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FELADATOK 
 

A feladatok megoldása során a válaszokat legtöbbször egy előre megadott válaszfájlba, egy táblázatba kell írni. 
„Válaszát írja a válaszfájl dokumentumban található táblázat megfelelő helyére.” 
 

Kérdés Válasz 

Számítógép tulajdonságai 

Mi a neve és verziószáma az operációs 
rendszernek, amelyen most épp a tesztet írja?  

Start gomb / Vezérlőpult / Rendszer ikon / Rendszertulajdonságok ablak 
/ Általános fül – megnézhető, s az alapján kell leírni 
A számítógép operációs rendszere és annak verziószáma: Microsoft 
Windows XP Professional 2002-es verzió 

Mekkora a feladatsor megoldásakor használt 
számítógépben a RAM mérete?  

Start gomb / Beállítások  / Vezérlőpult / Rendszer ikon / 
Rendszertulajdonságok ablak / Általános fül – megnézhető, s az alapján 
kell leírni 
A számítógépben 512MB/1GB/2GB RAM van. 

Mekkora a feladatsor megoldásakor használt 
számítógép kijelölt meghajtóján 
rendelkezésre álló szabad terület?  

Sart gomb / Sajátgép / megadott meghajtó betűjelén jobb egér gomb, 
majd tulajdonságok. 

Mekkora a feladatsor megoldásakor használt 
számítógépben a háttértároló mérete?  

Start gomb / Sajátgép / megadott meghajtó betűjelén jobb egér gomb, 
majd tulajdonságok. 

Képernyőkép készítés 

Készítsen egy képernyőképet a képernyő 
pillanatnyi állapotáról. Illessze be ezt a képet 
a válaszfájl fájl 2.oldalára és mentse el a 
dokumentumot. 

Képernyőképet a Print Screen (PrtScr) gombbal lehet készíteni 
(lenyomását követően látszólag nem történi semmi) majd a megdaott 
helyen Szerkesztés menü, beillesztés parancs hatására megjelenik a kép. 

Készítsen egy képernyőképet, melyben 
látszódik az Asztal. 

Minden futó programot csukjunk le a minimális méret gombbal a  
tálcára majd az előzőekben leírtakat kövessük. 

Nyissa meg az ecdlteszt mappát egy olyan 
nézetben, hogy látszódjon a mappa neve, 
mérete, helye. Készítsen egy képernyőképet, 
melyben látszódik a fenti mappa, majd 
illessze be ezt a képet a válaszfájl nevű 
fájlba.  

Start gomg / Sajátgép és a megdaott meghajtón belépünk az ecdlteszt 
mappába. Az menüsoron rákattintunk a Nézet menüre, majd 
kiválasztjuk a Részletek nevűt. 
A képernyőkép készítését az előző feladatban ismertettek szerint 
csináljuk. 

Fájl és mappaműveletek 

Hozzon létre az ecdlteszt mappába egy 
parancsikont, amely a szövegszerkesztő 
programot indítja el. 

Start gomb / Minden program-ban megkeressük a szövegszerkesztő 
programot (Általában Microsoft Office - Word) majd az indító ikonon 
jobb egér gomb / küldés / Asztal parancsikon. 
A létrehozott parancsikont az asztalról kivágva beilleszthetjük az 
ecdlteszt mappába. 

Nyissa meg az Utazásifeltételek.doc 
dokumentumot, amelyet az ecdlteszt nevű 
mappában talál. Írja be a saját nevét az 
Utazásifeltételek.doc fájl első oldalának első 
sorába. 

A megnyitott dokumentum első sora előtt ütünk egy ENTER-t, hogy új 
sor keletkezzen, majd beírjuk a nevünket a létrejött első sorba. 

Hozzon létre az ecdlteszt nevű mappában 
egy vizsga nevű almappát. 

Belépünk az ecdlteszt nevű mappába majd jobb egér gomb / új / mappa, 
végül a létrejött mappának a vizsga nevet adjuk 

Mentse a fájlt az imént létrehozott vizsga 
mappába útinfo.doc néven 

A megynyitott dokumentumot a Fájl menü / Mentés másként 
segítségével elmentjük a vizsga mappába útinfó.doc néven. 

Másolja be a számítások mappába az 
ecdlteszt mappában található computing 
nevű fájlt. 

Az ecdlteszt mappában lévő computing nevü fájl ikonján jobb egér 
gomb / másolás. Belépünk a számítások mappába, majd jobb egér gomb 
és beillesztés. 

Helyezze át a régi munkatársak.rtf 
dokumentumot az ecdlteszt mappából az 
elavult mappába. 

Az ecdlteszt mappában lévő régi munkatérsak.rtf fájlon jobb klikk / 
kivágás. Belépünk az elavult mappába, majd jobb klikk beillesztés 
parancs. 



2013 ECDL – Számítógépes alapismeretek Szilágyi Róbert S. 

 2 

Helyezze át a dátum szerinti 2010-es évi 
fájlokat az ecdlteszt mappából az elavult 
mappába. 

Az ecdlteszt mappában állva a Nézetek menüben átváltunk Részletek-
re. A megjelenő Név, Méret stb. cimkéken jobb klikket nyomva a 
megjelenő listában ráklikkelünk a Létrehozás dátuma részre. Az újjonan 
megjelenő Létrehozás dátuma fejlécre klikkelve létrehozás dátuma 
szerint sorrendbe rendezi nekünk a gép a fájlokat. A 2010-ben 
lértrehozottakat kijelöljök egérrel, majd a kijelölte terülten jobb klikk és 
kivágás. Belépünk az elavult nevü mappába és jobb egér gomb 
beillesztés paranccsal beillesztjük. 

Nevezze át az ecdlteszt mappában a 
munkaleírás nevű mappát álláshirdetés 
nevűre. 
Nevezze át a kiadások.rtf fájlt költségek 
nevűre az ecdlteszt mappában. 

Az ecdlteszt mappában lévő munkalírás nevü mappán jobb klikk, majd 
beírjuk az új nevét: álláshirdetés 
Az ecdlteszt mappában lévő kiadások.rtf fájlon jobb klik, majd beírjuk 
az új nevét: szabadság, ügyelve arra hogy az .rtf megmarajon! 

Törölje le a kiadások.rtf és a szabadság.rtf 
fájlokat az ecdlteszt mappából. 

Az ecdlteszt mappában jobb klikk a kiadások.rtf és a szabadság.rtf 
fájlokon, majd törlést választjuk. 

Keresések 

A keresési feladatok megoldásához a Windows XP keresőjét kell hazsnálnunk, melyet a Start gomb / Keresés / Fájlt vagy 
mappát részen találjuk. Felső részbe írjuk a keresett fájl vagy mappa nevét, vagy nevének részletét (* ?). 

Az alatta lévő részbe írjuk, a fájlban szereplő szöveget, ha azt akarunk keresni. Legalul pedig a keresés helyét határozzuk 
meg. Ha dátum szerint kresünk azt a Mikor volt módosítva? rész alatt tehetjük meg. 

Keresse meg a bérszámfejtés nevű mappát és 
nevezze át kifizetések-re. 

A fájlnév egésze vagy része: BÉRSZÁMFEJTÉS 
Keresés helye: ECDLTESZT mappa  

Keresse meg az ecdlteszt mappában található 
összes RichText formátumú dokumentumot 

A fájlnév egésze vagy része: *.rtf 
Keresés helye: ECDLTESZT mappa 
találatok száma: 47db 

Keresse meg az ecdlteszt mappában található 
összes csomagolt fájlt 

A fájlnév egésze vagy része: *.zip 
Keresés helye: ECDLTESZT mappa 
találatok száma: 8db 

Keresse meg az ecdlteszt mappában található 
összes képformátumú fájlt.  

A fájlnév egésze vagy része: *.jpg;*.gif 
Keresés helye: ECDLTESZT mappa 
találatok száma: 3db 

Keresse meg az ecdlteszt mappában található 
összes xls formátumú fájlt.  

A fájlnév egésze vagy része: *.xls 
Keresés helye: ECDLTESZT mappa 
találatok száma: 2db 

Keresse meg az ecdlteszt mappában található 
összes txt formátumú fájlt 

A fájlnév egésze vagy része: *.txt 
Keresés helye: ECDLTESZT mappa 
találatok száma: 4db 

A keresés funkció segítségével keressen rá a 
rom-al kezdődő fájlokra az ecdlteszt 
mappában és annak almappáiban. (további 
előfordulások: com, szám, mu, re, ut) 

A fájlnév egésze vagy része: rom*.* 
Keresés helye: ECDLTESZT mappa 
találatok száma: 4db 

A keresés funkció segítségével keressen rá 
az u-val kezdődő fájlokra az ecdlteszt 
mappában és annak almappáiban. 
(további előfordulások: k, m, b, c, sz) 

A fájlnév egésze vagy része: u*.* 
Keresés helye: ECDLTESZT mappa 
találatok száma: 4db 

Keressen rá az ecdlteszt mappában és annak 
almappáiban azokra a fájlokra, amelyek neve 
tartalmazza az oktatás kifejezést. 
(további előfordulások: utazás, comput, job, 
ro, mu, com, uta, szám) 

Egy szó vagy kifejezés a fájlban: *oktatás* 
Keresés helye: ECDLTESZT mappa 
találatok száma: 6db 

Kkeresse meg a music sheet.doc fájlt és a fájl 
módosításának dátumát 
(további előfordulások: job.doc, róma.doc, 
kölcsönzés.doc, computing.rtf) 

A fájlnév egésze vagy része: music sheet.doc 
Keresés helye: ECDLTESZT mappa 
Módosítás dátuma: 2013.  augusztus  8.,   11:50:50 
A fájlon jobb klikk, tulajdonságoknál olvasható a módosítási dátum 

Keresse meg az ecdlteszt mappában (és 
annak almappáiban) található összes olyan 
fájlt, melynek módosítás dátuma 2013.01.08. 

Mikor volt módosítva? / Dátum megadása / Utolsó módosítás majd 
mindkét dátumnál állítsuk be: 2013.01.08. 
találatok száma: 13db 
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A keresés funkció segítségével keressen rá a 
2011.07.09.-én létrehozott fájlokra az 
ecdlteszt mappában és annak almappáiban. 
(további előfordulások: 2012.05.18., 
2013.01.08., 2013.01.13., 2010.06.09., 
2013.01.10., 2013.01.11., 2013.01.08., 
2012.05.18., 2010.12.12.) 

Mikor volt módosítva? / Dátum megadása / Létrehozás  majd mindkét 
dátumnál állítsuk be: 2011.07.09. 
találatok száma: 0db 

Mappa tartalom rendezése 

Rendezze a fájlokat fájlméret szerint 
csökkenő sorrendbe. 

Az ecdlteszt mappában állva majd a Nézet menüben átváltunk 
Részletek-re. A megjelenő Név, Méret stb. cimkék közül a Méret-re 
klikkelve sorbarandezhetjük fájlainka és mappáinkat csökkenő, vagy 
növekvő sorrendbe. Jelne eetben csökkenöre kell. 

Rendezze a fájlokat dátum szerint csökkenő 
sorrendbe 

Az ecdlteszt mappában állva a Nézetek menüben átváltunk Részletek-
re. A megjelenő Név, Méret stb. cimkéken jobb klikket nyomva a 
megjelenő listában ráklikkelünk a Létrehozás dátuma részre. Az újjonan 
megjelenő Létrehozás dátuma fejlécre klikkelve létrehozás dátuma 
szerint növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezi a fájlokat.  

Rendezze a fájlokat kiterjesztés szerint 
csökkenő sorrendbe 

Az ecdlteszt mappában állva a Nézetek menüben átváltunk Részletek-
re. A megjelenő Név, Méret stb. cimkéken jobb klikket nyomva a 
megjelenő listában ráklikkelünk a Típus részre. Az újjonan megjelenő 
Típus fejlécre klikkelve kiterjesztés szerint növekvő vagy csökkenő 
sorrendbe rendezi nekünk a gép a fájlokat. 

Keresse meg a legutóbb használt fájlok 
listáját 

Start gomb / jobb oldalt felül Legutóbbi dokumentumok 

Tömörítés 

Csomagolja ki az illetményelszámolás.txt 
fájlt a fizetés.zip nevű tömörített 
állományból az ecdlteszt mappába. 

Jobb klikk a fizetés.zip fájlon, majd a telepített tömörítő programtól 
függően válasszuk ki a Fájlok kibontása… opciót, majd a megjelenő 
ablakban adjuk meg kitömörítés helyének az ecdlteszt mappát. 

Csomagolja be a vizsga mappa tartalmát és 
nevezze el sajátcsomagolt.zip-nek az ecdl 
teszt mappában. 

A vizsga mappán jobb klikk, majd telepített tömörítő programtól 
függően válasszuk ki a Hozzáadás archívumhoz… opciót, majd a 
megjelenő ablakban adjuk meg helynek az ecdlteszt mappát, névnek 
meg: sajátcsomagolt.zip 

Súgó keresés 

Az operációs rendszer Súgó funkciójának 
segítéségével keressen rá a 
képernyőfelbontás módosítása kifejezésre. 
Másolja a válaszfájl dokumentumban 
található táblázat megfelelő helyére a fenti 
kifejezésre kapott első eredmény első 
bekezdését. Mentse el a fájlt. 
(további előfordulások: névjegykártyák 
kezelése, képernyőfelbontás módosítása, 
fájlmegosztás) 

Sart gomb / Súgó és támogatás majd a megjelenő ablakba bal felső 
Keresés részbe beírjuk (helyesírásra figyelve) a keresett kifejezést, majd 
rákattintunk a zöld nyílra. A bal oldalt megjelenő listában kiválasztjuk 
az általunk keresett kifejezést és rákattintunk. 
Az egér bal gombjának lenyomva tartása mellett kijelöljük az első 
bekezdés szövegét, majd a kijelölt szövegen jobb egér gomb és másolás.  
A válaszfájl dokumentum megfelelő helyén jobb egér gomb majd 
beillesztést választunk, majd mentjük és bezárjuk. 

Víruskeresés 

Futtasson le egy vírus keresést az imént 
létrehozott sajátcsomagolt.zip fájlon 

A sajátcsomagolt.zip fájlon jobb klikk és a telepített vírusirtótól függően 
vírusírtást választunk. 

Nyomtatás 

Nyomtasson egy példányt az útinfo.doc 
dokumentumból, majd zárja be az 
alkalmazást. 
(további előfordulás: Nyomtassa fájlba a 
zenei írányzatok.doc tartalmát) 

Megynitjuk az útinfo.doc dokumentumot, majd Fájl menü Nyomtatás. A 
megjelenő ablakban felül kell kiválasztani a nyomtató a listából. 
(Bullzip PDF Printer) fájl nyomtatót, vagyis pdf formátumba menti a 
dokumentumot. A nyomtató kiválasztása után nyomjunk egy OK 
gombot majd adjuk meg, hogy hogy hova mentse a pdf dokumentumot. 

 


