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1. Információtechnológia – a számítógép felépítése  

Mutassa be a Neumann-elvű számítógépek alapvető felépítését! Ismertesse a mai 
számítógépek legfőbb hardverelemeit! Ismertesse a processzorok logikai felépítését és 
legfőbb jellemzőit! Mutassa be a számítógépben használatos memóriatípusok fajtáit! 
Ismertesse, hogy egy számítógép konfiguráció összeállításakor milyen szempontokat 
kell figyelembe venni! 

2. Információtechnológia – Háttértárak  

Mutassa be a háttértárak típusait! Ismertesse a merevlemez felépítését és az adattárolás 
szerkezetét! Mutassa be a merevlemez és az elektronikus háttértárak működését! 
Mutassa be, hogy milyen célra érdemes elektronikus háttértárat vásárolni a 
merevlemezzel szemben!  

3. Információtechnológia – Operációs rendszer  

Ismertesse az operációs rendszer fogalmát. Mutassa be az operációs rendszer feladatát 
és részeit! Csoportosítsa az operációs rendszereket különböző szempontok szerint! 
Mondjon példákat is! Röviden jellemezze a zárt és a nyitott forráskódú rendszereket! 
(Windows, Linux) 

4. Információtechnológia – Operációs rendszer  

Ismertesse az operációs rendszerek csoportosítását a felhasználó, folyamat, 
architektúra (32 és 64 bites) és felhasználói felület típusa szerint! Mutassa be, hogy egy 
operációs rendszer cseréjénél mire kell figyelemmel lenni! 

5. Információtechnológia – Biztonság  

Ismertesse, hogy mit nevezünk számítógép vírusnak, féregnek, mik azok a trójai 
programok! Beszéljen a különböző károkozók terjedési módjáról és a lehetséges 
károkozásokról! Hogyan védekezhetünk a számítógépes vírusok ellen? Ismertesse a 
vírusvédelmi szoftverek működését! 

6. Információtechnológia – Számítógép konfiguráció  

Mutassa be a hordozható eszközöket és azok jellemzőit! Hasonlítsa össze a hordozható 
és az asztali számítógépeket a mobilitás, a teljesítmény, a felhasználhatóság, a 
költségek és ergonómia szempontjából! Beszéljen a hordozható eszközök 
használatának előnyeiről és hátrányairól a képek segítségével!  
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7. Információtechnológia – Számítógép konfiguráció  

Ismertesse a számítógép általános felépítését és blokkvázlatát! Beszéljen az operációs 
rendszer telepítésének lépéseiről és mutassa be a számítógép indítási folyamatát!  

8. Információtechnológia – Konfigurálás  

Beszéljen a merevlemez használatba vétele előtti teendőkről! Ismertesse a 
merevlemezek csatlakoztatási lehetőségeit! Ismertesse a petícionálás és a formázás 
fogalmát és folyamatát! Mutassa be a lemezkarbantartással kapcsolatos teendőket! 

9. Információtechnológia – Nyomtatók  

Csoportosítsa a nyomtatókat működési elv szerint! Mutassa be a nyomtatók 
csatlakozási lehetőségit! Ismertesse a lézernyomtató működési elvét! 

10. Információtechnológia – Karbantartás  

Mit jelent megelőző karbantartás és miért van rá szükség? Melyek a hibaelhárítási 
folyamat lépései? Ismertesse a gyakori számítógépes problémákat és megoldásukat! 

11. Adatbázis- és szoftverfejlesztés – Programozási alapismeretek  

Ismertesse az Ön által tanult programozási nyelv legfontosabb jellemzőit! Mutassa be a 
programvezérlési szerkezeteket és megvalósításukat (szekvencia, szelekció, iteráció)! 
Ismertessen egy algoritmus-leíró eszközt! 

12. Adatbázis- és szoftverfejlesztés – Egyszerű adattípusok  

Csoportosítsa a tanult adattípusokat! Jellemezze az egyszerű adattípusokat! Ismertesse 
az egyes adattípusokra jellemző műveleteket!  

13. Adatbázis- és szoftverfejlesztés – Vezérlési szerkezetek  

Mutassa be a vezérlési szerkezetek szerepét! Csoportosítsa a vezérlési szerkezeteket! 
Mutassa be az iterációk szerepét és fajtáit! Mutassa be a ciklusok kódolásának általános 
alakját (szintaxisát)! Mutasson be egy egyszerű példát az egyik ciklusfajta 
működésének szemléltetésére!  

14. Adatbázis- és szoftverfejlesztés – Programozás  

Ismertesse a World Wide Web (web) és az internet fogalmát! Sorolja fel a legfontosabb 
jellemzőit és a protokollokat, ezek használatát. Ismertesse URL, a hiperhivatkozás 
(hiperlink), HTML fogalmát! 

15. Adatbázis- és szoftverfejlesztés – Adatmodellezés  

Ismertesse az adatbázis fogalmát! Mutassa be adatbázisok szerkezetét. Ismertesse az 
adattípusokat. Mutassa be a phpmyadmin felület kezelését! 

16. Hálózati ismeretek – Helyi hálózatok  

Ismertesse a helyi hálózat fogalmát és jellemzőit! Mutassa be a helyi hálózatok jellemző 
hálózati eszközeit és azok hálózati feladatait! Beszéljen a helyi hálózatok 
szolgáltatásairól és mutassa be azok jellemzőit (egyenrangú, szerver-kliens)! 
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17. Hálózati ismeretek – Vezetékes átviteli közegek  

Mutassa be napjaink legelterjedtebb vezetékes átviteli közegeit és azok tulajdonságait 
(felépítés, sebesség, távolság, alkalmazási területek, előnyök, hátrányok)! Mutassa be, 
hogy két épület között milyen átviteli közegekkel lehet megoldani a hálózati kapcsolat 
kialakítását!  

18. Hálózati ismeretek – Vezeték nélküli átviteli közegek  

Mutassa be napjaink legelterjedtebb vezeték nélküli átviteli közegeit és azok 
tulajdonságait (felépítés, sebesség, távolság, alkalmazási területek, előnyök, 
hátrányok)! Beszéljen a vezeték nélküli hálózatok kialakításának előnyeiről a 
vezetékes hálózatokkal szemben! Mutassa be, hogy két épület között milyen vezeték 
nélküli megoldást alkalmazna!  

19. Hálózati ismeretek – forgalomirányítás  

Mutassa be a forgalomirányítás folyamatát! Ismertesse a forgalomirányítás 
megvalósításának lehetőségeit és azok jellemzőit (statikus, dinamikus)! Mutassa be a 
belső forgalomirányító protokollokat. 

20. Hálózati ismeretek – Feladat  

Készítse el az alábbi hálózatot szimulációs program segítségével és végezze el a 
szükséges beállításokat. Milyen forgalomirányítási protokollt alkalmazott és miért? 
 

 


