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12. évfolyam 

Összeállította: Rózsa Zoltán és Sima Éva 

 
1. Információtechnológiai alapok 

1. Bevezetés a számítógépes architektúrákba. Számrendszerek közötti átváltások. 

Logikaiműveletek. Neumann-elvek. Neumann-elvű számítógép felépítése. 

2. Számítógép hardver elemeinek bemutatása (alaplap, processzor, memória, 

illesztőkártyák,buszrendszer, tápegység). Firmware, BIOS fogalma. 

3. Háttértárak a számítógépben. Működési elvük (merevlemez, optikai, elektronikus 

háttértár),jellemzőik bemutatása. Merevlemez adattárolási struktúrája. 

4. Szoftver fogalma, típusai. Operációs rendszer fogalma, feladatai, osztályozása, 

típusai.Operációs rendszer kiválasztásának szempontjai. Az operációs 

rendszerkönyvtárstruktúrájának bemutatása. 

5. Háttértárak üzembe helyezésének lépései. Particionálás, formázás szerepe, folyamata. 

Fájlrendszerek bemutatása. Operációs rendszer betöltésének folyamata. 

6. Rosszindulatú szoftverek jellemzői (vírus, trójai, féreg, adware, spyware, spam). 

Támadásoktípusai, megtévesztési technikák. 

 

2.  Információtechnológiai gyakorlat 

7. Számítógép összeszerelése. Egy adott célú konfiguráció összeállítása, megfelelő 

alkatrészekkiválasztása. BIOS beállítások elvégzése. Alkatrészek cseréje. 

8. Operációs rendszer hardverkövetelményeinek meghatározása. Háttértár üzembe 

helyezése,partícionálás, formázás. Alkalmazások telepítése, frissítése, eltávolítása, 

hibajavító csomagoktelepítése. 

9. Tűzfal fogalma, alapvető tűzfal beállítások elvégzése. Biztonságos böngészés 

beállításai. 

10. Nyomtató alapvető karbantartási műveleteinek elvégzése. (festékszint ellenőrzés, 

afestékkazetta és a festékpatron cseréjére). Merevlemez karbantartási 

műveletekelvégzése. (lemezellenőrzés, töredezettség-mentesítés, ütemezett 

karbantartásifeladatok). 

 

3. Adatbázis és szoftverfejlesztés 
11. Programkészítés elvei és lépései. Algoritmus leíró eszközök. 

12. .Adattípusok (egyszerű adattípusok: egész, valós, logikai és karakter típusok; 

összetettadattípusok: karakterlánc, vektor, struktúra és műveleteik) 
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13. Vezérlési szerkezetek (szekvencia, elágazások, ciklusok.)  

14. Relációs adatbázisok (adatbázis, relációs adatbázis, mező, rekord, redundancia, 

anomáliák; elsődleges kulcsok, idegenkulcsok indexek fogalma és szerepe; 

mezőtípusok)  
 

4. Hálózati ismeretek I. 

15. Hálózati eszközök jellemzői és bemutatásuk. Vezetékes, vezeték nélküli közegek 

csoportosítása és bemutatása.  

16.  Fizikai és logikai címzés fogalma, kapcsolatuk. IPv4-es és IPv6-os címek felépítése és 

tulajdonságaik.  

17.  Vezeték nélküli hálózatok és velük kapcsolatos alapfogalmak. Vezeték nélküli hálózati 

eszközök. Hálózati szabványok és tulajdonságaik. Hálózati biztonság alapvető 

problémái és megoldásaik (titkosítás és hitelesítés).  

18. Hálózati modellek és protokollok. OSI és TCP/IP modell bemutatása. A rétegek 

alapvető feladatai, rétegek közötti kommunikáció. Alapvető hálózati protokollok.  

19.  Hálózati eszközök konfigurációja. Forgalomirányítók és kapcsolók felépítése, 

működése, jellemzői és indulási folyamatuk. Alapszintű konfigurációs beállítások. 

Forgalomirányítás alapfogalmai. Belső és külső irányító protokollok. Kis- és közepes 

méretű hálózatok forgalomirányítási lehetőségei.  
 

5. Hálózati ismeretek I. gyakorlat 

20. Csavart érpáras kábel készítése, tesztelése, alapvető hibák beazonosítása.  


