Szóbeli vizsgán előforduló gyakorlati feladatok MINTA
(minden tételhez egyetlen a következő feladatokhoz hasonló feladatot kell a bizottság előtt gépen megoldani)

Internet: információkeresés adatbázisokban


Keresse meg a Internetes telefonos tudakozóban egy ismerőse vonalas telefonszámát.
Az ismerősről azt tudja, hogy Móron él, és Nagy Éva a neve.



A telefonján volt egy ismeretlen telefonszám, amit szeretne kideríteni, hogy kié.
Nézze meg a tudakozóban a 06308536786 telefonszámhoz tartozó információkat!

Internet: információkeresés adatbázisokban


A barátaival szeretne a hétvégén elutazni Budapestről Debrecenbe és vissza. Az
interneten található menetrendekből válassza ki a lehetőségeket. Az odautat szombat
délelőttre tervezzük és vasárnap estefelé szeretnénk megérkezni. (vasúti menetrend:
www.elvira.hu, távolsági buszmenetrend: www.volan.hu)



Mentse el a helyi gépre az információkat mind a vonatra, mind a buszra vonatkozóan.

Tömörítés: állomány és könyvtár tömörítése


A C meghajtón található Érettségi mappában található txt kiterjesztésű állományokat
tömörítse doksi.zip névre a C:\tomor mappába. Ha a mappa nem létezik, akkor hozza
előtte létre!



A c:\Érettségi könyvtárban található jatek.zip állományt tömörítse ki a c:\jatek
mappába. Ha nincs ilyen mappa, akkor hozza létre. Ellenőrizze, hogy a kicsomagolás
után a játék elindul-e.

Windows: keresés adott feltétel alapján


A C meghajtón kerestessen rá a „notepad.exe” állományra! Mi lett a keresés
eredménye?



Keresse meg az összes txt kiterjesztésű állományt a C meghajtó Program Files
mappájában! Hány darab ilyen állományt talált?

Dokumentum kezelése: betöltés, módosítás, nyomtatás


Nyissa meg a kapott lemezről a minta.doc dokumentumot.



Mentse el a dokumentumot a c:\Érettségi mappába masolat.doc névre.



Szúrja be a dokumentum első sorába a kedvenc ételének a nevét, majd mentse el és
nyomtassa ki a dokumentumot.

Internetes könyvtári keresés


Internetes könyvtári adatbázisokban nézze meg hogy szerepel-e Zsoldos Péter:Távoli
tűz című tudományos-fantasztikus regénye. (pl.: A Magyar Elektronikus Könyvtármek.oszk.hu )



A megtalált regény első bekezdését nyomtassa ki a helyi nyomtatóra!

Windows segédprogramjainak használata, vágólap használata.


Készítsen képet Paint program segítségével. A rajz hasonlítson egy hóemberre!A
képet mentse el hóember néven!



A kész képet illessze be egy WordPad-del előállított dokumentumba, a dokumentum
neve legyen tél.rtf.

Formázás, mappaszerkezet létrehozása, állománykezelő műveletek


Formázza le, vagy törölje le a kapott lemezt, a címkéje legyen MORZSA.



Hozza létre a következő könyvtárszerkezetet:



Hozzon létre egy szöveges állományt a puli mappában hobbi.txt néven, amibe írja bele
a kedvenc időtöltésének nevét!

Windows: társítás, mappabeállítások


A txt kiterjesztésű programokhoz rendelje hozzá a Microsoft Word programot.



Állítsa be a mappákra, hogy az állományok kiterjesztése is jelenjen meg.



Ossza meg a c:\közös mappát a hálózaton házi_feladat néven csak olvasásra.

Windows beállítása lehetőségei, testreszabása


Az Asztal háttérét változtassuk meg a Stonehenge -re.



A tálcát helyezze át az Asztalon felülre és állítsa be az automatikus elrejtést.



A képernyőn a megjelenítést állítsa be a színsémát ezüstre.

Tömörítés: állomány és könyvtár tömörítése


A C meghajtón található Érettségi könyvtár tartalmát tömörítése az alkönyvtárakkal
együtt érettségi.zip névre a gyökérkönyvtárba.



A C:\tomor.zip tömörített állományt csomagolja ki a c:\érettségi mappába.

Víruskeresés, a víruskereső program adatbázisának frissítése


Ellenőrizze, hogy a kapott lemezen van-e vírus. Amennyiben talált vírust, akkor azt
irtsa le!



A víruskereső adatbázisát frissítse az internetről.

Internet: információk, állományok letöltése


Keressen az interneten olyan magyar nyelvű szoftvert, ami a határidőnapló funkciókat
ellátja. A szimpatikusnak talált programot töltse le. (ajánlott webhelyek:
www.honositomuhely.hu, www.szoftverbazis.hu)



Az előbb letöltött programot telepítse fel a számítógépre és próbálja ki.

Levelezés: levélfogadás, válaszírás


A www.kodolanyi-kozepisk.hu webcímen található webalapú levelezőrendszeren van
egy azonosítója. A felhasználói neve erettsegi01, a jelszava vizsga01 jelentkezzen be
az azonosító segítségével.



A kapott levél tartalmaz egy csatolt állományt, ami egy dokumentum. Mentse el ezt a
dokumentumot, majd nyissa meg.



A benne található útmutatások alapján válaszoljon levélben - a levél küldőjének - a
feltett kérdésekre!

Levelezés: levélküldés, fogadás, csatolt állományok kezelése


A megadott webcímen található webalapú levelezőrendszerre Lépjen be a megadott
felhasználói azonosítóval és jelszóval.



Készítsen egy dokumentumot, amelyben meghívja barátait a hétvégi összejövetelre,
majd ezt a dokumentumot küldje el csatolva a vizsga@kodolanyi-kozepisk.hu címre.
A elektronikus levél tárgya legyen „parti”.A tartalma legyen: „A megjelenésetekre
feltétlenül számítok: Főszakács”.

Levelezés: levélküldés, fogadás, továbbítás


A megadott webcímen található webalapú levelezőrendszerre Lépjen be a megadott
felhasználói azonosítóval és jelszóval.



A kapott levelet nyissa meg. A levél küldőjét vegye fel a címlistába.



A kapott levelet küldje tovább a vizsga@kodolanyi-kozepisk.hu címre. A
továbbküldött levél első sorába szúrja be a saját nevét!

Internet: tematikus keresés


Keressen az interneten valamelyik tematikus kereső oldal (például: www.hudir.hu )
segítségével információkat a „Babahoroszkópról”!



A talált szöveges információkat a Bika jegyéből illessze be egy Word
dokumentumban, amit mentsen el horoszkop.doc névre.

Internet: kulcsszavas keresés


Keressen az interneten valamelyik kereső oldal (például: www.google.com )
segítségével információkat a székesfehérvári Romkertről!



A talált szöveges és képes információkat illessze be egy Word dokumentumban, amit
mentsen el romkert.doc névre.

Információk keresése oktató CD-n


Telepítse fel a kapott „A múlt magyar tudósai” segédanyagot.



A program keresősablonja segítségével keressen rá, hogy melyik híres magyar
emberhez kapcsolható Nagyszalonta?



A talált személy önéletrajzát vágólapon keresztül illesszük be egy MS Word
dokumentumba, és mentse el eletrajz.doc névre.

Internetes könyvtári keresés


Telepítse fel a kapott Rubicon folyóirat anyagát tartalmazó CD-t!



A program keresősablonja segítségével keressen rá, hogy milyen cikkek jelentek meg
Mátyás királlyal kapcsolatban.



Ha talál anyagot, azt mentse el, egy matyas.doc nevű Word dokumentumba!

