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1. foglalkozás:

Ismerkedés az eszközökkel, 

alapfunkcióikkal; alkalmazások, 

programok az eszközökön
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A TANFOLYAM TEMATIKÁJA

1) Ismerkedés az eszközökkel, 
alapfunkcióikkal; alkalmazások, 
programok az eszközökön

2) Internetkapcsolat, weboldalak, 
hírportálok

3) Internetes keresés (képek, 
szövegek)

4) On-line térképek keresése, 
útvonaltervezés

5) On-line videók, filmek keresése



A TANFOLYAM TEMATIKÁJA

6) E-mail fiók létrehozása; az 
elektronikus levelezés alapjai 
(levél küldése, fogadása) 

7) Közösségi média; Facebook (fiók 
létrehozása, alapbeállítások)

8) Ügyfélkapu (létrehozása, 
alapfunkcióinak megismerése); 
álláskeresés on-line

9) On-line vásárlások

10) Összefoglalás, a felmerülő 
kérdések megbeszélése



ISMERKEDÉS AZ ESZKÖZÖKKEL

Okostelefon:

• Zsebben is elfér.

• Könnyű magammal vinni.

• Érintőképernyője van.

• Lehet vele telefonálni.

• Bárhol felhívhatnak rajta.

• Lehet vele internetezni.

• Lehet vele fényképezni.

• Utazás közben lehet rajta zenét hallgatni.



ISMERKEDÉS AZ ESZKÖZÖKKEL

Tablet (táblagép):

• Kézben elfér.

• Könnyű magammal vinni.

• Érintőképernyője van.

• Lehet vele telefonálni.

• Lehet vele internetezni.

• Lehet vele fényképezni.

• Utazás közben lehet rajta zenét hallgatni.

• Kényelmesen lehet rajta filmet nézni.



ISMERKEDÉS AZ ESZKÖZÖKKEL

Laptop:

• Kézben tartani nehéz, asztalra kell 
helyezni.

• Könnyű magammal vinni.

• Lehet vele telefonálni.

• Lehet vele internetezni.

• Könnyű rajta szöveget írni.

• Kényelmesen lehet rajta filmet 
nézni.



ISMERKEDÉS AZ ESZKÖZÖKKEL

Asztali számítógép (PC):

• Asztalra kell helyezni.

• Állandó hálózati csatlakozást 
igényel.

• Lehet vele telefonálni.

• Lehet vele internetezni.

• Könnyű rajta szöveget írni.

• Kényelmesen lehet rajta filmet 
nézni.



Okostelefon Tablet Laptop Asztali számítógép

Zsebben is elfér Kézben elfér
Kézben tartani 

nehéz, asztalra kell 
helyezni

Nagy méretű, 
asztalra kell 

helyezni

Könnyű magammal vinni Nem hordozható

Érintőképernyője van Nem érintőképernyős

Lehet vele telefonálni

Lehet vele internetezni

Lehet vele fényképezni Nehézkes vele a fényképezés

Utazás közben is lehet rajta zenét 
hallgatni

Lehet rajta zenét hallgatni

Lehet rajta filmet 
nézni

Kényelmesen lehet rajta filmet nézni

Rövid szöveget, feljegyzéseket lehet rajta 
írni

Könnyű rajta szöveget szerkeszteni

Tölthető
Állandó hálózati 

csatlakozás



ISMERKEDÉS AZ ESZKÖZÖKKEL

A számítógép ki és bekapcsolása:

Bekapcsolás:

A gépen lévő 
bekapcsoló gomb 
segítségével.

Kikapcsolás:

A Start menüből

Start menü

Főkapcsoló

Leállítás



ISMERKEDÉS AZ ESZKÖZÖKKEL

Az egér használata:

Az egér mozgatásával a képernyőn lévő kurzort tudjuk mozgatni, 
ennek segítségével tudjuk megnyitni a gépen lévő alkalmazásokat 
is. A billentyűzet mellett az egérrel tudunk parancsokat adni a 
számítógépnek.

Egér műveletek:
• kurzor mozgatása
• Kattintás a baloldali gombbal
• Dupla kattintás a bal oldali gombbal
• Kattintás a jobb oldali gombbal
• Görgetés (középső gomb)



ISMERKEDÉS AZ ESZKÖZÖKKEL

Az billentyűzet használata:

A billentyűzet segítségével szöveget, szöveges parancsokat tudunk 
bevinni a számítógépbe. A különböző funkcióbillentyűk, navigációs 
billentyűk lehetőséget adnak arra, hogy a billentyűzet segítségével 
helyettesíteni tudjuk az egeret, bár ez igen nehézkes.



ISMERKEDÉS AZ ESZKÖZÖKKEL

Legfontosabb billentyűk:

Enter:
• Általában csak a jele szerepel rajta, 

legtöbbször nagyobb, mint a többi billentyű.
• A betűktől jobbra, középen található.
• Ha szöveget írok, akkor új sort kezd.  Ha a 

számítógépen megjelenik egy kérdés, ezzel a 
billentyűvel tudom azt elfogadni.



ISMERKEDÉS AZ ESZKÖZÖKKEL

Shift:
• Általában csak a jele szerepel rajta.
• Általában kettő van belőle, az egyik a betűk bal oldalán, a 

másik a jobb oldalán, az Enter alatt.
• Ezt kell nyomva tartanom, ha nagybetűt szeretnék írni. 

Illetve ezzel használhatom ki a szám billentyűk második 
jelentését 
(például  § + „” jelek).



ISMERKEDÉS AZ ESZKÖZÖKKEL

Szóköz:
• Ez a leghosszabb billentyű. Ezen általában nem szerepel jel.
• A legtöbb billentyűzeten a legalsó sorban van.
• Szóközt lehet vele írni.



ISMERKEDÉS AZ ESZKÖZÖKKEL

Backspace (törlés):
• Ezen egy balra mutató nyíl szokott szerepelni.
• A betűktől jobbra található, az Enter billentyű felett.
• Törölhetem vele az utolsó betűt, számot, vagy jelet.



ISMERKEDÉS AZ ESZKÖZÖKKEL

Caps lock:
• Ezen általában nem szerepel jel, csak a neve (Caps Lock).
• A betűktől balra található, középen, a Shift felett.
• Ha ez be van kapcsolva, akkor folyamatosan nagy betűket ír. 

Nem kell folyamatosan nyomva tartani, megnyomással lehet 
be, vagy kikapcsolni.



ISMERKEDÉS AZ ESZKÖZÖKKEL

@ (kukac):
• A billentyűzeten a „V” betűre szokták ezt a jelet is rárajzolni, 

a billentyűzet alsó sorában. 
• Kukac jelet úgy tudok írni, hogy a szóköz melletti ALT GR 

módosító billentyűt lenyomva tartom és közben 
megnyomom a „V” billentyűt (alt gr + V)



AZ ASZTAL ELEMEI

Ikonok Minialkalmazások

A
sz

ta
l

Start menü Tálcagombok Tálca Háttér Értesítések



AZ ASZTAL ELEMEI

Start menü:
A Start menü az a központi hivatkozás, amelyből elérhetők a 
számítógépünk programjai, kezelőeszközei és a rajta tárolt 
fájlok.



AZ ASZTAL ELEMEI

Tálca:
A Tálca alaphelyzetben az Asztal alsó szélén elhelyezkedő sáv, 
amely a Fogd és vidd (Drag and drop) módszer használatával 
az asztal bármely széléhez igazítható. Segítségével könnyedén 
válogathatunk működő programjaink között, továbbá 
hozzáférhetünk a programok indítását, valamint a Windows 
alapbeállításait tartalmazó Start menühöz.



MAPPAMŰVELETEK

1. feladat:

• Hozzon létre az asztalon egy mappát Tanfolyam néven.

• Helyezze a mappát az asztal jobb felső sarkába.

• Hozzon létre a tanfolyam mappán belül egy mappát 
Foglalkozás1 néven.



TANFOYAM ANYAGAINAK LETÖLTÉSE

2. feladat:

• Nyisson egy böngészőt (Explorer, Chrome, Firefox).

• Írja be a böngésző címsorába az Balatonarácsi Református 
Egyházközség weblapcímét: https://aracsiref.hu/

• A Pályázatok menüben válassza ki a “Digitális világ – ifjaktól az 
örök ifjakig” tanfolyam lehetőséget

• Töltse le a Felhívás-a-tanfolyamon-történő-részvételre.doc
dokumentumot



TANFOYAM ANYAGAINAK TÁROLÁSA

3. feladat:

• Nyissa meg a filekezelő alkalmazást.

• Válassza ki a letöltések lehetőséget

• Helyezze át a Felhívás-a-tanfolyamon-történő-részvételre.doc
dokumentumot az Asztal/Tanfolyam/Foglalkozás1 mappába



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


