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Segédanyagok

https://tinyurl.com/2p8mb9ed

• feladatok, források
• segédanyagok, leírások
• félkész megoldások



KERETTANTERV 9-10. ÉVFOLYAMON

https://tinyurl.com/2p8mb9ed



KERETTANTERV 11. ÉVFOLYAMON

https://tinyurl.com/2p8mb9ed



TANKÖNYVEK



NKP OKOSTANKÖNYVEK
https://www.nkp.hu/okostankonyvek



KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA DIGITÁLIS KULTÚRA

Témakör Idő Pontszám

Szövegszerkesztés 45 perc 25 pont

Vizuális elemek 35 perc 20 pont

Táblázatkezelés 40 perc 25 pont

Adatbázis-kezelés 30 perc 15 pont

Programozás 30 perc 15 pont

Szóbeli vizsga nincs 100 pont



EMELT SZINTŰ VIZSGA DIGITÁLIS KULTÚRA

Témakör Idő Pontszám

Dokumentum készítés 
vagy

Táblázatkezelés
70 perc 35 pont

Adatbázis-kezelés 70 perc 35 pont

Algoritmizálás, 
adatmodellezés 100 perc 50 pont

120 pontSzóbeli vizsga: 30 pont



SZÓBELI VIZSGA (30 PONT)

A. Alkalmazói ismeretek
B. Algoritmizálás-programozás ismeretek



RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
https://www.oktatas.hu › digitalis_kultura.docx.pdf



ADATBÁZIS-KEZELÉS KÖZÉPSZINTEN

• Minimális változás
• A vizsgán nem kérik számon

• jelentéskészítés
• űrlapkészítés

• Access használata, a lekérdező-rács marad

A Nat és a Kerettanterv szerint előírt téma.
9.-10. évfolyamon felhasználóiszint és 11.-ben részletes tárgyalás.

Kell-e az SQL?



ADATBÁZIS-KEZELÉS EMELT SZINTEN

• Nagyobb változás, de inkább módosulás, mint 
nehezedés

• „Legyen képes a feladatokat SQL utasítások 
segítségével, lekérdezés-tervező rács használata 
nélkül megoldani.”

• Az Access használata megszűnik



ADATBÁZIS-KEZELŐ PROGRAM:

• XAMPP 8.0.12 (MariaDB 10, PHPMyAdmin 5.1.1)
• integrált webszerver és adatbázis-kezelő
• SQL használat a cél a lekérdező-rács helyett
• a feladatok kicsit különböznek az eddigiektől, de az 

eddigi ismeretek jól konvertálhatók

XAMPP_telepítés.pdf



ADATBÁZIS-KEZELÉSI FELADAT



AZ allatfajok.sql ÁLLOMÁNY 



TANÁRI KAR FELADAT

• Egytáblás, bevezető típusú
• Nem kell a forráson változtatni!
• Készen van, importálni kell:

• Lekérdezések elkészítése és mentése

Adatbázis 
létrehozása

Tábla 
létrehozása

Adatok 
importálása

https://tinyurl.com/2p8mb9ed



KARD FELADAT

• Egytáblás, bevezető típusú
• Nem kell a forráson változtatni
• Előkészítés, nincs készen:

• Lekérdezések elkészítése és mentése

Érettségire felkészítő feladatgyűjtemény (NTK) – Informatika

(Reményi Zoltán Siegler Gábor Szalayné Tahy Zsuzsa )

Adatbázis
létrehozása

Tábla létrehozása Adatok 
importálása



SZÓTÁR FELADAT

• Egytáblás, bevezető típusú
• a forráson változtatni kell:

oEgyedi azonosító létrehozása a feladatban
oMezőnév és soronként TAB jel beillesztése
oNotepad++ (vagy Word): sorvégjel → sorvégjel + tab

\r\n→\r\n\t
utolsó sorra figyeljünk!

Középszintű érettségi 2008. október



MIVEL JÁR? FELADAT

• Többtáblás adatbázis
• a forráson változtatni kell:

oEgyedi azonosító létrehozása az erkezes táblában

• Tábla létrehozás
oelsődleges, idegen kulcs
o auto_increment beállítása
oNULL engedélyezése
o kapcsolat beállítása

Középszintű érettségi 2014. május



3nincs lekérdezés

Készítsen lekérdezést, amely a csapadékmentes januári 
napokat listázza!

SELECT datum
FROM naptar
WHERE csapadek is NULL

AND Month(datum)=1;



4messze lekérdezés

Készítsen lekérdezést, amely megadja a legmesszebb lakó 
diáknak az azonosítóját, és azt a távolságot kilométerben, 
amennyire lakik az iskolától!

SELECT az, tavolsag/1000 AS tav
FROM diak
ORDER BY tavolsag DESC
LIMIT 1;



5mindig lekérdezés

A vizsgált időszakban pontosan 38 tanítási nap volt. Adja meg 
lekérdezés segítésével azon diákok azonosítóit, akik egyetlen 
napot sem mulasztottak!

SELECT diakaz
FROM erkezes
GROUP BY diakaz
HAVING Count(diakaz)=38;



6kerekpar lekérdezés

Készítsen lekérdezést, amely megadja azon diákok azonosítóját, 
akik havas vagy jeges útviszonyok között is kerékpárral mentek 
iskolába! Mindegyik azonosító pontosan egyszer szerepeljen!

SELECT DISTINCT diakaz
FROM erkezes, naptar
WHERE erkezes.datum=naptar.datum

AND (ut="havas" OR ut="jeges")
AND eszkoz="kerékpár";



7ugyanugy lekérdezés

A 119-es és a 186-os azonosítójú diákok majdnem szomszédok, 
osztálytársak és ráadásul barátok. 

Készítsen lekérdezést, amely megadja azokat a dátumokat, amikor 
mindketten voltak iskolában és ugyanolyan közlekedési eszközzel jutottak 
oda! 

SELECT erkezes1.datum
FROM erkezes AS erkezes1, erkezes AS erkezes2
WHERE erkezes1.datum=erkezes2.datum

AND erkezes1.eszkoz=erkezes2.eszkoz
AND erkezes1.diakaz=119
AND erkezes2.diakaz=186;



MAGYAR NYOLCEZRESEK FELADAT

• nyolcezresek.sql rendelkezésre áll
• átlagos nehézségű, összetettségű

Megjegyzések:
• A régi feladatok tananyagot képeznek
• Visszatérő feladattípusok → felkészülést segítik
• A feladat témák lényegesek, főleg utólag

Emelt szintű érettségi 2016. május



Vége
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