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Biológia BSC, „Informatika” tárgy, elvárások 

Alapok 

1. Operációs rendszerek kezelése alapjai (Windows). 
2. Tömörítés, kicsomagolás. 
3. Internet: keresés, letöltés (kép, szöveg, teljes oldal, link). 
4. Levelezés - csatolás kezelése. 
5. FTP szolgáltatás: feltöltés és letöltés (WinSCP használata). 

A :két használt szerver a pandora (panda, valerie) és a caesar mappaszerkezete. 
*************************************************** *********************** 

Szövegszerkesztés - amit tudni kell 

1. Fájl megnyitás és mentés (konverzió is!), nyomtatási beállítások, nyomtatás PDF 
formátumba is 

2. Szövegmanipulációs műveletek  
3. Karakter-, bekezdés-, szakasz- és oldalformázás 
4. Tabulátorok használata 
5. Listák, felsorolások, többszintű listák készítése, rendezése 
6. Lábjegyzet készítése 
7. Grafikus ábra beillesztése a szövegbe, objektumok sorrendjének és csoportosításának a 

beállítása 
8. Stílusok használata, definiálása, megváltoztatása 
9. Stílus segítségével tartalomjegyzék készítése 
10. Tárgymutató készítése 
11. Fejléc és lábléc (élőfej-élőláb) kezelése 
12. Egyéb objektumok (egyenletszerkesztőből, táblázatkezelőből stb.) beágyazása 
13. Hivatkozás (link) készítése szöveghez és objektumhoz (kép, ábra stb.) 
14. Helyesírás-ellenőrzés, elválasztás stb. 
15. Táblázatok, hasábok kezelése 
16. Körlevél készítése 

Nem törzsanyag 

17. Korrektúra 
*************************************************** *********************** 
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Bemutatók készítése - amit tudni kell 

1. Fájl megnyitás és mentés (bemutató, vetítés, sablon, konverzió is!), nyomtatási 
beállítások, nyomtatás PDF formátumba is 

2. A diasorozat rendezése és bővítése; diakockák másolása, törlése és elrejtése 
3. Mintadia használata, készítése, megváltoztatása, „élőfej-élőláb” probléma kezelése 
4. Dia hátterének beállítása 
5. Szövegdoboz alkalmazása és tartalmának formázása  

(karakter- és bekezdésformázás, tabulátorok használata, listák, felsorolások) 
6. Kép, grafikus ábra beillesztése a diára 
7. Rajzolási objektumok alkalmazása 
8. Mozgókép és hang objektumok beillesztése 
9. Táblázat, diagram, szervezeti diagram kezelése 
10. Egyéb objektumok (egyenletszerkesztőből, táblázatkezelőből stb.) beágyazása 
11. Objektumok formázása, tulajdonságainak állítása 
12. Objektumok sorrendjének és csoportosításának beállítása 
13. Áttűnések alkalmazása és finomhangolása 
14. Objektumok egyéni animációja és finomhangolása 
15. Hivatkozások alkalmazása a bemutatóban 
16. Helyesírás-ellenőrzés, nyelv stb. 

Nem törzsanyag 

17. SmartArt ábrák használata 
18. Vetítés közbeni szolgáltatások 
*************************************************** *********************** 
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Táblázatkezelés - amit tudni kell 

1.. Alapismeretek 
1.1 Munkafüzet (fájl) megnyitás és mentés (konverzió is!) 
1.2 Nyomtatási beállítások, nyomtatás más (pl.: PDF) formátumba is 
1.3 Cellák tartalma, formázása, címzése, nevek, cellatartományok 
1.4 Sorozatok generálása. Adatok speciális másolása, beillesztése és  importálása 
1.5 Képletek, cellahivatkozások (relatív, abszolút, vegyes) tudatos készítése 
1.6 Fontosabb függvények használata, egymásba ágyazása, függvényvarázsló és a 

tömbfüggvények kezelése 
1.6.1 Alapvető statisztikai és matematikai számítások pl: 

 szum, átlag, max, min, szorzatösszeg, abs, int, kerekítés 
1.6.2 Gyakori statisztikai és matematikai számítások pl.:  

 darab, darab2, darabüres, szumha, darabteli, átlagha 
szumhatöbb, darabhatöbb, átlaghatöbb, gyakoriság 

1.6.3 Adatok visszakeresése pl.: fkeres, vkeres, hol.van, index,  
1.6.4 Logikai függvények és a hibakezelés fontossága pl.: ha, és, vagy, nem, hibás 
1.6.5 A véletlenszám-generátor szerepe, alkalmazása diszkrét és folytonos esetben 

pl.: vél, randbetween, véletlen.között 
1.6.6 Dátumok kezelése pl.: ma, év, hónap, nap, hét.napja 
1.6.7 Szövegek kezelése pl: összefűz, szöveg, bal, jobb, közép, csere, helyette  
1.6.8 Többértékű függvények (képletek) kezelése pl.:  

gyakoriság, mszorzat, inverz.mátrix 
1.6.9 Minden, a kiadott gyakorló feladatsorban alkalmazott függvény 

1.7 Feltételes formázás (képletek tudatos felhasználása) 
1.8 Nagyméretű táblázatok kezelése képernyőn és nyomtatásban is 
1.9  Rajzolás és más objektumok elhelyezés a munkalapon 

2. Diagram készítése, szerkesztése 
2.1 Diagram létrehozása, beágyazott diagram, diagram külön munkalapon 
2.2 Diagram részeinek utólagos változtatása, szerkesztése 
2.3 Speciális diagram formák, használatuk 

3. Táblázatok közötti adatcsere 
3.1 Egy munkafüzeten belül munkalapok egymásra hivatkozása 
3.2 Másik munkafüzet adataira való hivatkozás 

4. Adatbázis a táblázatkezelőben 
4.1 Rendezés 
4.2 Autószűrés 

Nem törzsanyag 

5. Adatbázis a táblázatkezelőben, haladó szint 
5.1 A kritériumtábla szerepe, felépítése 
5.2 Adatbázis-kezelő függvények: ab.darab, ab.szum, ab.mező stb.;  
5.3 Irányított szűrés (kiválogatás) 

6. Kiértékelések a táblázat alapján 
6.1 Kimutatások (Pivot Table) készítése, finomhangolása 
6.2 Egy- és kétbemenetes adattábla (egy- és két utas érzékenység vizsgálat) 
6.3 Célértékkeresés 

7. Speciális hatások, eszközök 
7.1 Munkalap-vizsgálat  
7.2 Űrlapok  
7.3 Védelem (cella, munkalap, munkafüzet) 

*************************************************** *********************** 
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Kapcsolódó weboldalak 

A tárgy ELTE IK-s honlapja 

http://bioinf.elte.hu/  


