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03/7. FELADAT 

Válaszd ki a helyes megoldást és karikázd be a betűjelét! (1-3; 7-9) 

1.) Melyik hálózat alkalmas 
otthoni kiépítésre? 

 
a. Helyi hálózatok, más néven LAN 

(Local Area Network)  
b. Városi hálózatok, vagy MAN 

(Metropolitan Area Network)  
c. Kiterjedt hálózatok, vagy WAN 

(Wide Area Network)  
b) Világhálózat: GAN, (Global Area 

Network) 

2.) Melyik topológiát célszerű 
alkalmazni egy iskola 
hálózatának kiépítésére? 

 
a) sin 

b) gyűrű 

c) fa 

d) csillag 

e) kiterjesztett csillag 

f) teljes 

3.) Az internet és NT 
hálózatban melyik 
protokollt használják? 

 
a) NETBEU 

b) IPX/SPX  

c) TCP/IP  

d) ISO/OSI 

e) Microsoft 

4.) Mi az internet fogalma? 
  .........................................................................................................................................................  
  .........................................................................................................................................................  

5.) Melyek a legfontosabb tulajdonságai az internetnek? 
  .........................................................................................................................................................  
  .........................................................................................................................................................  

6.) Milyen szolgáltatásai vannak az internetnek? 
  .........................................................................................................................................................  
  .........................................................................................................................................................  
 

7.) Melyik helyes e-mail cím? 
 
a) istvan horvath@hotmail.com 

b) istván.horváth@hotmail.com 

c) istvan_horvath@hotmail.hu 

d) istvan%horvath@hotmail.hu 

 

8.) Melyiket nem tudja egy 
ingyenes levelezőrendszer? 

 
a) vírusellenőrzés 

b) szöveg formázása 

c) továbbítás (továbbküldés) 

d) pénzutalás 

e) fájlt csatolása 

9.) Melyik betűjelzés jelenik 
meg, ha titkos másolatot 
szeretne küldeni 
valakinek? 
a) Cc 

b) Re 

c) Fw 

d) Bcc 

e) To 

10.) Mire utalnak a következő ikonok?  

Írjál „L” betűt, ha levelezőrendszerre; „H” ha híroldalra; „T” ha tárhelyre; „K” közösségi applikációra; „N” 
ha navigációra; „V” ha video megosztóra; és „B” ha böngészőre utal! 
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03/8. FELADAT 

Lépjél be a saját levelező fiókodba!  

1.) Készíts elő küldésre egy levelet! 

2.) A levél címzettje legyen a ____________________ e-mail cím! 

3.) Másolatot kapja meg az ____________________ e-mail cím is! 

4.) A leveled titkos másolatát küld el az otthoni e-mail címedre! 

5.) A levél tárgya legyen: Vezetéknév_Keresztnév_osztály! 

 

6.) A levélben válaszolj a következőkre! A google keresőben keresd a válaszokat! A feladat betűjele 

után írd be, vagy másold be a válaszokat! A képeket a megadott neveken csatold a levélhez! A 

válaszokat ellenőrizd több helyről is! 

a.) Mennyi a svájci frank középárfolyama forintban? 

b.) Mikor és hol született Zenthe Ferenc? Keress képet róla, és csatold a levélhez 01kép_zenthe 

néven! 

c.) Mikor indul az utolsó vonat az aktuális hét vasárnapján Budapestről Szombathelyre? 

Mennyibe kerül egy diákjegy? 

d.) Melyik a világ leghosszabb hídja, hol található, és milyen hosszú? Töltsél el egy képet róla és 

csatold a levélhez 02kép_híd néven! 

e.) Ha palacsintát szeretnék sütni 20 dkg lisztből, hány tojás kell hozzá? 

f.) Ki a világ legöregebb embere? 

g.) Ki kapta tavaly a női mellékszereplő Oscar díját? Csatolj egy képet róla 03kép_oscar néven! 

h.) Munkácsi Mihály mikor festette „A bogrács” című képét? Csatolj egy képet a festményről 

04kép_munkácsi néven! 

i.) Idén mikor kezdődik a téli szünet, és meddig tart? 

j.) Töltsél le a netről egy ingatlan adásvételi szerződést, és csatold a levélhez 05csat_szerződés 

néven! 

k.) Keresd meg az elektronikus könyvtárban „A kőszívű ember fiai” című művet pdf 

formátumban, majd csatold a levélhez 06csat_ könyv néven! 

l.) Melyik a legújabb Samsung prémium mobiltelefon a T-mobile-nál? 

m.) Mennyi az alapkamat most Magyarországon (MNB)? 

n.) Hány láb magas a világ legmagasabb épülete? Keress egy éjszakai képet róla, és csatold 

07kép_magas néven! 

o.) Egy inch az hány cm? 

p.) Ki Norvégia miniszterelnöke? 

q.) Hány éve uralkodik Erzsébet királynő (Anglia)? 

r.) Milyen nyelven beszélnek (mi a hivatalos nyelv) Ugandában? 

s.) Mennyi az időeltolódás Budapest és Kanada fővárosa között? 

t.) Töltsél le egy képet Kanada zászlajáról, és csatold a levélhez 08kép_zászló néven! 

u.) Ki a legjobban kereső sorozatszínész? Keress egy képet róla, és csatold 09kép_színész 

néven! 

v.) Mi a hivatalos pénznem Ausztráliában? 

w.) Töltsd le Vas-megye címerét, majd csatold a levélhez 10kép_címer néven! 

 

7.) Ha végeztél a keresésekkel, akkor küld el a levelet! 

8.) A címtáradba vedd fel Vizsgáztató néven a vizsga@szent-norbert.hu e-mail címet! 

  


