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A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A 4. ÉVFOLYAM VÉGÉN 

INFORMATIKA 

 

(A kiemelt követelmények az általános tantervű és a német nemzetiségi évfolyamokra vonat-

koznak. Az angol-informatika évfolyamokra a teljes követelményrendszer vonatkozik.) 

 

– Nevezze meg a digitális környezet legfontosabb elemeit! 

– Nevezze meg a digitális eszközök főbb funkcióit! 

– Tudjon futtatni digitális tananyagokat, gyermekeknek készített alkalmazásokat! 

– Ismerje a digitális eszközök használatával összefüggő balesetvédelmi szabályokat! 

– Ismerje a legfontosabb digitális eszközök használatát! 

– Ismerje a számítógép alapkonfigurációját! 

– Ismerje a perifériák fogalmát, a legfontosabb perifériákat nevezze meg! 

– Ismerje a szoftver fogalmát! 

– Tudjon megnevezni néhány operációs rendszert! 

– Tudjon könyvtárszerkezetet létrehozni! 

– Tudja a mappákat, állományokat kezelni! 

– Ismerjen egy képes dokumentum létrehozására alkalmas szoftvert! 

– Tudjon rövid dokumentumokat készíteni és formázni! 

– Tudjon menteni, megnyitni egy elkészített produktumot! 

– Ismerje egy rajzolóprogram alapfunkcióit, alkalmazza a rajzeszközöket! 

– Képes egyszerű prezentáció elkészítésére! 

– Legyen képes animációk megtekintésére, egy egyszerű animáció elkészítésére! 

– Legyen képes közhasznú információforrások használatára! 

– Legyen képes információt kifejezni beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel! 

– Legyen képes irányított módon információt keresni! 

– Ismerje a böngészőprogram alapfunkcióit! 

– Ismerje a személyes adat fogalmát! 

– Ismerje fel az online zaklatást, ismerje a segítségkérés lehetőségeit! 

– Ismerje a mobileszközök alkalmazásának előnyeit és veszélyeit! 
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– Ismerjen fel egyszerű, hétköznapi algoritmust, valósítsa meg tevékenység útján! 

– Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű 

eszközök segítségével megvalósítja; 

– Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések 

sorrendjét, megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; 

– Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 

– Tudjon teknőcgrafikával egyszerű ábrákat készíteni! 

– Ismerje a netikett alapjait! 

– Ismerje a gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatásokat! 

– Legyen képes eligazodni az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében! 

– Ismerje a könyvtárak alapszolgáltatásait! 
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