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A KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSI FELTÉTELEI 

Negyedév 

A tantárgyi tematika felosztása és a feladatvégzéshez szükséges alapismeretek 

elsajátítása végett az osztály az 1. negyedévbe külön nem került értékelésre. A 

negyedév teljesítése a félévben leírtak szerint. 

Félév 

A félév teljesítéséhez a kijelölt munkák otthoni/osztálytermi elkészítése és azok 

szóbeli védése szükséges. A foglalkozásokon menet közben elfogadott feladatokat 

nem kell újra bemutatni és megvédeni.  

 

A félév teljesíthető egy nagyobb scratch-projekt elkészítésével is, majd annak 

megvédésével. E projekt esetében a programhoz kijelölt választható elemek 

mindegyike felhasználandó. Értékelés a program igényessége és működése alapján. 

 

Hasonlóan teljesíthető a félév a CodeCombat.com online felületen további szintek 

teljesítésével. Az érdemjegyek tíz szintenként alakulnak, vagyis 20. szint elérése 

esetében elégséges, 30. szint elérése esetében közepes, 40. szint elérése esetében jó, 

50. szint esetében kiváló érdemjegy szerezhető. 

 

Lehetőség van egy átfogó prezentáció készítésével két érdemjegyet javítani, illetve 

elégséges érdemjegyet szerezni, akár 3 fős projektfeladat formájában is. A feladat 

témája kötött és előre egyeztetendő. 

 

A különböző feladatok teljesítése egyéni megbeszélés szerint kombinálható. 



I. FÉLÉV 

Tanított és számonkérésre kerülő témakörök 

1. Adminisztráció, kritikus adatelemzés és szoftverhasználat 

• a jelenléti naplóként használt szoftver adatainak értelmezése 
• saját nyilvántartás nyomon követése 
• hibás adatok/értékek jelzése, javítása 
• email-fiók regisztrációja, használata, levélküldés 
• online oldalakon való sikeres regisztráció és bejelentkezés 

Számonkérés módja: órai munka, értékelés a többi feladatvégzés során 

2. Algoritmikus gondolkodás, programozási alapismeretek 

• Részvétel a HÓD versenyen 
• CodeCombatben legalább 10. szint elérése tetszőleges programnyelvi környezetben 

Számonkérés módja: órai munka, házi dolgozat 

3. Prezentáció 

• az igényes prezentáció ismérvei 
• egy prezentációkészítésre alkalmas szoftver alapvető ismerete 
• konkrét utasítások végrehajtása következetes lépésekkel 

Számonkérés módja: táblafeladat (órai munka, feladatmegoldás és magyarázat) 

4. Scratch-alapok 

• az órai feladatok követése, projektek megnyitása 
• elsajátított alapismeretek: 

o utasítások folyamata, hálózata (mindig, ha-akkor) 
o háttér- és szereplőkészítés, szerkesztés 
o irányítás- és mozgáselemek 
o rendelkezésre bocsátott program használata feladat megoldásához 

Számonkérés módja: órai munka, projektmunka 

5. Saját scratch program készítése 

• a Scratch programozási környezet alapismereteire és a közös munkára támaszkodó saját 
program elkészítése 

• választható elemek (min. 4): 
o saját karakter irányítása (nyilakkal vagy egérrel) 
o más karakter irányítása programozva (csúszás, repülés, stb.) 
o érintkezés kezelése 
o üzenetküldés, akciógomb 
o kezdőlap/zárókép 
o pontszámítás 
o hangok konzekvens használata 

Számonkérés módja: házi dolgozat, projektmunka 

A teljesítés feltételei 

A félév teljesített, amennyiben a diák 2 témakörben elégséges eredményt ér el. 
A féléves érdemjegy a teljesített témakörök száma. 
Javítás a követelmények teljesítési feltételei, illetve egyéni megbeszélés szerint. 


