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12. évfolyam 

Összeállította: Kovácsné Gosztonyi Réka  

 
1. Holnap reggel Kecskemétre utazna busszal onnan, ahol vizsgázik. Keresse meg, milyen 

indulással, átszállással, érkezéssel juthat a városba. Ha Budapesten vizsgázik, 

célállomásként Tatabányát válassza! 

2. Keressen nyomtató-árlistát az interneten! 

3. Keressen egy olyan helyet, ahonnan letölthető egy víruskereső. 

4. Keresse meg a mai, egyik országos TV műsorát! 

5. Keressen egy kínált számítógép-konfigurációt (összeállítást) az interneten. A 

specifikációt, az árat és képet egyaránt tartalmazó oldalt küldje el vizsgáztatójának 

6. Keressen szállást Vas megyében! 

7. Mit jelöl a 161-es E-szám (E161)? Keresse meg az interneten, mit jelöl a szám, majd az 

információt tartalmazó oldalt küldje el vizsgáztatójának e-mailben 

8. Keressen egy kiadványszerkesztő tanfolyamot! 

9. Keresse meg a kapott CD-n a PACK mappát! A PACK mappa ANALYSIS állománya 

egy tömörített fájl. Csomagolja ki egy újmappába! 

10. Ellenőrizze a kapott CD WINDOWS mappáját a gépre telepített vírusellenőrző 

programmal! A jelentést mentse a lemez főkönyvtárába WINVIR néven! 

11. Keresse meg a kapott CD-n azt az állományt, amelyik a „Székelyudvarhely” szót 

tartalmazza! A keresést mentse el a kapott lemez főkönyvtárába! 

12. Keresse meg a kapott CD-n a 3D nevű mappát! Ezt a mappát a teljes tartalmával együtt 

tömörítse össze! A kapott csomagolt állományt helyezze el a lemez UJAK4 mappájában! 

Hány fájlt és mappát csomagolt be? 

13. Keresse meg a kapott CD-n a PACK mappát! A PACK mappa CLIPART állománya egy 

tömörített fájl. Csomagolja ki a fenti CCC mappába! A kicsomagoltakból törölje le a 

legnagyobb méretűt! Hány fájlt csomagolt ki? 

14. Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint: 

 A levél tárgyába írja be a monogramját! 

 A levél szövege az a néhány sor legyen, amit egy előzőleg érkezett levélben talál! 

A levél érkezési ideje: 2004-11-11 12.01 

 Mellékelje a levélhez a C:\MUNKA\DOKUMENTUM\REPORT.ZIP nevű fájlt!  

 A levél legyen magas prioritású! 

 Küldje el a levelet a vizsgáztatójának! 

15. Készítsen elő küldésre egy új levelet az alábbiak szerint: 

 Írja be a levél első sorába annak a menüpontnak a nevét, amellyel egy megnyitott 

levél olvasatlanként jelölhető meg! 

 A levél titkos másolatát kapja meg John Lem is, akinek az e-mail címe 

jl@ecdltest.com! 

 Mellékelje a levélhez a C:\MUNKA\DOKUMENTUM\REPORT.ZIP nevű fájlt!  

 A levél legyen alacsony prioritású! 

 Küldje el a levelet a vizsgáztatójának! 
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16. Hozza létre a pendrie TXT könyvtárában az ABLAK nevű szövegfájlt! Keresse meg az 
online súgóban az „ablak méretének változtatása” témakört, s a hozzá tartozó szöveget 
másolja át az ABLAK fájlba! Az ABLAK fájl első sorába gépelje be a nevét, az állományt 
tegye írásvédetté! 

17. Hozza létre az a pendrive AAA könyvtárában a Számológép nevű parancsikont, melyhez 

a Windows könyvtár calc.exe állományát rendeli! Számolja ki a 1234,567 szám gyökének 

értékét, s az eredményt másolja vágólap segítségével az AAA könyvtár GYOK.TXT 

állományába! 

18. Keresse meg a C: meghajtó főkönyvtárában és alkönyvtáraiban az összes olyan „F” 

kezdőbetűs állományt, melyeknek módosítási dátuma az utolsó 1 nap, mérete pedig 

maximum 100 KB! Mentse el ezt a keresést, s másolja az A: főkönyvtárába! 

19. Mekkora a C: meghajtó teljes kapacitása és szabad hely nagysága? Hány fájl található 

ezen a meghajtón? Írja az egész mondatos válaszokat a floppy főkönyvtára SOK nevű 

szövegállományába! Készítse el ugyancsak a lemez főkönyvtárában azt a parancsikont, 

mely a SOK nevű szövegállományt megnyitja! 

20. Formattálja a kapott pendrájvot vagy töröljön le róla mindent! A lemez kötetazonosítója 

legyen az ön vezetékneve! Állítsa át a rendszerdátumot a ténylegesnél egy héttel 

korábbra! 

 


