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1. Előkészítés, tantárgyfelvétel, tantárgyi követelmények ismertetése, tantárgy időbeosztásának 
ismertetése, tantárgy irodalomjegyzékének ismertetése, regisztrációs hét 

2.  A Windows operációs rendszer szükséges elemeinek áttekintése. Az elvárt 
szövegszerkesztési ismeretek megfogalmazása. 
A táblázatkezelők alapvető funkciói, alkalmazási területei, problématípusok. 
Excel beállítások, adatbevitel, szerkesztés. 

3.  Táblázat paraméterei. 
Cellák formázása: adattípusok, szegélyek, háttér. 
A munkalap oldalbeállításai. Képletek. Cellahivatkozások. 

4.  Függvények használata. Összeg, min, max, átlag, darab, logikai függvények. 
Pénzügyi, adatbázis, mátrix függvények. 

5.  Diagramok és grafikonok. 
A diagram/grafikon típusai. Formázás. 

6.  Adatkigyűjtés, szűrés. Adatbeviteli formák. Adattáblák, célérték keresése. 

7.  Az elhangzott témakörökkel kapcsolatos feladatok önálló megoldása. 

8.  Az adatbázis-rendszerek típusai.  
Az adatbázis-kezelők funkciói, alkalmazási területek. 
Relációs adatbázis. Az adatbázis tervezés főbb lépései: táblák, mezők, kulcsok, 
kapcsolatok megtervezése egy mintafeladat kapcsán. Az Access grafikus 
felületének áttekintése. Adattábla létrehozása, szerkesztése. 

9. Féléves tervezési feladatok készítésének hete: féléves feladatokhoz kapcsolódó konzultációk előre 
meghirdetett időpontban, zárthelyik írásának a hete 

10.  Mezők formátuma. Kapcsolatok adattáblák között. Hivatkozási integritás. 
Adatok feltöltése, módosítása, törlése. Adattáblák importálása, csatolása. 

11.  Választó lekérdezés. Összesítés, rendezés, szűrés. A Kifejezés-szerkesztő 
használata. 
Módosító lekérdezések: Táblakészítő lekérdezés, frissítő lekérdezés 

12.  Hozzáfűző lekérdezés, törlő lekérdezés. 

13.  Űrlapok. Az űrlap szerepe. Űrlap készítése varázslóval. Űrlap utólagos 
módosítása 

14.  Jelentések. Jelentés készítése varázslóval. Jelentés utólagos módosítása. Menü 
készítése. Kapcsolótábla használata. 

15. Féléves tervezési feladatok készítésének és javításának ideje: féléves feladatokhoz kapcsolódó 
konzultációk előre meghirdetett időpontban, zárthelyi és pótzárthelyik írásának a hete 

 számonkérési módok: 

 
számonkérési módok: 

1. Gyakorlati zárthelyi dolgozatok. 

 kötelező és ajánlott irodalom: 

1. Bárfai Barnabás: Excel 2007 zsebkönyv 
2. Bárfai Barnabás: Access 2007 zsebkönyv 
3. Pétery Kristóf: Excel 2007 feladatok és megoldások 
4. Kovalcsik Géza: Excel 2000, Office 2003 
5. Kovácsné Cohner Judit: Adatkezelés az MS ACCESS 2000 alkalmazásával 
6. Krauszné Princz Mária: Access elektronikus jegyzet http://delfin.unideb.hu/~pmaria/ 

 Az aláírás és vizsgára bocsátás különleges feltételei: 

Részvétel a gyakorlatokon a TVSZ előírásai szerint. 
A gyakorlati zárthelyik sikeres megírása. 

 teljesítmény értékelés: 

A gyakorlati zárthelyi dolgozatok eredménye alapján. 

 


