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Műveletek böngészővel 

1. Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7.html című oldalt! 

- Mentse el az oldalt a megadott helyre HTML formátumban! 

- Mentse el az oldalt webarchívumként a megadott helyre 8B.MHT néven! 

- Állítson be fekvő laptájolást és az összes margót 2 cm-esre! Nyomtassa ki csak az első oldalt 2 példányba! . 

(Írja le, hogyan változtatható meg egy weblap margóbeállítása!) 

- Állítsa be úgy a böngészőprogramját, hogy a www.ecdl.hu/m7.html című oldal legyen a kezdőoldala! 

- Mentse el a megadott helyre a nyitóoldal URL címét egy URL nevű szövegfájlba! 

- Vegye fel a Kedvencek közé egy TANULÁS nevű mappába! Az oldal neve ECDL legyen! 

- Mentse el a skót lobogót a megadott helyre, bmp formátumban! 

- Keresse meg az oldalon a „74. feladat” leírást, amely egy hiperhivatkozás! Írja ide az aktiválását követően 

megjelenő weblap utolsó sorában található számsort! 

- Az oldalon található Anglia zászlajához egy hiperlink-beállítás tartozik. Az URL címet másolja egy 

szöveges formátumú fájlba, amelyet a megadott helyre mentse el 51B.TXT néven! 
- Keresse meg a lapon a „ra2.ram” fájlnevet, amihez egy hiperlink-beállítás tartozik! Töltse le a fájlt a 

megadott helyre! 

- Keresse meg az oldalon az „antikvitás” szó első előfordulását, majd írja ide az azt követő szót! 

- Másolja Magyarország térképét a megadott helyre 68 néven! 

- Nyomtassa ki a lap alján látható számsorozatból az első sort! 

- Írja ide azt az URL címet, amely a zeller fényképére való kattintással aktivizálható! 

- Írja ide, mi annak a másik oldalnak a címe, ami az oldalon szereplő ECDL logóra történő kattintással 

aktivizálható! 

2. Indítsa el a web böngészője súgóját, majd keresse meg a „biztonsági zóna” kifejezéshez tartozó leírást! 

Mentse el a leírást BIZTONSÁG.TXT néven a megadott helyre! 

3. Mentse el a www.ecdl.hu/m7-13.html című oldalt TXT formátumban a megadott helyre! 

4. Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-4.html oldalt! 

- Keresse meg az oldalon a „holló” szó első előfordulását! Írja ide az azt követő szót! 

5. Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-16.html oldalt! Nyomtassa ki csak az első bekezdést! 

6. Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-46.html című oldalt! Töltse ki az oldalon lévő űrlapot az utasításoknak 

megfelelően, egyéb sportágként írja be a görkorcsolyát! Az űrlapot küldje el a vizsgáztató címére! 

- Küldést követően lépjen vissza a böngészőjében az előző lapra, majd mentse el az oldalt ŰRLAP77 néven 

egy szövegfájlba, a megadott mappába! 

7. Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-28.html oldalt! 

- Nyomtassa ki a lóhere felett található szövegrészt 2 példányban! 

8. Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-6.html oldalt! Nyomtassa ki csak a bal oldali keretet! 

9. Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-22.html oldalt! Módosítsa a weboldal tájolását fekvőre! Nyomtassa ki az 

oldalt 2 példányban! 



M7 - INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 

 2 

10. Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-36.html oldalt! 

- Keresse meg az oldalon található képet az uhubagolyról, majd a kép melletti szöveget másolja be egy 

újonnan létrehozott szöveges fájlba! A fájlt mentse el a megadott helyre, a neve UHU.TXT legyen! 

- Mentse le az UHU bagoly képét a megadott helyre! 

11. Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-61.html című oldalt! Az oldalról letölthető egy program. Töltse le, illetve 

mentse a programot a megadott mappába! 

12. Állítsa be a böngészőprogramját úgy, hogy induláskor automatikusan betöltésre kerüljön a www.ecdl.com 

oldal, majd vegye fel a kedvencek közé! 

13. Állítsa be a böngészőprogramja kezdőoldalát úgy, hogy semmilyen oldalt ne próbáljon automatikusan 

megnyitni! 

14. Állítsa át a böngészőprogramja kezdőoldalát egy tetszőleges keresőgépre! 

15. Böngészőjének kezdőlapja www.nemesvamosiskola.hu legyen! 

16. Melyik menüpont meghívásával törölhető az előzőleg megnyitott oldalak listája? (Hogyan jeleníti meg az 

előzmények listáját, és hogyan törölj ki minden ott szereplő elemet!) 

17. Írja le annak a menüpontnak (vagy gombnak) a nevét, amellyel egy oldal letöltése megszakítható! 

18. Írja le, hogyan frissíthető egy weblap tartalma! Írja ide annak a menüpontnak (vagy ikonnak) a nevét, 

amellyel az aktuális oldal újratöltése kérhető! 

19. . Írja ide, hogyan lehet navigálni a böngészőjében előre és vissza a korábban meglátogatott webhelyek 

között! 

20. Hogyan kapcsolja ki a böngészője minden eszköztárát! 

Kedvencek 

1. Hozzon létre egy JÁTÉK nevű csoportot a böngészőjében, a kedvelt oldalak rendszerezését segítő listába! 

2. Nyissa meg az www.ecdl.hu/M7-10.html oldalt! Vegye fel a kedvenc helyeket tartalmazó tár játék nevű 

mappájába KEZDET néven 

3. Ellenőrizze az előzőleg megnyitott oldalak listájában, az első helyen milyen oldal szerepel és mikor töltötték le! 

Írja ide az URL-t és a dátumot! 

4. Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-19.htm oldalt! Vegye fel az oldalt 19 néven a kedvenc oldalak közé egy 

újonnan létrehozott KEDVENC nevű csoportba!  

5. Jelenítse meg az előzmények listáját, és keresse meg a listában szereplő legrégebben meglátogatott oldal címét! 

Írja ide a pontos dátumot! 

6. Hozzon létre egy új csoportot a kedvenc oldalak rendszerezésére EU néven! 

7. Nyissa meg a www.ecdl.hu/m7-25 című oldalt! Vegye fel az oldalt a Kedvencek közé VIZSGA25 néven! 

8. Írja le, hogyan jeleníthet meg a Kedvencekben tárolt weblapokból egyet! 

9. Hogyan oldja meg, hogy a Kedvenceket tartalmazó oldalak listája legyen üres! 


