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11. évfolyam emelt 

Publikálás a világhálón 

− Legyen képes kódszerkesztővel a publikálandó tartalom felépítést tükröző weblapot 

készíteni HTML nyelven. 

− Ismerje a különféle szerepű oldalelemek, a címek, bekezdések, szakaszok, hivatkozások, 

listák, táblázatok megadásának módját. 

− Ismerje és használja a HTML címkéinek fontosabb jellemzőit. 

− Tudjon nem szöveges elemeket a weboldalba építeni. 

− Legyen képes a weblap kapcsolatát beállítani a formázásáért felelős CSS-fájllal 

− Legyen képes a weblap elemeit előre elkészített stílusokkal formázni. Tudjon kijelölőket 

használni. 

− Legyen képes a formázást végző CSS-kód módosítására. 

− Tudjon CSS-kódot a HTML-fájlon belül, illetve önálló fájlban elhelyezni. 

Bemutatókészítés 

− Szöveget, táblázatot, ábrát, képet, hangot, animációt, videót tartalmazó prezentáció 

létrehozása, formázása, paramétereinek beállítása 

− Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 

− Bemutatószerkesztési alapelvek. A mondandóhoz illeszkedő megjelenítés 

− Automatikusan és az interaktívan vezérelt lejátszás beállítása a bemutatóban 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

− ismerje az algoritmusok mondatszerű leírását; 

− ismerje a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit; 

− tudjon a megoldandó feladathoz algoritmust készíteni; 

− Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás 

elvei alapján 

− Egyszerű típusalgoritmus használata 

− A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben 

− Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, feltételes ciklusok 

− Eljárások, függvények alkalmazása 

− A program megtervezése, kódolása 

− Tesztelés, elemzés 

− Objektumorientált szemlélet 

Szövegszerkesztés 

− tudjon feladatleírás alapján szöveges dokumentumokat készíteni; 

− tudja kezelni a szövegszerkesztő nyelvi eszközeit; 

− tudjon szöveges dokumentumaiba képeket, táblázatokat, illetve egyéb objektumokat 

beilleszteni, és tulajdonságaikat módosítani; 

− legyen képes új stílust létrehozni, stílusok tulajdonságait beállítani és stílusokat használni, 
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− tudjon kördokumentumot létrehozni; 

− legyen képes nagyméretű dokumentumok kezelését megkönnyítő eljárások alkalmazására. 

Táblázatkezelés 

− Saját képletek szerkesztése, cellahivatkozások használata 

− Adatok bevitele különböző forrásokból 

− Adatok elemzése, csoportosítása 

− Nagy adathalmazok kezelése. Keresés, rendezés, szűrés 

− Számítások végzése nagy adathalmazokon 

− Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei. 

− Ismerje az adatbázis-kezelő függvények használatát. 

− Legyen képes képlettel meghatározott feltétel alapján cellákra formázást beállítani. 

− Legyen képes képletekben tartományokra nevük segítségével hivatkozni. 


