8. FELADAT
3. Jelölje aláhúzással, melyik kiterjesztéső fájl lehet hangállomány! WAV, SND, WMA
4. A megnyitott ablakok között hogyan lehet váltani? Válaszát ide, a lapra írja!
5. Kapcsolja be a számítógépet! (Belépési neve: aabbcc, jelszava: xxyyzz.)
6. Formázza meg a kapott flopilemezt!
7. A lemez címkéje legyen az ön utóneve!
8. Hozza létre a lemeze fıkönyvtárában a 8.TXT szövegállományt, melyben válaszol a következı
kérdésre!
9. Hogyan tudná átírni az ön által használt számítógép rendszeridejét?
10. Gépelje be az egymondatos, egyszerő választ (vagy a lépések felsorolását) a dokumentumba, s a
dokumentumot mentse az adott helyre!
11. Keresse meg a kapott CD-n azt az állományt, amelyik a „Tatabánya” szót tartalmazza!
12. A kapott listából válassza ki a legrégebbi dátummal rendelkezı fájlt!
13. Másolja ezt a fájlt a lemez fıkönyvtárába!
14. Nevezze át a másolatot TATABA -ra, a kiterjesztése ne változzon!
15. A TATABA állományt tegye írásvédetté!
16. Hozza létre a kapott lemez fıkönyvtárában a PROG8 mappát!
17. Hozza létre a PROG8 mappában az IRAT8 mappát!
18. Hozza létre az IRAT8 mappában a REGI8 mappát!
19. Hozza létre az IRAT8 mappában az UJAK8 mappát!
20. Keresse meg a kapott CD-n az APP nevő mappát!
21. Ezt a mappát a teljes tartalmával együtt tömörítse össze!
22. A kapott csomagolt állományt helyezze el a lemez UJAK8 mappájában!
23. Hány fájlt és mappát csomagolt be?
24. Mi a vírus?
25. Az egész mondatos válaszokat írja a DOS8 nevő szövegállományba!
26. A DOS8 nevő szövegállományt mentse el az UJAK8 mappába!
27. Másolja a DOS8 nevő szövegállományt a kapott lemez fıkönyvtárába WIN8 néven!
28. Keresse meg a kapott CD-n a WRITE.EXE állományt!
29. Hozza létre az Asztalon azt a parancsikont, amelyik a fenti fájlt futtatja!
30. Másolja ezt a parancsikont a flopilemez fıkönyvtárába!
31. Keresse meg a kapott CD-n az IKONOK nevő mappát!
32. Másolja ezt a mappát az A: meghajtó fıkönyvtárába!
33. Az átmásolt mappát nevezze át ICONS-ra!
34. 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!

