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EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
9 iulie 2015 

Probă scris ă 
 

Tehnologia informa ției și comunica țiilor 
 

Varianta 2 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore 
• Programele şi subprogramele cerute vor fi scrise folosind unul dintre limbajele de 

programare Pascal, C sau C++, la alegere. Identific atorii utiliza ţi trebuie s ă corespund ă 
semnifica ţiei asociate acestora, eventual în form ă prescurtat ă. 

I. TÉTEL (30 pont) 
1. Mutasson be egy irodai terméket munkalapok szerkesztésére, a következő szempontok szerint: 
 - az információ szervezése, két felületi elemet; 
 - két fő formázási lehetőséget, amit ez a termék biztosít (szummatív leírás); 
 - példát egy problémára, amelynek a megoldásában két függvényt kell használni, és két 
hívatkozási típust (kijelentés és megoldás ha ez leírható a vizsgalapra, vagy a megoldás 
szükséges lépéseit, ellenkező esetben). 
  (10 pont)  
 

2. Adjon meg két belső memóriatípust, és mutassa be az egyiknek három tulajdonságát. 
 (5 pont)  
 

3. A divi alprogramnak egy paramétere van, az n, amelyen keresztül egy természetes számot 
kap az [1,109] intervallumból. Az alprogram visszatéríti az n természetes osztóinak a számát. 
Példa:  ha n=6, az alprogram visszatéríti a 4-es értéket  
 

A def.in szöveges állomány tartalma egy legtöbb 100 természetes számból álló sorozat a 
[1,109] intervallumból, amelynek elemei egy-egy szóközzel vannak elválasztva egymástól. A 
sorozat legalább egy eleme prímszám. Írassa ki a képernyőre egy-egy szóközzel elválasztva az 
állományban található sorozat összes prímszámát. 
Példa:  ha az állomány tartalma a következő sorozat: 
6 5 29 7 21 7 16 1 
a képernyőre a következő számok íródnak ki: 
5 29 7 7 
Írja meg a divi alprogram fejlécét, valamint a kéréseknek eleget tevő programot, amely 
tartalmazza a fent megadott alprogram megfelelő meghívásait. (5 pont)  
 
4. Egy cégnek, amely különböző eseményeket szervez szüksége van a következő információkra 
az ügyfeleivel kapcsolatosan (fizikai személyek), és a megszervezett események típusairól 
(például évforduló, megemlékezés, lakodalom stb.): 
 - az ügyfelek adatai, akik megrendelték egy esemény megszervezését: családnév, személynév, 
cím és az esemény színhelye; 
 - azon ügyfelek száma, akik megrendeltek legalább két eseményszervezést; 
 - egy adott típusú esemény adatai: ár, a szolgáltatások leírása; 
 - azon eseménytípusok, amelyeket az utolsó év során egyetlen egy ügyfél sem igényelt; 
 - azon ügyfelek adatai, akik nem igényetek egyetlen egy esemény megszervezését sem az utolsó 
két évben. 
 

Tervezzen meg egy olyan adatbázist, amely lehetővé teszi a fent megadott információk kinyerését, 
figyelembe véve a következőket: 
 - az adattáblák struktúrájának megadása és a köztük levő kapcsolatok meghatározása, az 
adatredundancia elkerülésével, és felsorolva az esetleges megszorításokat/szabályokat, 
amelyeket meg kell határozni ahhoz, hogy a kért információkat helyesen lehessen kinyerni a 
tervezett adatbázisból; 
 - a lépések részletes leírása, amelyeket végre kell hajtani agy adatbáziskezelő rendszerben, 
vagy SQL parancsok megadása ahhoz, hogy kitörlődjenek azon ügyfelek adatai, akik nem 
igényelték egyetlen egy esemény megszervezését sem az utolsó két évben. 
  (10 pont) 
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II. TÉTEL (30 pont) 
Adottak az alábbi, A és B-vel jelölt fejezetek/tartalmak, amelyek az Informatika és Információs és 
kommunikációs technológia líceumi tantárgyak iskolai programjában szerepelnek: 
A: Tablouri bidimensionale  (în contextul Tipuri structurate de date ); 
B: Paint (în contextul Accesorii ale sistemului de operare ). 
 
1. Az A-val vagy B-vel jelölt fejezet/tartalom egyikére mutasson be aspektusokat a megfelelő 
didaktikai aktivitásokból, amelyekben használja az irányított felfedezést , mint didaktikai módszert, 
figyelembe véve a következőket: 
- megadva a javasolt didaktikai metódus két sajátosságát a választott fejezet/tartalom tanítására 

vonatkozóan; 
- példázva ennek a metódusnak a használatát tanítási egységekkel a megfelelően választott 

fejezetre/tartalomra, megadva a didaktikai tervezés egyes elemeit: egy tanulási tevékenységet, 
egy tanítási eszköz/didaktikai anyag használatát, egy szervezési formát és egy lecketervet az 
adott tanulási tevékenységre, kifejtva a tanár és a diákok aktivitását, betartva a tudományos 
korrektséget és a szakirodalmat. 
 (15 pont)  

 
2. Az A vagy B-vel jelölt fejezet/tartalom alapján (tetszőlegesen) állítson össze egy tesztet, három 
különbőző típusú itemből. Minden itemre adja meg a kijelentést és a várt választ, ha ez leírható a 
vizsgalapra, vagy a várt válasz szükséges lépéseit, ellenkező esetben. (15 pont) 
 
III. TÉTEL           (30 pont) 
Az oktatási folyamat - fogalmi elemzés és összefüggés a tanulás-tanítás-értékelés között. 

 (30 pont)  
 
 


