Számítógépes hálózatok, Internet, online kommunikáció, információs társadalom, e-világ
03/2. KERESÉS FELADAT
Old meg a kereséses feladatot úgy, hogy a válaszokat, és a válaszokhoz tartozó képeket egy Word
dokumentumba mented el! A dokumentum neve „Keresés01.docx” legyen!
1.) Hány forint ma egy USA dollár?
2.) Mikor és hol született Neumann János?
3.) Hogy hívják a Bakony legmagasabb pontját és hány méter magas?
4.) Hány darab fehér tigris él a világon?
5.) Töltsél le egy képet a pápáról!
6.) Ki nyerte a két évvel ezelőtti „Oscar” férfi mellékszereplőjének járó díját?
7.) Milyen nagy az országház (hány négyzetméter)?
8.) Mikor indul az első vonat Pécsre holnap reggel Budapestről?
9.) Keress egy képet Szombathely címeréről!
10.) Mit jelent magyarul ineffective (angol) szó?
11.) Keress egy képet a debreceni Aranybika szállóról!
12.) Mikor adták át Budapest legidősebb hídját?
13.) Ki Japán miniszterelnöke?
14.) Mennyibe kerül a legolcsóbb Samsung telefon a Telekom-nál?
15.) Keress egy képet a világ legmagasabb hídjáról! (francia)
16.) Mi a weblapcíme, a legnézettebb magyar kereskedelmi tv csatornájának?
17.) Ki volt 1971-ben F1 világbajnoka?
18.) Keress egy képet 107 cm átmérőjű LED tv-ről!
19.) Ki nyerte a tavalyi év második Grand Slam tenisztornáját (férfiak, nők)?
20.) Töltsél le egy háttérképet, amelyen két kiskutya található!
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03/3. KERESÉS FELADAT
Old meg a kereséses feladatot úgy, hogy a válaszokat, és a válaszokhoz tartozó képeket egy Word
dokumentumba mented el! A dokumentum neve „Keresés02.docx” legyen!
1.) Mikor és hol született, mikor és hol halt meg Gobbi Hilda? Ki volt Ő?
2.) Keress két képet (fekete színű) HP notebook-ról!
3.) Mennyibe kerül a legolcsóbb LG telefon a Telecom-nál? Keress róla képet!
4.) Ki nyerte (melyik ország) a 2000-es évek utolsó futball világbajnokságát?
5.) Mikor indul az első busz Szombathelyről Budapestre holnap után?
6.) Keress képet egy balatoni vitorlás hajóról!
7.) Ki nyerte a tavalyi US Open női páros döntőjét? Keress 2 képet róluk!
8.) Keress egy háttérképet, melyen egy erdő és egy folyó található!
9.) Keress egy képet a világ legmagasabb épületéről!
10.) Ki Ausztrália miniszterelnöke?
11.) Mit jelent a „bucket” angol szó?
12.) Keress egy képet az egri várról!
13.) Mennyibe kerül most egy angol font?
14.) Mi a weblapcíme a második legnézettebb kereskedelmi csatornának?
15.) Keress egy ECDL logót!
16.) Keress egy képet Magyarország címeréről!
17.) Milyen előadás lesz most hétvégén a Nemzeti Színházban, szombaton este?
18.) Keress képet egy függőhídról!
19.) Mekkora Magyarország területe (km2)?
20.) Budapesttől hány km-re van Debrecen?
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