése, kiküszöbölése. 

Információfor-

rások, gyakor-

ló feladatok. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés, netikett, információ, információforrás, 

hivatkozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények megfogalmazása. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: számítógépes szaktanterem. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének felismerése. 

A szolgáltatások céljainak azonosítása, működésének megfigyelése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött 

szerepének megismerése 

A globális információs társadalom jellemzői. 

Elektronikus szolgáltatások szerepe és haszná-

lata a hétköznapi életben. 

Feladattal vezetett egyéni és cso-

portos munka. 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: a környe-

zetben megismerhető munkatevékenységek. 

Információfor-

rások és fel-

adatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratkozás, azonosító, jelszó. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító 

adatainak ismerete. Betűrendezés. 

További feltételek 

Személyi 

Tárgyi: média-szaktanterem, könyvtár. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtár forrásainak és eszközeinek tanári segítséggel való alkotó és etikus felhasználása a tanulmányi feladatok során. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Hagyományos és nem hagyományos dokumen-

tumok formai, tartalmi, használati jellemzőinek 

megállapítása; csoportosításuk. 

A korosztálynak készült tájékoztató források, 

segédkönyvek biztos használata. 

Feladattal vezetett egyéni és cso-

portos munka. 

Magyar nyelv és irodalom: ismerkedés kü-

lönböző információhordozókkal. 

Sajtóműfajok. 

A nyomtatott és az elektronikus szövegek 

jellemzői. 

A média különféle funkcióinak felismerése. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: segédkönyvek, kézikönyvek, 

atlaszok, lexikonok használata 

Információfor-

rások és fel-

adatlapok. 

 

Forráskiválasztás 

A megadott problémának megfelelő nyomtatott 

és elektronikus források irányított kiválasztása.  

A könyvtárhasználati és informatikai alapokra 

építő információgyűjtést igénylő feladatok. 

Csoportmunka tanári irányítással. 

Magyar nyelv és irodalom: feladatvégzés 

könyvekkel, gyermeklapokkal (válogatás, 

csoportosítás, tematikus tájékozódás). 

Anyaggyűjtés nyomtatott és elektronikus 

források segítségével. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: információk gyűjtése adott té-

mához segítséggel könyvtárban, médiatár-

ban, múzeumokban. 

 

Természetismeret: tájékozódás a környezet 

anyagairól. Válogatás információs anya-

gokban és gyűjteményeikben (könyv és 

médiatár, kiállítási-múzeumi anyagok). 

Információfor-

rások, 



INFORMATIKA 4-8. ÉVFOLYAM 

56 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak 

megértése. 

Saját és mások gondolatainak elkülönítése. 

A felhasznált források önálló azonosítása a do-

kumentumok főbb adatainak (szerző, cím, hely, 

kiadó, év) megnevezésével. 

 
Minden tantárgy, feladat esetében: a forrás-

felhasználás jelölése. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopé-

dia, szótár, atlasz. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a 6. évfolyam végén 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje a számítógép részeinek és alapvető perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni;  

ismerje az informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait; 

segítséggel tudjon használni multimédiás oktatóprogramokat; 

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának szabályait; 

ismerjen alapvető adatvédelmi szabályokat. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon egyszerű rajzos-szöveges dokumentumot elkészíteni, módosítani, háttértárra menteni; 

tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni; 

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni karakter- és bekezdésformázásokat; 

használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit;  

ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni; 

segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, 

tudjon különféle adatbázisokban keresni; 

ismerje legalább egy digitális térképes alkalmazás szolgáltatásait. 
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A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt; 

ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 

képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; 

tudjon egyszerű programot készíteni; 

legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; 

a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes a találatok értelmezésére; 

legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára; 

legyen képes az interneten talált információk mentésére; 

ismerje a netikett szabályait. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való feltüntetésében. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, és 

további releváns forrásokat keresni; 

konkrét nyomtatott és elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges információkat; 

el tudja dönteni, mikor vegye igénybe az iskolai vagy a lakóhelyi könyvtár szolgáltatásait. 
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7–8. évfolyam 

 

Az informatikai eszközök közül egy operációs rendszer rutinszerű használata fontos a számító-

géppel való kommunikáció során. Ezeken az évfolyamokon a tanulók már önállóan használják 

a legfontosabb eszközöket, segítség nélkül kezelik a fájlokat és mappákat. Napjainkban egyre 

fontosabbá válik az információk digitális formában való tárolása, az analóg információk digitali-

zálása. A digitalizált állományok mérete sokszor rendkívül nagy lehet, ezért szükséges a tömöríté-

si módok és eljárások ismerete is. 

Az alkalmazói ismeretek elsajátításával gyakorlottan használják a tanulók a szöveg-

szerkesztő programot, tudnak szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta 

vagy leírás alapján elkészíteni. A dokumentumok esztétikus megjelenítése érdekében képek 

gyűjtésére, feldolgozására kerül sor, képszerkesztő program segítségével. Ismerik a tanulók a 

táblázatkezelés alapjait, a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit. Tudnak külön-

böző dokumentumokból származó részleteket saját munkájukban elhelyezni, ismerik a webes 

publikáció jellemző elemeit. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakörben a tanulók 

az életkoruknak megfelelő szinten tovább mélyítik az algoritmusleíró eszközökkel kapcsola-

tos ismereteiket, egyszerű algoritmusokat értelmeznek és fogalmaznak meg. Az iskolai élettel 

kapcsolatos, vagy egyénileg választott összetettebb problémák megoldásának folyamatát a 

tanulók tanári segédlettel részfolyamatokra bontják fel. A korábban megkezdett, folyamatos 

beavatkozást igénylő problémák tanulmányozása a paraméterértékek változtatásával és a vál-

toztatások eredményeinek megfigyelésével folytatódik. 

A tanulók a problémákhoz algoritmusokat készítenek, az algoritmusokat programozási 

nyelven kódolják, a kódolás során megismerik a program működését, alkalmazzák a megis-

mert utasításokat. Az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elve alapján a tanu-

lók több oldalról megközelíthetik a problémát, feltárják a probléma szerkezetét, értelmezik az 

adatok közötti összefüggéseket, a strukturált megoldás érdekében eljárásokat készítenek. Az 

egyenletekkel leírható folyamatok tanulmányozása nem feltétlenül igényel informatikai segít-

séget, viszont a véletlen jelenségek tanulmányozása elképzelhetetlen a számítógép véletlen-

szám-generátora nélkül. A véletlenen alapuló jelenségek tanulmányozása akár a saját készíté-

sű, akár a mások által készített programok tanulmányozásakor tanulságos. 

Az infokommunikációs eszközök használatakor, az információszerzés során az általá-

nos iskola utolsó évfolyamain az internet hatékony használata kerül előtérbe. A tanulók az 

egyszerű keresések mellett az összetett keresések végzésében is gyakorlatot szereznek. Az 

információszerzés során szerzett tapasztalatok következtében megjelenik a kritikus szemlélet 

az információk hitelességével szemben. A szükséges információk megkeresésén, letöltésén túl 

a saját anyagaik publikálására is sor kerül. 

A korábbi évek során megismert infokommunikációs eszközök bővítése, egyéb inter-

netes és mobilkommunikációs lehetőségek megismerése következtében a tanulók egyre tuda-

tosabban választanak a rendelkezésre álló elektronikus médiumok között. Betartják az adatvé-

delem alapvető szabályait, felismerik az ártó szándékú támadásokat és megfelelő eszközökkel 

képesek védekezni ezek ellen. 
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Az információs társadalom témakör feldolgozása során a tanulók megismerik az in-

formációkezeléssel kapcsolatos feladatokat, a veszélyek elhárítási lehetőségeit, a jogi és etikai 

vonatkozásokat. Az alkalmazás során kiemelt szerepet kap az információforrások hitelességé-

nek értékelése, az információk etikus használata. Az informatikai eszközök használatakor 

törekednek a helyes módszerek kialakítására, megismerik a kulturált együttélésre vonatkozó 

szabályokat és betartják azokat. Az informatikai eszközök használata jelentősen hozzájárul a 

változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait. 

A tanulók az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus szol-

gáltatásokkal ismerkednek meg, majd sor kerül azok hétköznapi életben betöltött szerepének, 

céljainak azonosítására és biztonságos, kritikus használatára. A fejlesztés során a szolgáltatá-

sok kiválasztását követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes funkciók kipróbá-

lása, a működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és a kritikus szemlé-

letmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet. 

A könyvtári informatika fejlesztési területen az egyre tudatosabb könyvtárhasználóvá 

nevelés a kiemelt cél. Ehhez járul hozzá az információs problémamegoldás alapvető lépései-

nek ismerete, az egyes eszközök, módszerek tanári támogatással történő alkalmazása, továbbá 

az iskolai könyvtár állományának és szolgáltatásainak önálló használata. Az önálló forráski-

választást és -használatot, a döntések meghozását támogatja, hogy a tanulók megismerik az 

egyes könyvtártípusok és szolgáltatásaik jellemzőit, különbségeit, a nyomtatott és elektroni-

kus kézikönyvek, tájékoztató eszközök széles tárházát, azok információs értékét. 

A különböző tantárgyi gyűjtőmunkákhoz, projektmunkákhoz kapcsolódó támogatás-

ban, értékelésben hangsúlyos szerepet kapnak az etikai és jogi vonatkozások, a forrásjegyzék 

készítése és a hivatkozások. 
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7. évfolyam 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Adott informatikai környezet tudatos használata. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának ismerete. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek ismerete. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartáshoz legszükségesebb perifériák használata. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. 

Az informatikai eszközök használata és működési elveinek megismerése. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak használata. 

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és/vagy szoftvereszköz kiválasztása. 

 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Tájékozódás a különböző informatikai kör-

nyezetekben 

Különböző informatikai környezetek jellem-

zőinek, elemeinek megismerése. 

Feladatmegoldás, feladattal 

vezetett önálló megismerés. 

Fizika, biológia-egészségtan, kémia: a tudo-

mány és a technika mindennapi élettel való 

kapcsolata, az egyéni felelősség kérdése. 

Szemléltetőesz-

közök, tárgyak, 

programok, 

feladatlapok. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az informatikai eszközök használata és műkö-

dési elveinek megismerése 

Informatikai eszközök fő részegységei.  

Perifériák, adathordozó eszközök működési 

elvei. 

Tanári bemutatás, önálló ki-

próbálás 
  

Az operációs rendszer és a számítógépes há-

lózat alapszolgáltatásainak használata 

Az operációs rendszer és/vagy egy segédprog-

ram alapszolgáltatásainak használata (mappa-

szerkezet kialakítása adathordozón, állo-

mányműveletek.) 

Egy hálózati operációs rendszer használatának 

alapszabályai (például: jogosultságok, adatvé-

delem, adatbiztonság). Az iskolai hálózat 

használata (szabályok, lehetőségek). 

Tanári bemutatás, önálló ki-

próbálás, feladatmegoldás, 

feladattal vezetett önálló meg-

ismerés 

  

Az ismert eszközök közül az adott feladat 

megoldásához alkalmas hardver- és szoftver-

eszköz kiválasztása 

Iskolai feladatok elkészítésére alkalmas esz-

közök kiválasztása. 

Tanári bemutatás. 

Fizika, kémia, matematika, biológia-

egészségtan: a tantárgyi órán felmerülő felada-

tok informatikai eszközzel történő megoldása. 

Az adott helyzethez legjobban illeszkedő 

hardver és szoftver kiválasztása. 

Szemléltetőesz-

közök, tárgyak, 

programok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Monitor, nyomtató, lemezmeghajtó, hálózat, hálózati szolgáltatás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

16 óra 

 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 

Előzetes tudás 
Egyszerű rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, mentése. 

Szövegműveletek végrehajtása. 

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rajzos–szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

A dokumentumtípusok megismerése. 

 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Rajzos, szöveges, táblázatos dokumentumok 

létrehozása, átalakítása, formázása 

Kisebb méretű, de többféle formátumú doku-

mentum minta vagy leírás alapján történő 

elkészítése. 

Objektumok (például: táblázat, videó, diag-

ram) beillesztése dokumentumba. 

Összetett dokumentumok minta vagy leírás 

alapján történő elkészítése. 

Tanári bemutatás, önálló ki-

próbálás, feladatmegoldás, 

feladattal vezetett önálló meg-

ismerés. 

Magyar nyelv és irodalom: szövegalkotás a 

társadalmi (közösségi) élet különböző területe-

in a papíralapú és az elektronikus műfajok-

ban). 

Formázandó 

fájlok. 

Rajzok, képek, 

rajzeszközök, 

szemléltetőesz-

közök, tárgyak, 

információfor-

rások, feladat-

lapok. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Multimédiás dokumentumok előállításához 

szükséges alapelemek készítése 

Digitális médiaelemek készítése (például: 

hangfelvétel, videófelvétel, fényképezés), 

jellemzőik megismerése.  

 

Feladattal vezérelt egyéni 

munka 

Vizuális kultúra: a technikai médiumok képal-

kotó módszerei; vizuális reklámok. 

Szemléltetőesz-

közök. 

Előadások, bemutatók készítése 

Valamely tantárgy ismeretanyagát feldolgozó, 

különböző típusú prezentációk készítése. 

Prezentációk önálló megtervezése és elkészí-

tése. 

A blogkészítés alapjai. 

Feladattal vezérelt egyéni 

munka. 
  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szöveg, digitális médiaelem. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Előzetes tudás 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök ismerete. 

Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése. 

Néhány közhasznú információforrás használata. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. 

Térképhasználati alapismeretek. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illetve módszerek megismerése. 

Az adatbázisból való információszerzés módjainak megismerése. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

 módszerek,  

szervezési- és munkaformák 
Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgála-

tát segítő eszközök, illetve módszerek megis-

merése 

Táblázatok használata a hétköznapi és az is-

kolai életben (például: cella, sor, oszlop, hi-

vatkozás, képlet). 

Adatok formátuma, típusai (például: szöveg, 

szám, pénznem). 

Az adatok szemléltetését segítő eszközök 

(például: diagram) megismerése. 

Az adatok csoportosítása, értelmezése, grafi-

kus ábrázolása, következtetések levonása. 

Diagramok készítése. 

Feladattal vezérelt egyéni 

munka. 
 

Szemléltetőesz-

közök, tárgyak, 

programok, 

feladatlapok. 

Adatbázisokból való információszerzés mód-

jainak megismerése 

Az adatok gyűjtése, csoportosítása, lekérdezé-

se. 

 

Fizika, kémia, földrajz, biológia-egészségtan: 

a vizsgált természeti és technikai rendszerek 

állapotának leírására szolgáló szempontok és 

módszerek használata. 

Szemléltetőesz-

közök. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások, 

 módszerek,  

szervezési- és munkaformák 
Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, 

keresése az interneten 

Térképhasználati ismeretek alkalmazása. 

Térképek keresése, használata.  

Keresés a térképeken, a térképek átalakítása. 

Feladattal vezérelt egyéni 

munka. 

Földrajz, fizika: a térbeli tájékozódást szolgáló 

eszközök és módszerek alapjai és felhasználá-

suk. A GPS idő-, távolság- és sebességadatai-

nak értelmezése. 

Térképprogram 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, 

konstans, relatív és abszolút hivatkozás, képlet, diagram 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

Órakeret 

7 óra 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása  

Előzetes tudás 

Az információ világában való tájékozódás képessége, néhány jelrendszer ismerete, használata. Az információfelhasználás 

etikai szabályainak, veszélyeinek ismerete. Algoritmusleírás eszközeinek ismerete. Egyszerű folyamatábra értelmezése, 

készítése. Az algoritmuskészítés legfontosabb lépéseinek alkalmazása. Legalább egy programozási nyelv ismerete, alap-

szintű alkalmazása. 

További feltételek 

 

Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmus leírása. A feladatmegoldást segítő eszközök ismerete. Csoportos feladatmegoldás. Összetett probléma fejlesz-

tői környezetben való megoldása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A problémák megoldásához szükséges eszkö-

zök és módszerek megismerése 

Az algoritmusleírás eszközeinek mélyebb 

elsajátítása (pl. folyamatábra elemeinek bőví-

tése). 

Egyszerű algoritmusok leírása algoritmusleíró 

nyelven. 

A feladatmegoldást segítő lehetőségek meg-

ismerése. 

Csoportmunka tanári irányí-

tással 

Matematika: algoritmus követése, értelmezése, 

készítése. 

Elemek elrendezése különféle szempontok 

szerint; rendszerezést segítő eszközök (fadiag-

ram, útdiagram, táblázatok) használata, készí-

tése. Megalkotott rendszer átalakítása. 

Rajzok, képek, 

rajzeszközök, 

szemléltetőesz-

közök, tárgyak, 

információfor-

rások, feladat-

lapok 

 

Problémák megoldása önállóan, illetve irá-

nyított csoportmunkában 

Iskolai élethez kapcsolódó problémák, illetve 

választott saját feladatok megoldása önállóan, 

vagy irányított csoportmunkában. 

Egyéni munka tanári irányí-

tással 

Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, 

történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek: a tantárgyak tananyagainak feldolgozá-

sa, adatgyűjtés interneten. Az adatok tárolása 

és cseréje különböző informatikai eszközök 

felhasználásával. 

Rajzok, képek, 

rajzeszközök. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás, fordítás, tesztelés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás 
Egyszerű programozási nyelv, fejlesztői környezet ismerete. Adatbevitel, a végeredmény megjelenítése, grafikai alapis-

meretek. 

További feltételek 

 

Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetett algoritmusok készítése, és ezek programban való megvalósítása. A fejlesztői környezet program állapotjellem-

zőinek kezelése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Adott feladat megoldásához algoritmusele-

mek, algoritmusok tervezése, végrehajtása 

Algoritmus kódolása a számítógép számára 

egyszerű programozási nyelven. 

Az eljáráskészítés előnyeinek vizsgálata, eljá-

rások alkalmazása (paraméterezés). 

Tanári bemutatás önálló ki-

próbálás, feladatmegoldás, 

feladattal vezetett önálló meg-

ismerés.  

 

Matematika: algoritmus követése, értelmezése, 

készítése. 

Rendszeralkotás – elemek elrendezése különféle 

szempontok szerint; rendszerezést segítő eszközök 

(fadiagram, útdiagram, táblázatok) használata, 

készítése. Megalkotott rendszer átalakítása Fejlesztői rend-

szer 

Robotvezérlési, grafikai feladatok megoldása 

fejlesztőrendszerrel 

Teknőc állapotának változtatása, állapotjel-

lemzőinek ismerete. 

Feladattal vezetett egyéni 

munka, csoportmunka tanári 

irányítással. 

 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Lépésenkénti finomítás elve, bemenő adat, kimenő adat, változó. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás 
Egyszerű programozási nyelv, vezérlés-szemléletű fejlesztői környezet ismerete. Az eljárás alkalmazásának és az eljárás 

paraméterének ismerete. 

További feltételek 

 

Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Véletlen események modellezése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A paramétermódosítás hatásainak megfigye-

lése 

Tantárgyi szimulációs programok használata, 

a paraméterváltoztatás hatásainak vizsgálata. 

Tanári bemutatás, önálló kipróbálás, feladatmegoldás, 

feladattal vezetett önálló megismerés. 

Kémia, fizika, bio-

lógia, földrajz: szi-

mulációs progra-

mok. 

Szemléltetőesz-

közök, tárgyak, 

programok, 

feladatlapok. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Modell, paraméter, szimuláció. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

4 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 
Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. Információkeresés az interneten. Megadott művek elektro-

nikus katalógusban való visszakeresése. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk megkü-

lönböztetése, információk kritikus kezelése, a tartalmak publikálásra való előkészítése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Összetett keresések űrlapok segítségével 

Tematikus és kulcsszavas keresőgépek hasz-

nálata az információ elérésére, több keresési 

szempont egyidejű érvényesítése, űrlapok 

kitöltése. 

Feladattal vezetett egyéni 

munka. 
Földrajz: a Föld országainak, fővárosainak 

bemutatásához, prezentációk készítéséhez 

anyagok gyűjtése, kiselőadás készítése 

Információfor-

rások és feladat-

lapok. 

Hatékony, céltudatos információszerzés 

Releváns információk kiszűrése a kereső által 

megtalált adathalmazból. 

Feladattal vezetett egyéni 

munka. 

 

Információfor-

rások 

Információforrások irányított kiválasztása, 

hitelességének vizsgálata, szelektálása 

Az információk elemzése hitelesség szem-

pontjából. 

Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása. 

 
Fizika: természettudományos anyagok gyűjté-

se, a megbízhatóság vizsgálata. 
 

Kulcsfogalmak/fogalmak Keresés, letöltés, hitelesség, űrlap. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák  

Előzetes tudás Elektronikus levél írása, fogadása, új postafiók regisztrálása. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A kommunikációs modell megismerése 

Infokommunikációs eszközök használata, a 

mobilkommunikációs eszközök megismerése. 

Az információ küldésének és fogadásának 

megismerése. Kapcsolatteremtés infokommu-

nikációs eszközök útján. 

Az internet kommunikációs szolgáltatásai. 

Feladattal vezetett egyéni 

munka. 

Kémia, biológia-egészségtan: feladatok közös 

kidolgozása kommunikációs csatornákon ke-

resztül. 

Információfor-

rások és feladat-

lapok. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció, mobilkommunikáció, adatvédelem. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás 
A hagyományos és az elektronikus média kezelése, az internetes média elérése, egyes elemek letöltése. A médiában meg-

jelenő információk hitelességének kritikus értékelése. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A legújabb médiainformatikai technológiák használata, alkalmazása; önálló és kritikus attitűd fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A hagyományos médiumok modern megjele-

nési formáinak megismerése, alkalmazásuk a 

megismerési folyamatban 

A média alkalmazási lehetőségei. 

Internet, televízió, rádió használata. 

Elektronikus könyv, hangoskönyv használata. 

Szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten. 

Képek, zenék, filmek elérése az interneten. 

Oktatóprogramok, oktatóanyagok keresése az 

interneten.  

Internetes térképek keresése. 

Feladattal vezetett egyéni 

munka. 

Matematika: bonyolult vagy érdekes függvé-

nyek vizsgálatához anyaggyűjtés, digitális táb-

lára anyagfeldolgozáshoz. 

 

Földrajz: térképhasználat. 

 

Magyar nyelv és irodalom: hangoskönyv, 

elektronikus könyv. 

 

Idegen nyelvek, magyar nyelv és irodalom: 

szótárak, lexikonok használata 

Információfor-

rások és feladat-

lapok. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés, elektronikus könyv, hangoskönyv, informá-

ciómegosztó portálok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

3 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 
Informatikai biztonsággal, információkezeléssel kapcsolatos tapasztalatok. Infokommunikációs eszközök használata során 

tanúsított viselkedési módok megfigyelése, véleményezése. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: média-szaktanterem, könyvtár. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, átalakítása. 

Az információ kezelése során felmerülő veszélyek felismerése, elhárításuk lehetőségei. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az adatokkal való visszaélések, veszélyek 

megismerése, azok kivédése, a védekezés 

módszereinek megismerése 

Az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok 

megismerése. 

Az adatokkal való visszaélések kivédése. 

Az adatokkal való visszaélésekből származó 

veszélyek és következmények megismerése.  

Védekezési módszerek és szempontok meg-

ismerése. 

Projektfeladatok 

megoldása. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: az emberi 

tevékenységek hatásainak felismerése, a tevé-

kenységek nem várt hatásainak kezelési isme-

retei. 

Szemléltetőesz-

közök. 

Az információ hitelessége és ellenőrzési lehe-

tőségeinek megismerése 

Megbízható információforrások ismerete. 

Az információ hitelességének értékelése. 

Feladattal vezetett egyéni és 

csoportos munka, bemutatás, 

kiselőadás. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: a tevékenysé-

gekhez szükséges információk kiválasztása és 

alkalmazása. A különböző eredetű informáci-

ók szűrése, értékelése, összekapcsolása, érvé-

nyességük kiterjesztése. 

Információfor-

rások, gyakorló 

feladatok. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), információ, információforrás, hitelesség, megbízhatóság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. Közkönyvtári tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irá-

nyított használata. Az önálló műre való hivatkozás alapjainak ismerete. 

További feltételek 

Személyi 

Tárgyi: média-szaktanterem, könyvtár. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző információforrásoknak önálló, alkotó és etikus fel-

használása egyszerű tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Könyvtártípusok, funkcionális terek 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állo-

mányszerkezetében. 

Az összes könyvtártípus jellemzőinek megis-

merése, összehasonlítása. 

A kézikönyvtár összetételének és tájékozó-

dásban betöltött szerepének megismerése. 

Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek 

megismerése. 

Önálló eligazodás a települési közkönyvtár-

ban. 

A gyermekkönyvtár (-részleg) önálló haszná-

lata. 

Könyvtárlátogatás. 

Feladattal vezetett egyéni és 

csoportos munka. 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: könyvtárhasználat. 
Információfor-

rások és feladat-

lapok. 

 

Könyvtári szolgáltatások 

Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazá-

sa a tanulásban és a tájékozódásban. 

A kézikönyvtár önálló használata. 

Csoportmunka tanári irányí-

tással. 
 

Információfor-

rások. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Információkeresés 

Hatékony, céltudatos információszerzés. 

Keresett téma kifejezése tárgyszóval. 

Összetett keresőkérdés megfogalmazása. 

Megadott szempontok szerint való keresés az 

iskolai és a lakóhelyi elektronikus könyvtári 

katalógusban. 

Konkrét feladathoz való irányított forráskere-

sés katalógus és bibliográfia segítségével. 

A forráskeresés és -feldolgozás lépéseinek 

tudatosítása, irányított alkalmazása. 

Feladattal vezetett egyéni és 

csoportos munka tanári irányí-

tás mellett. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: a tevékenység 

információforrásainak használata: a tevékeny-

séghez kapcsolódó információszükséglet beha-

tárolása és a tevékenységhez, a probléma meg-

oldásához szükséges komplex tájékozódás. 

 

Fizika, kémia, biológia-egészségtan: informá-

ciók keresése, könyvtár-, folyóirat- és inter-

nethasználat, adatbázisok, szimulációk haszná-

lata. 

Természettudományi témájú ismeretterjesztő 

források önálló keresése, követése, értelmezé-

se, az ismeretszerzés eredményeinek bemuta-

tása. 

 

Magyar nyelv és irodalom: írás, szövegalko-

tás: rövidebb beszámolók anyagának össze-

gyűjtése, rendezése különböző nyomtatott (le-

xikonok, kézikönyvek) és elektronikus forrá-

sokból. 

Az önálló feladatvégzés, információgyűjtés és 

ismeretszerzés módszereinek alkalmazása. 

Internetes enciklopédiák és keresőprogramok 

használata. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek: önálló információgyűjtés adott témához 

különböző médiumokból. 

 

Földrajz: tájékozódás a hazai földrajzi, kör-

nyezeti folyamatokról – információgyűjtés 

internetalapú szolgáltatásokkal (tények, ada-

tok, menetrendek, hírek, idegenforgalmi aján-

latok). 

Könyvtári in-

formációforrá-

sok. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, linkgyűjtemény, keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, infor-

mációs érték. 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a 7. évfolyam 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerjen meg különböző informatikai környezeteket; 

ismerje és tudja használni egy operációs rendszer, valamint a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 

tudja megkülönböztetni a számítógép és egyéb informatikai eszközök főbb részegységeit; 

ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit; 

önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- és szoftvereszkö-

zök kiválasztására és használatára. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; 

tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni; 

tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni; 

tudjon bemutatót készíteni; 

tudjon egyszerű táblázatot létrehozni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket; 

ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait; 

tudjon kódolni algoritmusokat; 

legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes megkeresni a kívánt információt; 

legyen képes az információ értékelésére; 

használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat. 
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A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket; 

ismerjen megbízható információforrásokat; 

legyen képes értékelni az információ hitelességét. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi 

feladataihoz; 

képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata, szövegalkotás). 

 

 

 

8. évfolyam 

 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Adott informatikai környezet tudatos használata. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának ismerete. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek ismerete. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartáshoz legszükségesebb perifériák használata. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról szerzett ismeretek bővítése. 

Az informatikai eszközök használata és működési elveinek megismerése. 

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és/vagy szoftvereszköz kiválasztása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt 

hatásáról szerzett ismeretek bővítése 

Az informatikai eszközfüggőség és a megelő-

zés lehetőségei. 

Feladatmegoldás, feladattal 

vezetett önálló megismerés. 
 

Szemléltetőesz-

közök, tárgyak, 

programok, fel-

adatlapok. 

Az informatikai eszközök használata és műkö-

dési elveinek megismerése 

Perifériák, adathordozó eszközök működési 

elvei.  

Digitalizálás. 

Tanári bemutatás, önálló kipró-

bálás 
 

Szemléltetőesz-

közök. 

Az operációs rendszer és a számítógépes há-

lózat alapszolgáltatásainak használata 

Az operációs rendszer és/vagy egy segédprog-

ram alapszolgáltatásainak használata (tömörí-

tés, kibontás). 

 

Tanári bemutatás, önálló kipró-

bálás, feladatmegoldás, feladat-

tal vezetett önálló megismerés 

Fizika, biológia-egészségtan, kémia: a tu-

domány és a technika mindennapi élettel 

való kapcsolata, az egyéni felelősség kérdé-

se. 

 

Az ismert eszközök közül az adott feladat 

megoldásához alkalmas hardver- és szoftver-

eszköz kiválasztása 

Iskolai feladatok elkészítésére alkalmas esz-

közök kiválasztása. 

 

Fizika, kémia, matematika, biológia-

egészségtan: a tantárgyi órán felmerülő 

feladatok informatikai eszközzel történő 

megoldása. Az adott helyzethez legjobban 

illeszkedő hardver és szoftver kiválasztása. 

Szemléltetőesz-

közök, tárgyak, 

programok, fel-

adatlapok. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Adathordozó, merevlemez, optikai lemez, lemezmeghajtó, digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, 

tömörített állomány. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

15 óra 

 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 

Előzetes tudás 
Egyszerű rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, mentése. 

Szövegműveletek végrehajtása. 

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek készítése. 

Előadások, bemutatók készítése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Rajzos, szöveges, táblázatos dokumentumok 

létrehozása, átalakítása, formázása 

Objektumok (például: táblázat, videó, diag-

ram) beillesztése dokumentumba. 

A dokumentumban elhelyezhető különböző 

objektumok tulajdonságainak megismerése, 

az egyes jellemzők módosítása. 

Összetett dokumentumok minta vagy leírás 

alapján történő elkészítése. 

 

Tanári bemutatás, önálló kipró-

bálás, feladatmegoldás, feladat-

tal vezetett önálló megismerés. 

Magyar nyelv és irodalom: szövegalkotás a 

társadalmi (közösségi) élet különböző terü-

letein a papíralapú és az elektronikus műfa-

jokban). 

 

Fizika, kémia, biológia-egészségtan: kísér-

let vagy vizsgálat jegyzőkönyvének elkészí-

tése. 

Szemléltetőesz-

közök, formá-

zandó fájlok. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A dokumentumtípusok megismerése 

Weblap. 

Blogkészítés. . 
Feladattal vezérelt egyéni mun-

ka 
  

Multimédiás dokumentumok előállításához 

szükséges alapelemek készítése 

Digitális médiaelemek készítése, műveletek 

médiaelemekkel (például: szerkesztés, vágás). 

 

Feladattal vezérelt csoportmun-

ka. 

Vizuális kultúra: a technikai médiumok 

képalkotó módszerei; vizuális reklámok. 
 

Előadások, bemutatók készítése 

Valamely tantárgy ismeretanyagát feldolgozó, 

különböző típusú prezentációk készítése. 

Prezentáció előadása. 

 
Minden tantárgy:Tantárgyi ismeretanyag 

feldolgozása. 
 

Kulcsfogalmak/fogalmak Szöveg, digitális médiaelem, weblap, blog. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Előzetes tudás 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök ismerete. 

Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése. 

Néhány közhasznú információforrás használata. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. 

Térképhasználati alapismeretek. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása. 

A megtalált információ rögzítése, értelmezése, feldolgozása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 
Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgála-

tát segítő eszközök, illetve módszerek megis-

merése 

Táblázatok használata a hétköznapi és az is-

kolai életben (például: cella, sor, oszlop, hi-

vatkozás, képlet). 

Diagramok készítése. 

Feladattal vezérelt egyéni mun-

ka. 
 

Szemléltetőesz-

közök, tárgyak, 

programok, fel-

adatlapok. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 
Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Adatok grafikus ábrázolása, következtetések 

levonása 

Táblázatok használata a mindennapi életben. 

Kimutatások, diagramok készítése. 

Adatelemzést szolgáló függvények (például: 

összegzés, szélsőérték, átlag) megismerése.  

Feladattal vezérelt egyéni mun-

ka. 

Matematika: ismeretek alkalmazása az 

újabb ismeretek megszerzésében, a gyakor-

lati életben és más tantárgyak keretében (pl. 

százalék, kamatos kamat,  

terület-, felszín-, térfogatszámítás, relatív 

gyakoriság, valószínűség, logaritmusfügg-

vény). Táblázatok készítése. 

 

Fizika, kémia, biológia-egészségtan, föld-

rajz: mérési adatok, ábrák értelmezése. 

Természeti jelenségek, folyamatok időbeli 

lefolyásának leírása függvényekkel, diag-

ramok elemzése, értelmezése. 

Szemléltetőesz-

közök. 

A megtalált információ rögzítése, értelmezése, 

feldolgozása 

Állományok, találati listák letöltése, adatok 

értelmezése, adatfeldolgozás. 

Egyéni munka.   

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap, munkafüzet, cellahi-

vatkozás, konstans, relatív és abszolút hivatkozás, képlet, függvény, diagram. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

Órakeret 

7 óra 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása  

Előzetes tudás 

Az információ világában való tájékozódás képessége, néhány jelrendszer ismerete, használata. Az információfelhasználás 

etikai szabályainak, veszélyeinek ismerete. Algoritmusleírás eszközeinek ismerete. Egyszerű folyamatábra értelmezése, 

készítése. Az algoritmuskészítés legfontosabb lépéseinek alkalmazása. Legalább egy programozási nyelv ismerete, alap-

szintű alkalmazása. 

További feltételek 

 

Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmus leírása. A feladatmegoldást segítő eszközök ismerete. Csoportos feladatmegoldás. Összetett probléma fejlesz-

tői környezetben való megoldása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A problémák megoldásához szükséges eszkö-

zök és módszerek megismerése 

Az algoritmusleírás eszközeinek mélyebb 

elsajátítása (pl. folyamatábra elemeinek bőví-

tése). 

Egyszerű algoritmusok leírása algoritmusleíró 

nyelven. 

A feladatmegoldást segítő lehetőségek meg-

ismerése. 

Csoportmunka tanári irányítás-

sal 

Matematika: algoritmus követése, értelme-

zése, készítése. 

Elemek elrendezése különféle szempontok 

szerint; rendszerezést segítő eszközök (fadi-

agram, útdiagram, táblázatok) használata, 

készítése. Megalkotott rendszer átalakítása. 

Rajzok, képek, 

rajzeszközök, 

szemléltetőesz-

közök. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Problémák megoldása önállóan, illetve irá-

nyított csoportmunkában 

Iskolai élethez kapcsolódó problémák, illetve 

választott saját feladatok megoldása önállóan, 

vagy irányított csoportmunkában. 

Egyéni munka tanári irányítás-

sal 

Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, tör-

ténelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

a tantárgyak tananyagainak feldolgozása, adat-

gyűjtés interneten. Az adatok tárolása és cseréje 

különböző informatikai eszközök felhasználá-

sával. 

Rajzok, képek, 

rajzeszközök. 

A robotika alapjainak megismerése, egyszerű 

vezérlési problémák megoldása 

Alakzatok rajzolása, vagy egyszerű vezérléses 

játék készítése valamely fejlesztői környezet-

ben. 

A paraméterértékek változtatása, a változtatá-

sok hatásának tanulmányozása. 

Irányított csoportmunka 

Matematika: tájékozódás a síkban. A tájékozó-

dást segítő viszonyok ismerete. 

A feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése 

a megalkotásuk előtt. Szerkesztések különféle 

szerkesztési eszközökkel és eljárásokkal. 

Objektumok létrehozása adott feltételek szerint. 

Geometriai alakzatok tulajdonságai. 

Koordináta-rendszer, koordináták. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás, fordítás, tesztelés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás 
Egyszerű programozási nyelv, fejlesztői környezet ismerete. Adatbevitel, a végeredmény megjelenítése, grafikai alapis-

meretek. 

További feltételek 

 

Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetett algoritmusok készítése, és ezek programban való megvalósítása. Az alulról felfelé építkezés elvének ismerete. 

Az eljárások és a rekurzió alkalmazása. Az összetett adattípusok alkalmazása és kezelése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Adott feladat megoldásához algoritmusele-

mek, algoritmusok tervezése, végrehajtása 

Eljáráskészítés: paraméterezés, feltételes uta-

sítások, ciklusok, rekurziók. 

Összetett algoritmusok készítése az alulról 

felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás 

elve alapján. 

Tanári bemutatás önálló kipró-

bálás, feladatmegoldás, feladat-

tal vezetett önálló megismerés.  

 

Matematika: algoritmus követése, értelmezése, 

készítése. 

Rendszeralkotás – elemek elrendezése különfé-

le szempontok szerint; rendszerezést segítő 

eszközök (fadiagram, útdiagram, táblázatok) 

használata, készítése. Megalkotott rendszer 

átalakítása. 

Fejlesztői rend-

szer 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és 

az eredmény kapcsolata 

A bemenő adatok, a kimenő adatok és a válto-

zók értékeinek megadása, a bemenő adat és 

eredmény kapcsolatának megfigyelése. 

A programozás eredményeinek további fel-

használása. 

Feladattal vezetett egyéni mun-

ka, csoportmunka tanári irányí-

tással. 

 

Fizika, kémia: műveletek, összefüggések ki-

számolása, számítógépes mérések elvégzése. 

 

Matematika: oktatási-tanulási technológiákkal 

való megismerkedés, azok interaktív használata. 

A programozni kívánt művelettel kapcsolatos 

alapvető ismeretek. 

Fejlesztői rend-

szer 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, 

kezelése 

Elemi és összetett adattípusok jellemzőinek 

megismerése, alkalmazásuk. Az összetett ada-

tok kezelése. 

 

Matematika: a feltételekkel való összevetés 

során annak tudatosítása, hogy a feltételek 

hogyan befolyásolják az eredményt. 

Fejlesztői rend-

szer 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, bemenő adat, kimenő adat, összetett adat, változó. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás 
Egyszerű programozási nyelv, vezérlés-szemléletű fejlesztői környezet ismerete. Az eljárás alkalmazásának és az eljárás 

paraméterének ismerete. 

További feltételek 

 

Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Véletlenszám generálása, véletlen esemény szimulálása. Véletlen események modellezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Véletlen jelenségek modelljeinek megismeré-

se, a paramétermódosítás hatásainak megfi-

gyelése 

Véletlenszám generálása, a véletlenszámok 

alkalmazása programokban. 

 Matematika: véletlen esemény. 

Szemléltetőesz-

közök, tárgyak, 

programok, fel-

adatlapok. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Véletlenszám, véletlen esemény, modell. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

4 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 
Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. Információkeresés az interneten. Megadott művek elektro-

nikus katalógusban való visszakeresése. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk megkü-

lönböztetése, információk kritikus kezelése, a tartalmak publikálásra való előkészítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Nyomtatásra és webes publikálásra szánt do-

kumentumok készítése 

Nyomtatási beállítások. 

Webes publikálásra alkalmas fájlformátumok 

megismerése. 

Internetes oldalak feltöltése egy nyilvános 

tárhelyre. 

Publikus és nem publikus adatok megkülön-

böztetése. 

Feladattal vezetett egyéni mun-

ka. 
 

Információforrá-

sok és feladatla-

pok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Keresés, letöltés, publikálás, hitelesség, űrlap. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák  

Előzetes tudás Elektronikus levél írása, fogadása, új postafiók regisztrálása. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: Számítógépterem, hálózat, internetcsatlakozás, kivetítő. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

A kommunikációs célnak megfelelő választás 

a médiumok között 

A különböző médiumokban rejlő lehetőségek. 

A fogyatékkal élőkkel való és a fogyatékkal 

élők közötti kommunikációt biztosító eszközök 

megismerése. 

Feladattal vezetett egyéni mun-

ka. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: közösségi portálokon megjelenő 

személyes adatok vizsgálata a védelem és 

adatbiztonság szempontjából. 

Információforrá-

sok és feladatla-

pok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Internetes kommunikáció, mobilkommunikáció, adatvédelem. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

3 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 
Informatikai biztonsággal, információkezeléssel kapcsolatos tapasztalatok. Infokommunikációs eszközök használata során 

tanúsított viselkedési módok megfigyelése, véleményezése. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: média-szaktanterem, könyvtár. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információ kezelése során felmerülő veszélyek felismerése, elhárításuk lehetőségei. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Viselkedési szabályok közös kialakítása, a kulturált együttélés szabályainak betartása. 

 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az informatikai eszközök alkalmazásának 

fontosabb etikai kérdései 

A jogtiszta szoftverhasználat előnyei. 

Szabadon vagy korlátozottan használható 

programok használata. 

A programhasználat során betartandó jogok és 

kötelességek. 

Projektfeladatok 

megoldása. 
Technika, életvitel és gyakorlat: az iskolai 

környezet rendje, tisztasága. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az információforrások etikus felhasználásá-

nak megismerése 

Az információszerzés folyamatának ismerete. 

Az információforrások etikus felhasználása. 

Az információforrások feltüntetése. 

Az információ értékként való kezelése, meg-

osztása. 

Feladattal vezetett egyéni és 

csoportos munka, bemutatás, 

kiselőadás. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a szemé-

lyes felelősség belátása és érvényesítése a 

közvetlen környezet alakításában. 

Fizika, kémia, biológia-egészségtan, föld-

rajz, történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: információk keresése, könyvtár-, 

folyóirat- és internethasználat, adatbázisok, 

szimulációk használata, kiselőadások terve-

zése. 

Magyar nyelv és irodalom: az információs 

kommunikációs társadalom műfajainak 

megfelelő olvasási szokások gyakorlása, az 

ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és veszé-

lyek felismerése, kiküszöbölése. 

Információforrá-

sok, gyakorló 

feladatok. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az információ és az informatika emberi kap-

csolatokra gyakorolt hatásának megismerése 

Az információ szerepe az információs társada-

lomban. 

Az informatikai eszközök használatának kö-

vetkezményei. 

Feladattal vezetett önálló mun-

ka. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: a probléma 

megoldásához szükséges komplex tájéko-

zódás. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Jogtiszta szoftver, licenc, ingyenes szoftver, korlátozottan használható szoftver. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények megfogalmazá-

sa. 

További feltételek 
Személyi 

Tárgyi: számítógépes szaktanterem. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének felismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság figyelembevétele, a kritikus szemléletmód kialakítása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Az e-szolgáltatások használatának célirányos 

megismerése 

Az elektronikus szolgáltatások funkcióinak 

megismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások működésének 

megismerése, a szolgáltatások igénybevétele, 

használata, lemondása. 

Feladattal vezetett egyéni és 

csoportos munka. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a megtaka-

rítási lehetőségek felismerése, a hatékony-

ság, egészség- és környezettudatosság érvé-

nyesítése. 

Információforrá-

sok 

Kulcsfogalmak/fogalmak Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatások, regisztráció, leiratkozás, azonosító, jelszó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. Közkönyvtári tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irá-

nyított használata. Az önálló műre való hivatkozás alapjainak ismerete. 

További feltételek 

Személyi 

Tárgyi: média-szaktanterem, könyvtár. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző információforrásoknak önálló, alkotó és etikus fel-

használása egyszerű tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, köz-

hasznú információforrások és ismeretterjesztő 

művek típusainak ismerete. Közhasznú adat-

bázisok használata. 

Feladattal vezetett egyéni és 

csoportos munka. 

Matematika: ismerethordozók használata – 

könyvek (pl. matematikai zsebkönyvek, 

szakkönyvek, ismeretterjesztő könyvek, 

lexikonok, feladatgyűjtemények, tábláza-

tok, képletgyűjtemények). 

 

Magyar nyelv és irodalom: az önálló fel-

adatvégzés, információgyűjtés és ismeret-

szerzés módszereinek alkalmazása: segéd-

könyvek, szótárak, lexikonok, helyesírási 

kézikönyvek használata, ismeretlen kifeje-

zések jelentésének megkeresése egynyelvű 

szótárakban. 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anya-

nyelvről.  

Biológia-egészségtan: az élővilág rendsze-

rezésében érvényesülő szempontok bemuta-

tása határozókönyvek alapján. 

Információforrá-

sok és feladatla-

pok. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Forráskiválasztás 

A feladatnak megfelelő forrástípus önálló 

kiválasztása. 

Információforrások hitelességének vizsgálata, 

szelektálása. 

Többféle forrásra épülő tematikus gyűjtő-

munka. 

Csoportmunka tanári irányítás-

sal. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a tevékeny-

ség információforrásainak használata. A 

tevékenységekhez szükséges információk 

kiválasztása és alkalmazása. A különböző 

eredetű információk szűrése, értékelése, 

összekapcsolása, érvényességük kiterjeszté-

se. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az információ 

kritikus befogadásának megalapozása (azo-

nos témáról különböző forrásból származó 

rövidebb információk összevetése tanári 

irányítással, csoportosan). 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a források megbízhatósága. 

Információforrá-

sok 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai eljárások,  

módszerek,  

szervezési- és munkaformák 

Kapcsolódási pontok Taneszközök 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése. 

Idézés jelölése. A szerzői jogi vonatkozások 

megértése. 

Forrásjegyzék összeállítása. 

Feladattal vezetett egyéni és 

csoportos munka tanári irányí-

tás mellett. 

Magyar nyelv és irodalom: források megje-

lölése. 
 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Elektronikus könyvtár, kézikönyv, szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény, keresőkérdés, 

tárgyszó, szerzői jog, információs érték, felhasznált irodalom jegyzék. 

 

A fejlesztés várt eredményei 

a 8. évfolyam 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje az informatikai eszközökkel kapcsolatos függőség néhány jellemzőjét, legyen képes tenni a függőség 

kialakulása ellen; 

ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit; 

önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz szükséges hardver- és szoftvereszkö-

zök kiválasztására és használatára. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni; 

tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni; 

ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit; 

tudjon bemutatót készíteni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

lássa át a problémamegoldás folyamatát; 

tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben; 

ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat; 

legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 
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tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó következményeit; 

ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást; 

legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban; 

egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan végrehajtani. 

 


