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1. A kommunikáció 

Fogalma és általános modellje 

Kommunikációs folyamatok csoportosítása 

Kommunikációs formák  

2. Információ és társadalom 

Az információs társadalom sajátosságai 

Az IKT alkalmazása a tudományban 

Az IKT alkalmazása az oktatásban 

3. Az IKT eszközök hatása társadalomra 

IKT eszközök élettani hatásai 

IKT hétköznapi veszélyei 

Egészséges számítógépes munkakörnyezet 

Home Office és digitális oktatás hatásai 

4. Jogi és etikai kérdések az informatikában  

Az adatvédelem jogi szabályozása 

Szerzői jogi ismeretek 

BSA 

Etikett és netikett 

5. Az informatika fejlődéstörténete  

Számítógép-generációk  

Személyek az informatika történetében 

Neumann elvek 

Neumann elvű számítógépek felépítése 

6. Beviteli perifériák 

Beviteli perifériák fogalma és típusai 

Fizikai karbantartásuk  

7. Kiviteli perifériák  

Kiviteli perifériák fogalma és típusai 

Fizikai karbantartásuk 

8. Háttértárak 

Háttértár fogalma 

Csoportosításuk működési elvük alapján 

Memória kártyák 



9. Számítógépes hálózatok 

Számítógépes hálózat fogalma 

Osztályozása földrajzi kiterjedés szerint 

Egyenrangú és nem egyenrangú hálózatok 

Hálózati topológiák 

Helyi hálózatokhoz kapcsolódás feltételei és megvalósítása a hálózati 

közegek szerint 

10. Szoftverek 
Szoftver fogalma és fajtái 

Szoftverekkel végezhető műveletek 

Operációs rendszerek: osztályozása, főbb feladatai 

Windows 10 jellemzői, előnyei és hátrányai 

11. Adatok védelme  

Felhasználók azonosítása, felhasználói jogok 

Adataink védelme az IKT eszközökön és az interneten. 

12. Számítógépes könyvtárszerkezet  

Állománytípusok és kiterjesztésük 

Állománykezelés 

13. Adatok tömörítése  

Adattömörítés fogalma 

Tömörítés lényege és elve 

Tömörítő programok és a használatuk 

14. Vírusok és más kártékony programok  

Vírus fogalma és fajtái 

Vírusfertőzések jelei 

Védekezés a vírusokkal szemben 

15. Internet 

Internet kialakulásának története,  

Internet jellemzése és szolgáltatásai 

Internet megjelenése Magyarországon 

16. Elektronikus levelezés  

Elektronikus levelező rendszer működése 

E-mail cím felépítése 

Levelező programok és lényegesebb funkciói 

Csatolt állományok kezelése 

Címlisták létrehozása és előnyei 

Levelezéssel kapcsolatos problémák, tipikus hibaüzenetek 



17. Böngészőprogramok  

Böngészőprogramok fogalma 

Legismertebb böngésző programok 

Protokoll 

Webcímek felépítése 

Használt böngészőprogram felhasználói felületének ismertetése, 

beállítási lehetőségei és szolgáltatásai 

18. Könyvtárak 

Fogalma és típusai 

Könyvtárak felépítése és belső rendje 

Eligazodás a könyvtárban 

Keresés a könyvtárban, katalógusok használata 

Könyvtári szolgáltatások 

19. Dokumentumok 

A dokumentum fogalma és fajtái 

Nyomtatott dokumentumok típusai 

Könyv részei 

20. Nem nyomtatott dokumentumok, adathordozók 

Nem nyomtatott és digitális dokumentumok fajtái 

Digitális könyvtár előnyei és hátrányai 

Hazai digitális könyvtárak 

Forráshasználat megadása 

Forrásjelölés szabályai és etikai vonatkozásai 


