
3. FELADAT 

1. Jelölje aláhúzással, melyik kiterjesztés utal táblázatkezelıvel készült fájlra! COM, XLS, BAT 

2. Hogyan lehet egy ablakot mozgatni? Válaszát ide, a lapra írja! 

3. Kapcsolja be a számítógépet! (Belépési neve: aabbcc, jelszava: xxyyzz.) 

4. A kapott flopilemez nem üres. Töröljön le róla mindent! 

5. Címkézze meg a flopit, a címke legyen BACKUP3! 

 

6. Hozza létre a lemeze fıkönyvtárában a 3.TXT szövegállományt, melyben válaszol a következı 

kérdésre! 

7. Mi az ön által használt számítógép operációs rendszere és annak verziószáma?  

8. Gépelje be az egész mondatos, egyszerő választ a dokumentumba, s a dokumentumot mentse az 

adott helyre! 

 

9. Keresse meg a kapott CD-n azt az állományt, amelyik a „Székelyudvarhely” szót tartalmazza! 

10. A keresést mentse el a kapott lemez fıkönyvtárába! 

11. Másolja a megtalált fájlt a lemez fıkönyvtárába! 

12. Nevezze át a másolatot TEXT3 nevőre, a kiterjesztése ne változzon! 

13. Az átnevezett állomány legyen rejtett! 

 

14. Hozza létre a kapott lemez fıkönyvtárában az XXX mappát! 

15. Hozza létre az XXX mappában az YYY mappát! 

16. Hozza létre az YYY mappában a ZZZ mappát! 

17. A ZZZ mappában pedig hozza létre a KKK mappát! 

18. Keresse meg a kapott CD-n a PACK mappát! 

19. A PACK mappa ANALYSIS nevő állománya egy tömörített fájl. Csomagolja ki a fenti ZZZ 

mappába! 

20. A kicsomagoltakból törölje le a névsor szerinti legelsı állományt! 

21. Mennyi a KKK mappában maradt állományok együttes mérete? 

22. Az egész mondatos választ írja az újonnan létrehozott FELELET szövegállományba! 

23. A FELELET állomány következı sorában írja le a tömörítés fogalmát! 

24. Mentse a szövegfájlt a KKK mappába! 

25. Másolja a FELELET állományt az XXX mappába! 

 

26. Hozza létre az Asztalon azt a parancsikont, amelyik a Lomtárat nyitja meg! 

27. Másolja ezt a parancsikont a flopilemez fıkönyvtárába! 

28. Keresse meg a kapott CD-n az IKONOK nevő mappát! 

29. Másolja ezt a mappát az A: meghajtó fıkönyvtárába! 

30. Törölje le a másolat T kezdıbetős állományait! 

31. Nevezze át az átmásolt mappát ICONS-ra! 

 

32. Hogyan kell kikapcsolni munkája befejeztével az ön által használt számítógépet? Kérjük, a 

tevékenység lépéseit felsorolásszerően írja le a lapra, majd kapcsolja is ki a gépet! 


