
1. tétel  

Információtechnológia – A számítógépekben használt memóriatípusok(1.1.1) 

a) Csoportosítsa és mutassa be a számítógépekben használt fontosabb memóriatípusokat! 

(feladat, tárolási elv, adathozzáférés) 

b) RAM memóriák típusai 

c) ROM memóriák típusai 

d) Flash drive 

 

2. tétel  

Információtechnológia – a számítógép felépítése (1.1.1)  

a) Mutassa be a Neumann-elvű számítógépek alapvető felépítését!  

b) Ismertesse a mai számítógépek legfőbb hardverelemeit!  

c) Ismertesse, hogy egy számítógép konfiguráció összeállításakor milyen szempontokat kell 

figyelembe venni! 

  

3. tétel  

Információtechnológia – hordozható eszközök (1.1.1) 

a) Mutassa be a hordozható eszközöket és azok jellemzőit! 

b) Hasonlítsa össze a hordozható és az asztali számítógépeket a mobilitás, a teljesítmény, a 

felhasználhatóság, a költségek és ergonómia szempontjából! 

c) Beszéljen a hordozható eszközök használatának előnyeiről és hátrányairól a képek 

segítségével! 

 

4. tétel  

Információtechnológia – háttértárak (1.1.1)  

a) Mutassa be a háttértárak típusait!  

b) Mutassa be a merevlemez és az elektronikus háttértárak működését!  

c) Mutassa be, hogy milyen célra érdemes elektronikus háttértárat vásárolni a 

merevlemezzel szemben! 

 

5. tétel  

Információtechnológia – Rosszindulatú szoftverek (1.1.3) 

a) Ismertesse, hogy mit nevezünk számítógép vírusnak, féregnek, mik azok a trójai 

programok! 



b) Beszéljen a különböző károkozók terjedési módjáról és a lehetséges károkozásokról!  

c) Hogyan védekezhetünk a számítógépes vírusok ellen? Ismertesse a vírusvédelmi 

szoftverek működését! 

 

6. tétel  

Információtechnológia – Telepítés, konfigurálás (1.2.2) 

a) Ismertesse a szoftver fogalmát! Csoportosítsa a szoftvereket funkciójuk és felhasználói joguk 

alapján!  

b) Hogyan védjük a szellemi alkotásokat, termékeket? Hogyan jelenik meg a szerzői jog a 

közoktatási intézményekben a tankönyvek, a kézikönyvek és az elektronikus dokumentumok 

esetében?  

 

7. tétel  

Információtechnológia – merevlemez üzembe helyezése, particionálása (gyakorlati) (1.2.2) 

a) Beszéljen a merevlemez használatba vétele előtti teendőkről!  

b) Ismertesse a merevlemezek csatlakoztatási lehetőségeit!  

c) Ismertesse a particionálás és a formázás fogalmát és folyamatát!  

d) A kapott külső merevlemezt csatlakoztassa a számítógéphez! Hozzon létre rajta 

elsődleges partíciót! Az egyik partíció a lehető legnagyobb területet kapja meg! A 

fájlrendszer NTFS legyen! 

 

8.tétel 

Információtechnológia – nyomtatók (gyakorlati) (1.2.2) 

a) Csoportosítsa a nyomtatókat működési elv szerint!  

b) Mutassa be a lézernyomtató működési elvét!  

c) A rendelkezésre álló lézernyomtatóba helyezze be a festékkazettát, csatlakoztassa a 

számítógéphez, telepítse a nyomtatót és nyomtassa ki a tesztoldalt 

 

9.tétel 

Információtechnológia – Operációs rendszer karbantartása (1.2.3) 

a) Ismertesse az operációs rendszerek feladatait 

b) Sorolja fel a karbantartási funkciókat  

c) Ismertesse az operációs rendszereke által biztosított karbantartási funkciókat 

 

10. tétel 



Információtechnológia – Perifériák csatlakoztatása  (1.2.2) 

a) Ismertesse a számítógépes perifériák fogalmát!  

b) Csoportosítsa a perifériákat adatkommunikációjuk iránya szerint!   

c) Csoportosítsa a monitorokat működési elvük alapján! Hogyan állítja elő a monitor a különböző 

színeket?  

d) Az alábbi hardvereszközök közül válasszon ki hármat és ismertesse, milyen jellemzők alapján 

döntene megvásárlásukról: szkenner, digitális fényképezőgép, billentyűzet, hangkártya, VGA 

kártya, hálózati kártya, modem, egér!  

 

11. tétel 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés – programtervezés (2.1.2) 

a) Ismertesse a programkészítés folyamatának lépéseit, részletesen kitérve a specifikációra!  

b) Ismertesse az algoritmus fogalmát!  

c) Milyen algoritmusleíró eszközöket ismer? Egyet mutasson be közülük részletesebben!  

12. tétel 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés – Programozás elemei (2.1.3)  

a) Csoportosítsa az algoritmusokat!  

b) Ismertesse az elemi algoritmus fogalmát, mondjon példákat!  

c) Mutassa be az összetett algoritmusok fajtáit, valamint megvalósulásukat a programozásban 

(vezérlő szerkezeteket)!  

 

13. tétel 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat – Adattípusok (2.1.2)  

a) Ismertesse az adatok jellemzői!  

b) Osztályozza az adattípusokat bonyolultság szerint!  

c) Mutassa be az egyszerű adattípusok fajtáit és műveleteit a C# nyelvben!  

 

14. tétel 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés –adatbázisok (2.1.5) 

a) Ismertesse az adatbázis-kezelés legfontosabb fogalmait!  

b) Sorolja fel, az Ön által ismert adatmodelleket!  

c) Mutassa be részletesen a relációs adatmodellt!  

 

15. tétel 

Hálózati ismeretek – Vezetékes és vezeték nélküli átviteli közegek (3.1.1) 



a) Mutassa be napjaink legelterjedtebb vezetékes átviteli közegeit és azok tulajdonságait 

(felépítés, sebesség, távolság, alkalmazási területek, előnyök, hátrányok)!  

b) Beszéljen a vezeték nélküli hálózatok kialakításának előnyeiről a vezetékes hálózatokkal 

szemben!  

c) Mutassa be, hogy két épület között milyen átviteli közegekkel lehet megoldani a hálózati 

kapcsolat kialakítását!  

 

16. tétel 

Hálózati ismeretek – vezeték nélküli hálózatok biztonsága (gyakorlati) (3.2 .1)  

a) Jellemezze a vezeték nélküli hálózatokat a sebezhetőség szempontjából!  

b) Mutassa be a vezeték nélküli otthoni hálózatok alapszintű biztonsági beállításait! Ismertesse a 

vezeték nélküli hálózatok hitelesítési és titkosítási lehetőségeit!  

c) A rendelkezésre álló vezeték nélküli eszközön állítsa be a vezeték nélküli elérést a következő 

paraméterekkel és csatlakoztasson hozzá egy 10.255.138.100/8 IP-című klienst.  

 

17.tétel 

Hálózati ismeretek – Otthoni és kisvállalati hálózatok (3.1.1)  

a) Ismertesse OSI modell és a TCP/IP modell és alapvető jellemzőit!  

b) Hasonlítsa össze az OSI és TCP/IP modellt!  

c) Az alapvető hálózati protokollok szerepe és jellemzője (IP, TCP, UDP, alkalmazási réteg jellemző 

protokolljai).  

18. tétel 

Hálózati ismeretek – Helyi hálózatok (3.1.1) 

a) Ismertesse a helyi hálózat fogalmát és jellemzőit!  

b) Mutassa be a helyi hálózatok jellemző hálózati eszközeit és azok hálózati feladatait!  

c) Beszéljen a helyi hálózatok szolgáltatásairól és mutassa be azok jellemzőit (egyenrangú, 

szerver-kliens)!  

 

19. tétel 

Hálózati ismeretek – forgalomirányítás (3.1.2) 

a) Mutassa be a forgalomirányítás folyamatát!  

b) Ismertesse a forgalomirányítás megvalósításának lehetőségeit és azok jellemzőit (statikus, 

dinamikus)!  

c) Mutassa be a belső forgalomirányító protokollokat (távolságvektor alapú, kapcsolat-állapot 

alapú)!  

 

20. tétel 

Hálózati ismeretek – Vezetékes átviteli közegek (gyakorlati) (3.2.1) 



a) Ismertesse az egyenes és keresztkötésű UTP kábel bekötésével kapcsolatos szabványokat!  

b) Mutassa be az UTP kábel végződtetéséhez használt csatlakozót, törésgátlót és a 

kábelkészítéshez szükséges eszközöket!  

c) A kapott félig elkészült munkadarab felhasználásával készítsen egy EIA/TIA-568B szabványban 

meghatározott színsorrendű egyenes kötésű UTP lengőkábelt a rendelkezésre álló eszközök 

segítségével! Az elkészült kábelt a rendelkezésre álló kábeltesztelő segítségével ellenőrizze!  

 

 


