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1. Mi a különbség az alábbi műveletek, műveletkombinációk között? 

a) Mentés és mentés másként 

 ......................................................................................................................................................  

b) Másolás-beillesztés és kivágás-beillesztés 

 

 ......................................................................................................................................................  
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2. A bekezdések formázásánál hányféleképpen lehet igazítani? Sorold fel ezeket! 

 .................................................................................................................................................................... 
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3. Tedd növekvő sorrendbe az alábbi adatmennyiségeket! 

1 MB, 1 bájt, 1 TB, 1 bit, 1 kB, 1 GB 

 ......................................................................................................................................................  
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4. Párosítsd az informatika híres tudósait és felfedezéseit! 

Wilhelm Schickard BASIC programozási nyelv 

Blaise Pascal fogaskerekes mechanikus összeadó és kivonó gép 

Charles Babbage sakkozógép 

Neumann János Difference Engine 

Nemes Tihamér EDVAC 

Kemény János mechanikus számológép 
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5. Az Office alkalmazások menüszalagján található ikonok közül melyiket mire 

használhatjuk? 

 .........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  
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6. Döntsd el a következő állításokról, hogy igazak vagy hamisak! 

A számítógép előtt ülve a rosszul megválasztott szék és asztal gerincferdülést, derékfájást 

okozhat.  ...............  

A demo verzió mindent tud, amit a program, csak rövidebb.  ...............  

Az e-mail csak egy címzettnek küldhető el.  ...............  

A modemek egyik fontos paramétere az adatátviteli sebesség.  ...............  

A háttértárakat kezelő eszközt nevezzük meghajtónak.  ...............  
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7. Egészítsd ki a következő mondatokat! 

A számítógépek az …………………. szabályai szerint tartják a kapcsolatot az interneten. 

Az internet elődjét, az ………………-et az Amerikai Védelmi Minisztériumban dolgozták ki. 

A Youtube egy ……………………………… portál. 

Az ………………………… olyan új ismeret, amely megszerzőjének szükséges. 

A plotter (rajzgép) …………………………. periféria. 
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8. A magyar ábécé alábbi táblázatának segítségével fejtsd meg a titkosírással írt magyar 

nevet! 

Ny É Ú N Á Ny Ny      K B Ny Ó Sz 
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9. Válassz párt az első oszlopbeliekhez a másodikból! 

Opera játék 

Photoshop szövegszerkesztő 
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Safari képszerkesztő 

Inkspace böngésző 
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