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1. 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) 

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 – Biztonság 

Definiálja a vírus fogalmát! Ismertesse a vírusok közös jellemzőit! Jellemezze a vírusok 
főbb osztályait! Milyen jelei vannak a vírusfertőzésnek, hogy ismerhető fel? Hogyan tud 
védekezni a vírusok ellen? Hogyan csoportosítjuk az Antivirus programokat? 

4. Információtechnológia gyakorlat – Számítógép konfiguráció 

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

5. Információtechnológia gyakorlat – 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! 

6. Információtechnológia gyakorlat – Karbantartás 

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

7. Programozás, weboldalak kódolása, adatbázis-kezelés – Weboldalak kódolása 

Ismertesse a weboldalak szerkezeti felépítését! Mutassa be a HTML dokumentum 
törzsének fontosabb építőelemeit és nevezze meg a hozzájuk tartozó tag-eket, illetve azok 
paraméterezési lehetőségeit! 

8. Programozás, weboldalak kódolása, adatbázis-kezelés – Weboldalak kódolása 

Indokolja meg a weboldalon elhelyezett tartalmak CSS-sel történő formázásának 
szükségességét! Mutassa be a CSS alapvető szintaktikai szabályait, a HTML 
dokumentumokban való elhelyezésének módozatait, valamint a legjellemzőbb 
formázási lehetőségeket! 

9. Programozás, weboldalak kódolása, adatbázis-kezelés – JavaScript 

Mondjon példákat a JavaScript alkalmazásának lehetséges okaira, JavaScripttel 
megvalósítható feladatokra! Mutassa be a JavaScript programkód HTML forráskódban 
történő elhelyezésének módozatait! Ismertessen néhány jellemző JavaScript utasítást, 
függvényt, vagy metódust! 
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10. Programozás, weboldalak kódolása, adatbázis-kezelés – Programozás C# nyelven 

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

11. Programozás, weboldalak kódolása, adatbázis-kezelés – Programozás C# nyelven 

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

12. Programozás, weboldalak kódolása, adatbázis-kezelés – Adatbázis-kezelés 

Ismertesse az adatbázis fogalmát! Mutassa be az egyed-kapcsolat modellt! Ismertesse a  
relációs adatmodell fogalmát és jellemzőit! Definiálja a kulcs fogalmát és példák segítsé- 
gével mutassa be a különböző kulcsokat! 

13. 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)! 

14. Hálózati ismeretek – Vezetékes átviteli közegek 

Mutassa be napjaink legelterjedtebb vezetékes helyi hálózati átviteli közegeit és azok 
tulajdonságait (felépítés, sebesség, távolság, alkalmazási területek, előnyök, hátrányok)! 

15. 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! 

16. Hálózati ismeretek – Forgalomirányítás 

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

17. Hálózati ismeretek – Ethernet protokoll 

Mutassa be az Ethernet protokoll működését, címzését! Mondja el mi az ütközési és a 
szórási tartomány! Mutassa be a kapcsoló működését egy Ethernet hálózaton! 

18. Hálózati ismeretek – IP címek 

Jellemezze az IPv4 protokollt és ismertesse működését, feladatát! Jellemezze az IP címet, 
annak részeit! Mondja el milyen típusú IP üzenetek lehetségesek és jellemezze ezeket! 
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19. Hálózati ismeretek – IP hálózatok 

Ismertesse az IP címosztályokat (honnan ismerhetők fel, méretük, használatuk)! 
Ismertesse az alhálózati maszk szerepét és mondja el miért használjuk inkább ezt a 
címosztályok helyett! Mondja el, hogy egy hálózatnak milyen speciális címei vannak! 
Ismertesse az alapértelmezett átjáró fogalmát és mondja el szerepét!. 

20. Hálózati ismeretek – Alkalmazási réteg, hálózatbiztonság 

Ismertesse az alkalmazási réteg szerepét! Jellemezze a HTTP és a HTTPS protokollokat! 
Mondja el mi a különbség a kettő között és miért volt szükség az utóbbira! Mondja el hol 
és hogyan lehet védeni a hálózat eszközeit és felhasználóit! Miért szükséges ez a 
védelem? 


