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Tantárgy: Digitális kultúra 

 

 

 

Időkeret: 1 óra/hét 36 óra/év 

 

 

Témakörök óraszámai: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Év eleji ismétlés 1 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 10 

Bemutató-készítés 4 

Szövegszerkesztés 8 

Táblázatkezelés 12 

Év végi összefoglalás 1 

Összes óraszám: 36 

 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

ÓRASZÁM: 10 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– értelmezi az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsola-

tát; 

– egyszerű algoritmusokat elemez és készít 

– ismeri a kódolás eszközeit; 

– adatokat kezel a programozás eszközeivel 

– megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

– Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

– A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

– A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírásá-

nak egy lehetséges módja 

– Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

– Az elemi adatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

– Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé 

építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

– Példák típusalgoritmus használatára 

– A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

Évfolyam: 8. 
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– Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 

– Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

– A program megtervezése, kódolása 

– Animáció, grafika programozása 

– Mozgások vezérlése 

– Tesztelés, elemzés 

– Az objektumorientált gondolkozás megalapozása 

– Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt 

hatásának vizsgálata 

FOGALMAK 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmus-leírási mód, szekven-

cia, elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljá-

rás, függvény, kódolás, animáció, grafika programozása, objektumorientált gondolkozás, típus-

feladatok, tesztelés, elemzés, hibajavítás 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és információ-

áramlási folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

– Hétköznapi algoritmusok leírása egy lehetséges algoritmus-leíró eszközzel 

– Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megol-

dása 

– Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát 

igénylő programozási feladatok megoldása 

– Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megol-

dásával és összeállításával 

– Egyszerű algoritmussal megadható mozgások vezérlése valós és szimulált környezet-

ben, az eredmények tesztelése, vizsgálata a lehetséges paraméterek függvényében 

– Adatok kezelését, változók használatát igénylő folyamatok programozása 

– Új objektum létrehozását igénylő feladatok megoldása blokkprogramozási környezet-

ben 

 

TÉMAKÖR: Bemutató-készítés 

ÓRASZÁM: 4 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumo-

kat 

– ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során 

a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket 

– etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabá-

lyaival 

– a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szer-

kezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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– Szöveget, táblázatot, ábrát, képet, hangot, animációt, videót tartalmazó prezentáció lét-

rehozása, formázása, paramétereinek beállítása 

– Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 

– Bemutató-szerkesztési alapelvek. A mondandóhoz illeszkedő megjelenítés 

– Automatikusan és az interaktívan vezérelt lejátszás beállítása a bemutatóban 

– Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

– Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

prezentáció, multimédiás objektum, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, lé-

nyegkiemelés, dokumentum belső szerkezete, információforrások etikus felhasználása 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az isko-

lai élethez, hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 

– Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásá-

hoz, a megfelelő szerkezet kialakításával az információforrások etikus használatával 

– Tájékoztató vagy reklámcélú, automatikusan ismétlődő, animált bemutató készítése 

– Rövid rajzfilm készítése prezentációkészítő alkalmazással  

– Elkészített prezentáció megjelenítése többféle elrendezésben, mentése különböző for-

mátumokba 

 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

ÓRASZÁM: 8 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumo-

kat 

– ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során 

a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket 

– a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szer-

kezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat 

– ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elvá-

lasztás) 

– a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van 

a nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása 

– Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

– Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöveges 

dokumentumok szerkezete, objektumok. Élőfej és élőláb 

– Táblázat beszúrása a szövegbe. A táblázat formázása 

– Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

– Mentés különböző formátumokba 

– Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 
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FOGALMAK 

szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete, objektumok, élőfej, élő-

láb, táblázat szövegben, táblázat tulajdonságai, dokumentumformátumok, csoportmunka esz-

közei, webes dokumentumkészítés, információforrások etikus felhasználása 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló létrehozása, például iratminták, 

adatlap készítése 

– Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó problémához, az iskolai élethez, hét-

köznapi problémához szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum készí-

tése önállóan vagy projektmunka keretében, például tanulmány egy adott történelmi 

korról 

– Adott dokumentum tartalmának megfelelő szerkezet kialakítása, például levélpapír ké-

szítése és sablonként történő mentése, élőfej és élőláb kialakítása és formázása, vízjel 

szerepeltetése egy kép beszúrásával 

– Az elkészített dokumentum környezetbarát nyomtatásának megbeszélése, mentése és 

megnyitása PDF formátumban 

– Szöveges dokumentum megosztása online tárhelyen 

 

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 

ÓRASZÁM: 12 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– az adatokat táblázatos formába rendezi és formázza 

– problémákat old meg táblázatkezelő program segítségével 

– cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai 

függvényeket használ táblázatkezelő programban 

– az adatok szemléltetéséhez diagramot készít 

– tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Az adatok csoportosítási, esztétikus megjelenítési lehetőségei 

– Táblázatkezelési alapfogalmak: cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatko-

zás, adattípus. Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. Adatbevitel, javítás, 

másolás, mozgatás elsajátítása 

– Statisztikai adatelemzés, statisztikai számítások. Statisztikai függvények használata táb-

lázatkezelőkben 

– Adatok feldolgozását segítő számítási műveletek 

– Feladatok a cellahivatkozások használatára. Relatív és abszolút cellahivatkozás. Saját 

képletek szerkesztése. Függvények használata, paraméterezés 

– Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítség-

ével 

– Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei. Diagram létrehozása, szerkesztése. Diagram-

típusok 

FOGALMAK 
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táblázatkezelési alapfogalmak, cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, ada-

tok táblázatos formába rendezése, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, relatív és abszolút 

cellahivatkozás, saját képletek szerkesztése, függvények használata, paraméterezés, adatok cso-

portosítása, diagram létrehozása, diagram szerkesztése, diagramtípusok 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Mérési eredmények, nyomtatott és online adathalmazok, táblázatok elemzése 

– Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűj-

tése különböző forrásokból 

– Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

– A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkal-

mazása egy táblázatkezelő programban 

– Az osztály, évfolyam vagy az iskola adatainak statisztikai elemzése 

– Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának 

felismerése 

– Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő prog-

ram segítségével 


