
Az informatika szóbeli tételsor tartalmi jellemzői 

 
A tételsor jellemzői:  

A tételsornak legalább 20 tételt kell tartalmaznia.  

A tételek a részletes vizsgakövetelmények 1-3. 7.1 és 9. számú témaköreiből jelölhetők ki, 

így a tételeket az alábbi táblázatban látható arányok figyelembevételével kell 

összeállítani úgy, hogy egy tétel csak egy témakör elméleti ismeretanyagát kérje számon. 
 

Információs társadalom (1)  8-20%  

Informatikai alapismeretek - hardver (2)  24-32%  

Informatikai alapismeretek - szoftver (3)  20-28%  

Kommunikáció az interneten (gyakorlati 

kivitelezéssel) (7.1)  

20-28%  

Könyvtárhasználat (9)  8-12%  
  

Nyilvánosságra ezen témakörök hozandók. Bármely tétellel kapcsolatban számítógépes 

szemléltetés is kérhető, melynek várakozás nélküli végrehajtási ideje - a 7.1-es témakör 

kérdései kivételével - legfeljebb két perc. 

 

TÉMAKÖRÖK: 

1.1. A kommunikáció 
1.1.1. A kommunikáció általános modellje 

1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek 

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban 

1.1.4. Közhasznú információs 

1.2. Információ és társadalom 

1.2.1. Az informatika fejlődéstörténete 

1.2.2. A modern információs társadalom jellemzői 

1.2.3. Informatika és etika 

2.1. Jelátalakítás és kódolás 
2.1.1. Analóg és digitális jelek 

2.1.2. Az adat és az adatmennyiség 

2.1.3. Bináris számábrázolás 

2.1.4. Bináris karakterábrázolás 

2.1.5. Bináris kép- és színkódolás 

2.2. A számítógép felépítése 

2.2.1. A Neumann-elvű számítógépek 

2.2.2. A (személyi) számítógép részei és jellemzőik: Központi feldolgozó egység, memória, 

buszrendszer, interfészek 

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

bemeneti/kimeneti eszközök, 

3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai 
3.1.1. Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs rendszer felhasználói 

felülete 

3.1.2. Könyvtárszerkezet, könyvtárak létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése  

3.1.3. Állományok típusai, keresés a háttértárakon 

3.1.4. Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, 

nyomtatás, megnyitás 

3.1.5. Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem 

3.1.6. A szoftver és a hardver karbantartó (segéd)programjai: víruskeresés és -irtás, 

víruspajzs, lemezkarbantartás, ... 

3.1.7. A hálózatok működésének alapelvei, hálózati be- és kijelentkezés, hozzáférési jogok, 



7.1. Kommunikáció az Interneten 
7.1.1. Elektronikus levelezési rendszer használata 

7.1.2. Állományok átvitele 

7.1.3. WWW 

7.1.4. keresőrendszerek 

7.1.5. Távoli adatbázisok 

9.1. Könyvtárak 
9.1.1. A könyvtár fogalma, típusai 

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

9.1.3. A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány 

9.2. Dokumentumok   
9.2.1. Nyomtatott dokumentumok  

9.2.2. Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók (kazetta, diakép, film, CD, 

mágneslemez, DVD)  
9.3. Tájékoztató eszközök 
9.3.1. Katalógusok 

9.3.2. Adatbázisok 

9.3.3. Közhasznú információs források (pl. telefonkönyv, menetrend, térkép) 


