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03/5. FELADATOK: 

Hajtsd végre a feladatot, és (ahol kell) válaszolj a kérdésekre! 

1. Ebben a feladatban a Google és a Bing keresőbe kell beírni, idézőjelek között a saját „Vezetéknév 
Keresztnév” szöveget. Azt kell megnézni, hogy a két keresőben milyen különbségek vannak a 
találatik között! A képeket is nézd meg! 

2. Keresd fel az általad legtöbbször nézett híroldalt, és nézd meg, hogy mi a vezető hír a mai napon! 

3. Az előző feladatban talált cikk címét, és első bekezdését fordítsad angol nyelvre a Google 
fordítóval! 

4. Az elektronikus könyvtárból töltsed le a kedvenc kötelező olvasmányodat, pdf formátumban! 
Mentsd az asztalra! 

5. Keresd meg a menetrendek.hu oldalon, hogy a Dunakanyarban egy sétahajó út mennyibe kerül! 
(bármelyik) Válasz: ___________________________ 

6. Az elektronikus naplóban, keresd meg az osztályfőnököd telefonszámát! Válasz: _____________ 

7. A saját megyeszékhelyed, városi honlapján nézd meg, hogy a közgyűlés tagja között hány hölgy 
van? Válasz: ___________________________ 

8. A magyarorszag.hu oldalon nézz utána, hogy ha nevet akarnál változtatni, akkor milyen 
dokumentumokat kellene benyújtanod! 

9. A sulinet tudásbázis oldalán, a csillagászat témakörénél, a neves csillagászok között, keresd ki, 
hogy ki van a „G” betűnél! Válasz: ___________________________ 

10. A Nemzeti Köznevelési Portálon az ötödik évfolyamon a digitális kultúra témakörben, az ”e-világ 
és online kommunikáció” anyagrészen belül, az információ és társadalom „óránál” old meg az 
összes gyakorló feladatot! 

11. Keress a Microsoft Store-ban egy ingyenesen letölthető témát, amelyik tetszik neked, majd 
töltsed le a gépedre és alkalmazd! 

12. A code.org oldalon választd ki a „Tanfolyamaink” menüpont alatt található „Gyorsított 
tanfolyam”-on a 9. leckét és próbáld megoldani a 4-es feladatot! 

13. Nézd meg a Google Drive-odban, hogy mennyi szabad tárhelyed van még! Válasz: ___________ 

14. Keresd meg a NETFLIX és az HBO MAXmagyar oldalán, hogy mennyibe kerül az előfizetés egy-
egy hónapra! Válasz: ___________________________ 

15. Az időkép oldalán nézd meg, hogy holnapra hány fokot jósol az oldal a te városodban!  
Válasz: ___________________________ 

16. Nézd meg a holtankoljak.hu oldalán, hogy a hozzád legközelebb lévő Shell kúton mennyibe kerül 
a 95-ös benzin! Válasz: ___________________________ 

17. Mit jelent a következő kínai szöveg? Fordítsd le Google Lens segítségével! 
_______________________________ 

18. Szintén Google Lens segítségével fényképezd le a számítógépedhez csatlakoztatott egeret, és 
nézd meg, hogy mi a típusának száma, neve és hogy mennyibe kerül! 
__________________________________________ 

  


