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A tananyag 

Oktatási cél:  

1. A laborfoglalkozások első része alapvetően önálló tevékenységen alapuló, 

felzárkóztató jellegű. Támogatott önálló munka keretében a hallgatók készségszintű 

ismereteket szereznek a leggyakrabban alkalmazott irodai programokról, valamint 

megismerik a HTML nyelv alapjait. A tantárgy tematikája több részen is igazodik az 

ECDL követelményeiben megfogalmazottakhoz. 

2. A hallgatók készség szintjén sajátítsák el a programkészítés menetét, ismerkedjenek 

meg egy magas szintű programozási nyelv (C++) elemeivel. 

Tematika:  

1. A Windows operációs rendszer kezelése, fájlműveletei. 

Az Office irodai programcsomag kezelése.  

HTML nyelv elemei, egyszerűbb statikus WEB-lap készítése. 

2. A programkészítés menete és a C nyelv alapjai. 

3. A C nyelv utasításkészlete. 

4. A gyakrabban használt elemi és összetett adattípusok. 

 

Témakör: Óraszám: 

 A Windows operációs rendszer alapvető funkciói, fájlkezelés 

 Szövegszerkesztés 

 Táblázatkezelés 

 Prezentációkészítés 
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 A programkészítés menete, a C nyelv alapjai. 

 Egyszerűbb C programok készítése, futtatása, tesztelése. 

 A hibakeresés eszközei. 
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 Egyszerű adattípusok. 

 Összetett adattípusok, Tömbök, karaktertömbök. 

 Programozási tételek. 
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 Egyszerűbb programozási tételekre épülő programok készítése, 

futtatása, tesztelése. 
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Követelményrendszer 

A foglalkozásokon, laborgyakorlatokon való részvétel: kötelező 

Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy félévi összóraszámának 30%-t a 

hallgató félévközi jegyet nem kap, féléve érvénytelen. Igazolt hiányzás esetén az elmulasztott 

laborgyakorlat egyszer pótolható.  
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Félévközi követelmények: 

Házi feladatok: 

A hallgatók a konzultációkon házi feladatot kapnak. A házi feladatok az Egyetem e-learning 

rendszerén (elearning.uni-obuda.hu) Informatika I tárgya alatt lesznek ismertetve. 

Félévközi tanulmányi ellenőrzések: 

1. ZH-k: 

A félév során a hallgatók minden laborgyakorlaton ZH-t (zárthelyi dolgozatot) írnak, 

amelynek témakörei és időpontjai:  

- 2. konzultáció: papíros kis ZH. Egy egyszerűbb feladat megoldása papíron. 

- 3. konzultáció: ModdLe teszt. C nyelv alapfogalmai, egyszerűbb programok 

visszafejtése, hibakeresés egyszerűbb programokban. 

- 4. konzultáció: ModdLe teszt. Gépes ZH. Egy egyszerűbb és egy összetettebb feladat 

megoldása számítógépen. 

 

ZH-k pótlása: Az elégtelen ZH-kat a szorgalmi időszak utolsó hetében lehet pótolni. 

Értékelés: A félév évközi jeggyel zárul. 

Érvényes évközi jegy megszerzésének feltétele: A házi feladatok és a ZH-k legalább 

elégséges szintű elkészítése és minden ZH legalább elégséges szintű értékelése. Valamely rész 

elégtelen értékelése elégtelen évközi jegyet von maga után. 

Érdemjegy (évközi jegy) kialakításának módja: 
Az értékelés a házi feladatok és a ZH-k eredményei alapján történik az alábbi összefüggés 

szerint: évközi jegy = 1/4 * Házi feladatok átlaga + 3/4 * ZH-k átlaga. 

Évközi jegy pótlása: 

A TVSZ szerint. 

 

Irodalom: 

Ajánlott:  

Benkő Tiborné – Benkő László – Tóth Bertalan: Programozzunk C nyelven 

                                                                                                                (COMPUTERBOOKS) 

 

Egyéb segédletek, segédanyagok:  

Az Egyetem e-learning rendszerén (elearning.uni-obuda.hu) Informatika I tárgya alatt található 

elektronikus jegyzetek, segédanyagok, feladatlapok, feladatsorok. 

 

 

Székesfehérvár, 2014. június 03. 

 

Dávid András 

 Tanszéki mérnök 


