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A Mozaik Kiadó
informatika 

tankönyvcsaládja
a Szép Magyar Könyv ‘98

versenyen 
a tankönyv kategória 

díját nyerte.

tankönyvek
munkafüzetek
feladatgyûjtemények
kézikönyvek
tanterv
tanmenetek
segédletek

Informatika
tankönyvcsaládunk 

a kor követelményeinek
megfelelõen rendszerbe

foglalja mindazt, amit 
a ma tizenéveseinek tudniuk

kell az informatika 
és a számítástechnika

különbözõ területeirõl.
A tankönyvek fõ célja, hogy 

a diákok eszköz szinten 
tudják kezelni a számítógépet 

és a legfontosabb
alkalmazásokat.
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ÚTMUTATÓ A MUNKAFÜZET HASZNÁLATÁHOZ

A munkafüzet témakörei a tankönyvnek megfelelõ sorrendben követik egymást.
Az egymásra épülõ feladatok gyakorlási lehetõséget biztosítanak, segítik a tan-
anyag jobb megértését, elsajátítását. 

A gondolkodtatóbb feladatokat *, a nagyobb gyakorlatot igénylõket **, az otthora
szánt, számítógép nélkül is megoldható feladatokat , a csoportosan végezhetõ-
ket pedig jelzi.

A SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT RENDJE

Írd le és jegyezd meg az iskolátok számítógéptermének használati rendjébõl azt,
ami eltér idén az 5. évfolyamos könyvben találhatótól!

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

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

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

A géphasználati rendszabályokat tudomásul vettük:

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

gondviselõ aláírása

TELEPÍTÉS

1. A szövegbõl válogasd ki a dõlt betûket, amelyeket összeolvasva megkapod
a rejtett üzenetet!

Kicsapódik a joghurt, ha nem tiszta pohárba csorgatod, 
kárba megy, sokat hagysz veszni, hát figyelj !

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

GÉPHASZNÁLAT

2. A titkos szövegbõl válogasd ki azokat az azonos típusú betûket, amelyeket ösz-
szeolvasva megkapod a rejtett üzenetet!

Nem halad a gyalu, ha darabos ekefa kapocs olajjal
locsolva felgyülemlik a gyenge, szeletelõ nélküli

asztalos hámosító egér petéjével!
.............................................................................................................................................................................
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ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATA

3. Melyik fõmenü pontokban keresnéd a következõ tevékenységeket? Kösd össze!

FÁJL SZERKESZTÉS SÚGÓ

• • •

• • • • • • •
Beszúrás Mentés Nyomtatás Kivágás Névjegy Megnyitás Visszavonás

*4. A következõ ábrán bizonyos betûk kétszer szerepelnek. Ezeket kiejtve egy
különösen fontos menüpont nevének betûi maradnak meg összekeveredve!

A dd S Ö D k Ó J K i I a g ö ú j
.............................................................................................................................................................................

*5. Válogasd ki a teljesen azonos stílusú betûket, és megkapod egy olyan eszköz
nevét, melyet különösen sokat használunk majd ebben a tanévben!

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

6. Válogasd ki az azonos típusú betûket, és egy eszköz nevét kapod meg össze-
keverve.

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

NYOMTATÁS

*7. Oszd ki a nyomtatási munkákat! Mindegyik típusú nyomtatóhoz kettõ nyom-
tatási feladatot rendelj hozzá!

LÉZER TÛMÁTRIX TINTASUGARAS

• • •

• • • • • •
levél szórólap számla röpdolgozat fénykép meghívó

4
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KÉPFELDOLGOZÁS

XNVIEW IKONOK

*1. A következõ betûrácsban 12 db
XnView ikon nevét rejtettük el a le-
hetséges nyolc irányban elhelyezve.
A kimaradó betûket vízszintesen ösz-
szeolvasva egy informatikus viccet
kapsz!

Az elrejtett ikonnevek:

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

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

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

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

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

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

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

A vicc:

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

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

24

GYORSBILLENTYÛK

2. Az XnView használata során hasznos lehet ismerned a program néhány gyors-
billentyûjét. Add meg, hogy mire szolgálnak a megadott gyorsbillentyûk!

DEL .......................................................................... SHIFT-S ...................................................................

F2 ............................................................................. CTRL-S ....................................................................

CTRL-A ................................................................... CTRL-P ....................................................................

ALT-M ..................................................................... CTRL-B ...................................................................

ALT-C ...................................................................... CTRL-L ....................................................................
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A KÕSZEGI VÁR

*3. Készíts önállóan futó, 320×240-es méretû vetítést a kõszegi várról készült ké-
pekbõl! Kész képeket a munkafüzet honlapjáról tölthetsz le! Keress további képe-
ket, makettet, alaprajzot a várról az interneten! Elsõ képként ezek valamelyikét
mutasd meg! A rossz irányban álló képeket forgasd álló helyzetbe! Az itt látható
képeken milyen módosítást hajtanál végre felhasználás elõtt?

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

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

TIK

*4. Készíts az XnView felhasználásával képgalériát a szegedi Tanulmányi és Informá-
ciós Központ képeibõl! A képeket a munkafüzet honlapjáról töltheted le! A képe-
ket méretezd át 640×480 képpont nagyságúra, az elfordított képeket tedd állóvá! 
A képeket lásd el egyenként is TIK Szeged felirattal a jobb alsó sarokban! A galé-
riában egy sorban 3 elõkép legyen látható! Mit gondolsz, a könyvtár mely részét
ábrázolják az alábbi kis képek?

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

Hogyan állíthatod be, hogy a képek alatt a készítésük dátuma és a méretük kB-
ban mérve legyen látható?

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

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