(INFO-FAKT) -2020.04.20. Hétfő
Kedves Tanulók!
Jelenleg 2020.04.20 ás 27, amikor informatika fakultáción „találkozunk”. A hátralévő időben
ismétlő feladatok lesznek. Ennek keretében jegyzeteljétek ki a három alábbi videó tartalmát!
(Beküldendő feladat itt most nincs!)
Adatbázis-kezelés: https://youtu.be/p9ZRcpSx07o
Táblázat kezelés: https://youtu.be/IWIkh6uv2zk
Bemutató: https://youtu.be/hk_bL-BgItg (emelt)

Akinek van pótlandó feladata attól legkésőbb 2020.04.24-ig fogadom el! Ha valaki nem vett
részt a digitális INFORMATIKA FAKULTÁCÓKON annak nem lehet elégséges osztályzata! Be
kell adni a feladatokat! (Próbáltam elérni bennetek telefonon is, de a KRÉTÁBAN fals szám
szerepel !)

Alexandrának és a Bálintnak a külön feladata a következő:
Alexandra: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok/kozepszint_2015tavasz/kozep_10nap linken lévő érettségi feladatsor megoldása és itt letölthető a javítási útmutató a pontozás is (Beküldendő: elért pont/ pont – témakörönként!)
Bálint: http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2015tavasz_emelt/e_inf_15maj_fl.pdf linken lévő érettségi feladatsor megoldása és itt letölthető a
javítási útmutató a pontozás is (Beküldendő: elért pont/ pont – témakörönként!)

Jó munkát, sikeres készülést az „írásbeli” érettségikre!

(INFO-FAKT) -2020.04.06. Hétfő
Informatika – Adatbázis-kezelés II.:
Tananyag: Az alábbi linkeken lévő videókat nézd meg és dolgozd fel (egymás után
1-7-ig)
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

https://youtu.be/_SOTEGtS2rw?list=PL_U409FqaOsDWHwpBALprxuTz0_Rw74NR
https://youtu.be/Ea6WfikN4Cg?list=PL_U409FqaOsDWHwpBALprxuTz0_Rw74NR
https://youtu.be/PhQSMCuhdcU?list=PL_U409FqaOsDWHwpBALprxuTz0_Rw74NR
https://youtu.be/usO6GjW_Lpc?list=PL_U409FqaOsDWHwpBALprxuTz0_Rw74NR
https://youtu.be/Ku5wlC2D0nc?list=PL_U409FqaOsDWHwpBALprxuTz0_Rw74NR
https://youtu.be/ZlPVqzDKc-o?list=PL_U409FqaOsDWHwpBALprxuTz0_Rw74NR
https://youtu.be/RH4HEj_1EnY?list=PL_U409FqaOsDWHwpBALprxuTz0_Rw74NR

Feladat: A feldolgozott videók segítségével készítsd el az adatbázis feladatot!
Feladatleírás: A fl201005.pdf fájl 10-11. oldalán találhatók! Letölthető: [ITT]
Forrásfájlok:
gep.txt, oprendszer.txt, processzor.txt - letölthetők:
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/2010okt.zip
(Az elégségeshez legalább 2 feladat jó megoldása szükséges)
A beadandó feladat által megszabott fájlnév mögé írjátok a nevetek és osztályotok: Pl.: fájlnév_Nagy_Ede_13T.accdb
Határidő: 2020. április 16.
Beküldendő a fájl(ok) a molnar.tibor.zeg@gmail.com e-mail címemre.

(INFO-FAKT) -2020.03.30. Hétfő
Kedves Tanuló!
Informatika – Adatbázis-kezelés:
Tananyag: - http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/ab_alapok.pdf - Alapfogalmak:
Olvasd el!
Tananyag: https://youtu.be/aCMKy3jBdDU – adatbázis-kezelés tananyag bemutatja a Zenetar feladat megoldását!
Feladat leírás: http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/ab_feladatok.pdf – feladatok: számodra a 2. oldalon lévő Zenetar (adatbázis létrehozása, adatbevitel, egyszerű lekérdezés, számított mező) megoldása a feladat.
Beküldendő feladat: A videók megnézése után, önállóan is megoldott Zentar feladat vagy bemutató készítése az adatbázis-kezelés alapfogalmaiból!

Szorgalmi - Adatbázis-kezelés:
Szorgalmi: https://youtu.be/wQVYM5XURdU – adatbázis-kezelés lekérdezések

A beadandó feladat által megszabott fájlnév mögé írjátok a nevetek és osztályotok: Pl.: fájlnév_Nagy_Ede_13C.docx
Határidő: 2020. március 31.
Beküldendő a fájl(ok) a molnar.tibor.zeg@gmail.com e-mail címemre.

