
Készítette: Horváth Tünde 

OPERÁCIÓS RENDSZER MODUL KÉRDÉSEI ÉS VÁLASZAI 
WIN7 

Ablak és ablakműveletek: 
 A számítógép képernyőjén, az asztalon, ablakokban je-

lennek meg a megnyitott programok, és a mappák. 
 Egyszerre több ablak is meg lehet nyitva. 
 A megnyitott programok, és mappák neve, megjelenik a 

tálcán is – a képernyő alján lévő sávban. 
 Az aktív ablak az, amit éppen használunk. Az aktív ab-

lak felső sora élénk színű. A nem aktív ablak halvány 
árnyalatú. 

 Az ablakok mozgathatók, átméretezhetők, lehelyezhe-
tők a tálcára és bezárhatók a használat végén. 

 A Windows ablaktípusai: 
- program 
- párbeszéd 
- dokumentum 
- hibaüzenet 

 ABLAK RÉSZEI WIN7 (A számokhoz tartozó magyarázat a kép alatt található.) 
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1. LÉPTETŐ, VAGY NAVIGÁTOR GOMBOK: 

 

- A nyilakkal azok között a mappák között tudunk váltani, amibe már beléptünk. Ezen az útvonalon 
tudunk előre, hátrafele haladni. 
- A balra mutató nyíllal visszafele tudunk lépni a mappák között, a jobbra mutatóval előre. 
- Egyszeres balkattintással működtethetők a gombok. 

2. UTOLSÓ OLDALAK: 
- A háromszögre kattintva legördül egy választható mappalista, amely a már „meglátogatott” map-
pák listáját tartalmazza. 
- A listában pipa van az aktuális mappa neve mellett. Aktuális mappa, amiben tartózkodunk, ami 
nyitva van és látjuk magunk előtt a tartalmát. 
- Egyszeres balkattintással működtethető. 

 

3. KETTŐS NYÍL, ÉS A HÁROMSZÖG A NEVEK ELŐTT: 
- Erre kattintva a nem látható mappák nevei láthatóvá válnak egy legördülő listában. 
- A legördülő menü egy vonallal ketté lehet választva. A felső részben azok a mappák találhatók, 
amiknek a nevei nem jeleníthetők meg. Az alsó részen gyors elérést biztosítva a fő rendszerek, map-
pák listája látható. 
- Egyszeres balkattintással működtethető. 
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4. CÍMZÉS VAGY ÚTVONAL 

 

- Itt tudjuk leolvasni annak a könyvtárnak a nevét, és elérési útvonalát, ami meg van nyitva. 
- Mindig az utolsó könyvtárban – mappában tartózkodunk. (Feladatok képei) 
- A fájl elérési útvonala megmutatja, hogyan jutunk el az elmentett dokumentumhoz. Hova mentet-
tük el a fájlunkat, azaz hol találtuk meg. (Teljes elérési útvonal: E:\Saját\INFO ÓRATER-
VEK\ECDL vizsga\M2 Operációs rendszer\m2_orak\Feladatok képei) 
- Azt a tevékenységet, amelynek során mappáról, mappára haladva eljutunk a cél mappáig, tallózás-
nak nevezzük. 
- A mappákat egymástól ferde vonalak választják el. 
- Az útvonalban szereplő mappákra kattintva – egyszeres bal kattintás – egyből a kiválasztott mappa 
tartalma jelenik meg. 

5. ELŐZŐ HELYEK (MAPPALISTA): 
- A lefele mutató háromszögre kattintva legördül egy választható mappalista. 
- - Egyszeres balkattintással működtethető. 

6. FRISSÍTÉS GOMB: 

 
- Egyszeres bal kattintásra felfrissül az ablak tartalma. Újra lekérdezzük azt. 

7. KISMÉRET GOMB: 

 
- Ezzel a gombbal tesszük le a tálcára az ablakot anélkül, hogy bezárnánk. Csak elrejtjük. 
- Ahhoz, hogy a gomb működjön, az egér bal gombjával egyszer kell rákattintani. 
- A képernyő alján, a tálcán megjelennek az elérhető, vagy megnyitott programok. A tálcán lévő ké-
pekre (ikonra) egyszer kell kattintani az egér bal gombjával. 
- A képernyő alján, a tálcán megjelennek a megnyitott mappák is. Ha a tálcán piros körrel megjelölt 
ikonra (Windows intézőre) az egér bal gombjával egyszer kattintunk, megjelenik a nyitott mappaab-
lakok listája. Amelyiket használni akarjuk, arra egyszer rákattintunk az egér bal gombjával. 
- Ha nincsen nyitott mappaablakunk, a tálcán lévő mappára kattintva bal egér gombbal, a számító-
gép könyvtára jelenik meg. Innen tallózással elérhetők a dokumentumok. 
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8. ABLAK ÁTMÉRETEZŐ GOMB. ELŐZŐ MÉRET ÉS TELJES MÉRET. 

 
- Ez a gomb változtatja a megjelenését. 
- Az 1-vel és 2-vel jelölt gombokra kattintva megváltoztathatjuk az ablak méretét. 
- A 1 neve teljes méret. Ezzel teljes képernyősre állíthatjuk az ablak megjelenését. A téglalap az egy 
ablak megjelenítésére utal. Teljes képernyőn nem méretezhető át az ablak. 
- Az 2 neve előző méret. Ezzel lekicsinyíthetjük az ablakot. A jel utal arra, hogy több ablakot jele-
níthetünk meg egymás mellett. Ekkor átméretezhető az ablak, az ablakkeret húzásával vízszintesen, 
vagy függőlegesen. A saroknál húzva méretarányosan változtatható az ablak mérete. 
- A gombokat úgy használjuk, hogy az egér bal gombjával egyszer kattintunk rájuk. Kattintás után a 
megjelenésük megváltozik. 

9. ABLAK BEZÁRÁS GOMB 

 

- Ezt a gombot az ablak bezárására használjuk. 
- Ha az egér bal gombjával egyszer kattintunk erre a jelre, be tudjuk zárni a megnyitott programot 
vagy megnyitott mappát. 

10. KERESÉS HELYE 

 

- Ha a mappa sok elemet tartalmaz, és nem látjuk át a teljes tartalmát, használhatjuk a keresőt. 
- Ideírjuk – gépeljük - azt, amit a mappában keresünk. 
- A gépelés előtt bele kell kattintani a keresőbe. 
- Beírhatjuk a fájl nevét, vagy egy részét is. 
- Lehetőség van speciális keresésekre is. Pl. Készítés dátuma, szerző, méret stb. 
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11. SÚGÓ 

 

- Ezzel a gombbal hívjuk meg az információkat, leírásokat tartalmazó programot, a súgót. 
- Egyszeres bal kattintás hatására megnyílik a súgó. 
- A súgó keresőjébe kulcsszavakat gépelve információkhoz jutunk. 

12. BETEKINTŐ ABLAK BE ÉS KIKAPCSOLÓ GOMB 

 

- Bal egérkattintás hatására be és kikapcsoljuk ez a funkciót. 
- Amikor a betekintő ablak be van kapcsolva, a mappában megjelenik egy rész. Ebben a részben 
megjelenik a mappában lévő, kijelölt fájl tartalma. 

 

13. NÉZET BEÁLLÍTÓ GOMB 

 
- A nézet beállításával megválaszthatjuk, hogyan jelenjen meg az ablakban a mappa tartalma. 
- Bal egérkattintás hatására megjeleni a menü. A menü csúszkáján lévő kiválasztó jelet húzva meg-
változtatható a mappa nézete. A bal egérgombbal kattintani kell a kiválasztó jelen és lenyomva tar-
tani, majd húzni a kívánt nézethet. 
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- A nézetet beállíthatjuk még a gyors, vagy lebegő menü segítségével. (alsó kép) 
- A gyorsmenü úgy jeleníthető meg, hogy az egér jobb gombjával kattintunk. 
- A mappa nézetét megváltoztathatjuk, ha a mappában kattintunk az egér jobb gombjával és ott kivá-
lasztjuk a kívánt nézetet. 

 

14. MENÜSOR (szöveges menü) 

 
- Olyan elemeket tartalmaz, amelyekre mutatva műveleteket tudunk végrehajtani. 
- Egyszeres bal kattintással a felirat melletti háromszögre, le lehet gördíteni egy listát, amelyből vá-
lasztani lehet. 

15. MUNKATERÜLET 
- Ez az a terület, ahol látjuk a mappa tartalmát. 
- A mappa tartalmazhat más mappákat és fájlokat is. 
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16. MAPPÁK VAGY KÖNYVTÁRSZERKEZET 
- Itt van az a terület, ahol látjuk a számítógép könyvtárszerkezetét, és itt tudunk tallózni. 

 
17. ÁLLAPOTSOR 

- Információkat tartalmaz a mappa tartalmáról, vagy a mappában kijelölt elemről. 

 
18. GÖRGETŐ SÁV 

- Segítségével görgetni lehet az ablak tartalmát, és megjeleníthetjük azt a részt is, ami nem látható, 
ami csak a görgetésre jelenik meg. 
- Bal egérgombbal kattintani kell a görgető sáv végén lévő nyílra, és lenyomva kell tartani az egér 
billentyűjét addig, amíg megjelenik a kívánt rész. 

 
19. ABLAK SZEGÉLY (ABLAK SZÉLE) 

- A szegélynél fogva megváltoztatható a nem teljes méretben lévő ablak oldalaránya. 
- Előző méretben, az egeret a szegély fölé kell vinni. Amikor az egérmutató kettős nyílra változik, le 
kell nyomni az egér bal gombját. Lenyomva kell tartani és húzni a kívánt méretig. Majd fel kell en-
gedni. 

20. CÍMSOR 

 
- Ez a rész a megnyitott program és a dokumentum nevét is megjelenítheti. 
- Előző méretben, bal kattintás a címsorra, és a gomb lenyomva tartásával - húzással - mozgatni tud-
juk az ablakot. Áthelyezhetjük az asztal másik részére. 
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KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK: 

1. Hogyan lehet a megnyitott ablakok között váltani? 
A./- Alt+Tab billentyűkombinációval meghívjuk a váltáshoz szükséges menüt. => A tabulátort leüt-
ve (szükség esetén többször is), rátesszük a kijelölést a használni kívánt jelre (amire váltani szeret-
nénk). => A billentyűket felengedve a kívánt program jelenik meg az asztalon. 
B./- A tálcán a Windows intéző mappaikonjára az egér bal gombjával egyszer kattintunk, megjele-
nik a nyitott mappaablakok listája. Amelyiket használni akarjuk, arra egyszer rákattintunk az egér 
bal gombjával. 

2. Hogyan lehet az ablakot mozgatni? 
Ha nem a teljes képernyőt foglalja el az ablak, akkor a címsorán keresztül lehet mozgatni. 
=> Bal kattintás az ablak címsorára és az egér gombját lenyomva tartjuk. => Húzzuk az egérrel az 
ablakot a kívánt helyre, és eresszük el a gombot! 

3. Hogyan méretezhető át az ablak? 
Ha nem a teljes képernyőt foglalja el az ablak, akkor átméretezhető, módosítható a nagysága. 
=> Az egeret a vízszintes, vagy a függőleges ablakkeret fölé kell vinni, ahol megváltozik az egérmu-
tató kettősvégű nyílra. Az egér bal gombját ekkor lenyomva tartva, húzással átméretezhető az ablak. 
A saroknál húzva méretarányosan változtatható az ablak mérete. 

4. Soroljon fel hármat az ablak különböző részeinek megnevezéseiből! 
Címsor, menüsor, eszköztár, állapotsor, munkaterület, gördítő sávok stb. 

5. Hogyan kicsinyíthető le egy ablak? 
A címsor jobb felső sarkán található, előző méret nevű ablakméretező gombra kattintva. 

6. Hogyan tud átállítani egy ablakot teljes méretűvé? 
Az ablak címsorának, a jobb felső sarkában lévő teljes méret gombra kattintva. 

7. Hogyan lehet bezárni egy ablakot? 
A címsorban lévő, ablak bezárás gombjára kattintva. 

FELADATOK, KÉRDÉSEK: 
Mik az ablak részei? 
Mi a feladata az ablak különböző részének. 
Végezze el a kérdésekben lévő műveleteket! 
Nyisson meg több alkalmazást! Pl. Jegyzettömb, számológép, Paint. Váltson az alkalmazások kö-
zött! Helyezze őket a tálcára! Méretezze át az ablakaikat úgy, hogy mind a három egymás mellett 
látszódjon az asztalon! 
Nyisson meg több mappát és helyezze el őket úgy, hogy mindegyiket egyszerre lássa! Méretezze át 
a mappaablakokat! Helyezze a mappákat a tálcára! Váltson a mappák között! 


