
Kedves Versenyző! 

OLVASD EL FIGYELMESEN A TÁJÉKOTATÓT! 

Az alábbi tesztet töltsd ki legjobb tudásod szerint! A válaszadáshoz használhatod az internetet 

és az általunk megadott oldalakat, amelyeket az alábbi linkeken érsz el. 

Téma: Robotika, algoritmizálás, programozás 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-DIG05TA__teljes.pdf 

Téma: Problémamegoldás informatikai eszközökkel 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/NT-11682__teljes.pdf 

https://www.nkp.hu/tankonyv/informatika_6/fejezet_04_fejezetnyito 

A feladatokkal az a célunk, hogy bár alkalmazói versenyről van szó, kitekintést nyerjetek az 

algoritmizálás és programozás világába, fejlesztve ezzel problémamegoldó készségeteket. 

A feladatok tehát azt az alkalmazói tudást mérik, hogy hogyan tudsz konkrét információhoz 

jutni az internet és a megadott szakirodalom segítségével. 

FIGYELEM! 

60 perc áll rendelkezésedre, hogy válaszolj a tesztben feltett kérdésekre. Csak arra kell 

vigyázni, hogy 60 percen belül, vagyis legkésőbb 15 óráig el kell küldeni a tesztet, mert csak 

akkor lesz értékelhető. Ha valaki kicsúszik az időből, és az idő lejárta után küldi el a tesztekre 

adott válaszait, akkor azt mi már nem kapjuk meg. 

 

1. A Futrinka Kft-nél a következő szabályokat kell betartani a választható jelszavakat 

illetően: 

– A jelszavak csak magyar kis- és nagybetűkből és számokból állhatnak. – Minimális 

hosszuk 5, maximális hosszuk 8 karakter lehet. – Nem kezdődhetnek számmal. – Nem 

végződhetnek kisbetűvel. – Ha nagybetűvel végződik, akkor előtte csak szám lehet. 

Melyik NEM érvényes jelszó? 

 

ZTHGHZ8R 

ghACD 

JXC56 

 

2. Mit nevezünk algoritmusnak? 

 

A feladatot apró, pici, egyszerűen végrehajtható lépésekre bontjuk, véges sok 

lépésben végrehajtjuk a programot/feladatot.  

A feladatot apró, pici, egyszerűen végrehajtható lépésekre bontjuk, végtelen sok lépésben 

végrehajtjuk a programot/feladatot.  

A feladatot nagy, egyszerűen végrehajtható lépésekre bontjuk, véges sok lépésben 

végrehajtjuk a programot/feladatot.  

 

  

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-DIG05TA__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/NT-11682__teljes.pdf
https://www.nkp.hu/tankonyv/informatika_6/fejezet_04_fejezetnyito


3. Válaszd ki a helyes sorrendet a diós palacsinta készítéséhez, ha: 

a) Megtöltöm dióval. 

b) Kikeverem a tésztát. 

c) Leöntöm csokoládéval. 

d) Kisütöm a palacsintákat. 

 

abcd 

bdac 

badc 

 

4.  Ki találta fel a gyerekeknek a Scratch programot. 

 

Mitchel Resnick és Andrés Monroy-Hernández  

Martin Cooper és W. Rae Young 

Guido van Rossum és Ada Byron 

 

5. Milyen sütit készítenek az NKP weboldalán programban? 

 

Zserbógolyó 

Kókuszgolyó 
Mozartgolyó 

 

6. Milyen programmal készíthetünk legkönnyebben folyamatábrát 

 

Flowerrithm 

Frogrithm 

Flowgorithm 

 

7. Jelöld meg az egyszerűen végrehajtható utasításokat! 

 

Ugorj, Menj, Nézz, Játszd le 

Ugorj, Menj, Nézz, Programozz 

Ugorj, Menj, Nézz, Fuss 

 

8. Láttál drónt az NKP oldalán? 

 

Igen 

Nem 

 

9. Hány robotgeneráció van?  

5 

4 

3 



10. Mit nevezünk szenzornak?  

Olyan érzékelők, amelyek lehetővé teszik, hogy a robot érzékelje a környezetét, 

és az információk kiértékelése alapján döntéseket hozhasson, más-más 

cselekvéseket hajtson végre. 

Olyan szemek, amelyek lehetővé teszik, hogy a robot érzékelje a környezetét, és az 

információk kiértékelése alapján döntéseket hozhasson, más-más cselekvéseket 

hajtson végre. 

Olyan hangok, amelyek lehetővé teszik, hogy a robot érzékelje a környezetét, és az 

információk kiértékelése alapján döntéseket hozhasson, más-más cselekvéseket 

hajtson végre. 

 

11. Mikor bocsájtotta fel a Mars felületére a NASA a „mars járó” robotját? 

 

2010 

2011 

2012 

 

12. Mit értünk egy robot vezérlésén? 

 

A robot pontosan az általunk kiadott utasításokat hajtja végre. 

A robot gondolkodik az általunk kiadott utasításokon. 

A robot átfogalmazza az általunk kiadott feladatokat. 

 

13. Válaszol! Mi a blokkpogramozás? 

 

fejlesztői környezet 

számítógépes környezet 

informatikai környezet 

 

14. Minek nevezzük az egyetlen lapkán megvalósított számítógépet? 

 

ero:bit 

hero:bit 

micro:bit 



15. Hol találkozunk a következő fogalmakkal: változó, értékadás, ciklus, elágazás? 

 

szövegszerkesztés 

bemutatókészítés 

programozás 

 

16. Hol fejlesztették ki a micro:bit –et? 

 

Egyesült Királyságban 

Svédországban 

Egyesült Államokban 

 

17. Melyik cég támogatásával? 

 

Microsoft 

BBC 

Apple 

 

18. Hány érzékelő található a micro:bit-en? 

 

4 

3 

2 

 

19. Mi teszi lehetővé, hogy más eszközökkel összeköthető legyen a micro:bit? 

 

Bluetooth kapcsolat 

Be- és kimeneti csatlakozói 

Internet csatlakozók 

 



20. Jelöld az igaz állítást! 

 

A micro:bit kivezetőire ne kössünk olyan eszközöket, amelyek nagyobb 

tápfeszültséget igényelnek, mint amit az eszköz biztosítani tud. Ez akár 

tönkreteheti a miniszámítógépet, és az estleges túlmelegedés miatt égési 

sérüléseket is okozhat! 

A micro:bit kivezetőire ne kössünk olyan eszközöket, amelyek kisebb tápfeszültséget 

igényelnek, mint amit az eszköz biztosítani tud. Ez akár ezzel is tönkreteheti a 

miniszámítógépet, és az estleges túlmelegedés miatt égési sérüléseket is okozhat! 

A micro:bit kivezetőire ne kössünk olyan eszközöket, amelyek egyenlő 

tápfeszültséget igényelnek, mint amit az eszköz biztosít. Ez akár ezzel is tönkreteheti 

a miniszámítógépet, és az estleges túlmelegedés miatt égési sérüléseket is okozhat! 

 


