
 

9.H-DIGITÁLIS KULTÚRA -2021.05.12. (Szerda) 13:30 

Online tanóra –Ismétlés, feladatmegoldás 

Konzultáció 

Hiányzó feladatok pótlása  

Beadási határidő: 2021.05.12. 16:00 

 

A 2021.05.10-i tanórán megbeszéltek elvégzése a feladat (tanulónként- 

más és más) 

 

  



 

9.H-DIGITÁLIS KULTÚRA -2021.04.28. (Szerda) 

Online tanóra –Ismétlés, konzultálás, feladatkiadás 

SKYPE: https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO 

Konzultáció 

Hiányzó feladatok pótlása – beadási határidő: 2021.04.28. 

Házi feladat (akinek nincs pótolni valója=> órai munka): 

Beadási határidő (KRÉTÁN KERESZTÜL): 2021.05.06. 8:00 

Feladat: PREZENTÁCIÓ – BUNSEN ÉGŐ 

A leírás pontos betartásával kell elkészítened a feladatot! Először a forrásfájlt (ZIP 

állomány) töltsd le! A kicsomagolás után kezdheted a feladatot. 

Leírás letölthető: INNEN 

Forrásfájlok letöltése (csak): INNEN 

  

https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO
http://informatika.fazekas.hu/wp-content/uploads/2015/09/k_prez_2010_okt.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/bunsen.zip


 

9.H-DIGITÁLIS KULTÚRA -2021.04.26. (Hétfő) 

Online tanóra – PITAGORASZ –8:00! 

SKYPE: https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO 

Feladat: PREZENTÁCIÓ - PITAGORASZ 

A leírás és a videós tanári magyarázat pontos betartásával kell elkészítened a 

feladatot! Először a forrásfájlt (ZIP állomány) töltsd le! A kicsomagolás után 

kezdheted a feladatot. 

Beküldés a KRÉTÁN keresztül 2021.04.26. 16:00-ig 

Leírás letölthető: INNEN 

Tanári magyarázat (videó): https://youtu.be/k32qxQqQ4BU  

Forrásfájlok letöltése (csak): INNEN 

 

 

  

https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO
http://informatika.fazekas.hu/wp-content/uploads/2015/10/feladat.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/pitagorasz.zip


 

9.H-DIGITÁLIS KULTÚRA -2021.04.14. (Szerda) 

Online tanóra –Ismétlés, konzultálás, webes keresés 

SKYPE: https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO 

 

Konzultáció 

Webes keresés 

A feladatlap kitöltése az órai munka – letölthető: INNEN 

1.) A letöltés után nyissátok meg a feladatlapot 

2.) Keressétek meg a válaszokat az internet segítségével (kép, szöveg) 

3.) Töltsétek ki a táblázatból hiányzó információkat (kékkel vannak jelölve, a képeket 

méretezzétek át úgy, hogy a az adott cellában elférjen! 

4.) mentsétek el a WORD dokumentumot web_Sajat_Nev.docx néven 

5.) Beküldés a KRÉTÁN keresztül 2021.04.14. 16:00-ig 

 

 

 

  

https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/internetes-kereso-3.docx


 

9.H-DIGITÁLIS KULTÚRA -2021.04.12. (Hétfő) 

Online tanóra – KŐSZÉN –8:00! 

SKYPE: https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO 

Feladat meghatározás: Szövegformázás, képek a szövegben 

 

Konzultáció 

SZÖVEGSZERKESZTÉS 

Informatika -: KŐSZÉN 

 

 

 

Tananyag (tanári magyarázat- videó): ITT (több rövid videóból áll) 

 

Feladatlap letölthető: INNEN 

 

Forrásfájl (csak ez használható): ITT (*) 

(*) Csak ez használható: 1) le kell tölteni a ZIP fájlt; 2) Ki kell csomagolni; 3) a szövegszerkesztésnél 

ezeket kell használni! 

 

Beküldendő a WORD fájl - 2021. IV. 12 - 2. tanóra végéig. 

 

 

  

https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO
https://youtu.be/PE5LE2HKuro
http://informatika.fazekas.hu/wp-content/uploads/2015/09/k_szov_2013_maj.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/koszen.zip


 

9.H-DIGITÁLIS KULTÚRA -2021.03.31. (Szerda) 

Online tanóra –Ismétlés, konzultálás, Javító feladatok 

SKYPE: https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO 

 

Konzultáció 

Táblázatkezelés 

Informatika - táblázatkezelés: COMBINO 

 

 

Tananyag (tanári magyarázat- videó): ITT (több rövid videóból áll) 

 

Feladatlap letölthető: INNEN 

 

Forrásfájl (csak ez használható): ITT (*) 

(*) A forrásfájlba (excel) már konvertálva van a txt szövegfájl (azok is így meg tudják oldani, akik 

„más” excellel rendelkeznek! 

 

Beküldendő az excel fájl - 2021. III. 31 2. tanóra végéig. 

Házi feladat: akinek van hiányzó feladata, annak pótolni kell! 

  

https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO
https://youtu.be/c5NePK7hSnQ?list=PLZrvEtlbdYarBXqUfZowL6D125b9J1IOg
http://informatika.fazekas.hu/wp-content/uploads/2015/09/k_tabl_2010_okt.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/combino_xy.xlsx


 

9.H-DIGITÁLIS KULTÚRA -2021.03.29. (Hétfő) 

Online tanóra – ÖKOISKOLA –8:00! 

SKYPE: https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO 

Feladat meghatározás, konzultáció 

 

 

 

 

A mai tanóránk fő feladata a környezetvédelem, a környezettudatos magatartás. 

Látogass el a ZALAVÍZ honlapjára, ahol egy érdekes „játékban” vehetsz részt! Kattints IDE! 

1. lépés kattints a videóra és egy word dokumentumba készíts pár pontos vázlatot a látottakról! 

2. töltsd ki a kérdőívet és készíts egy képernyőfotót a kitöltésről! 

 

Beküldendő a word állomány - 2021.03.29. 10:00 –ig. (megoldhatod előbb is) 

  

https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO
https://www.zalaviz.hu/index.php/szemleletformalas
https://www.zalaviz.hu/index.php/szemleletformalas


 

9.H-DIGITÁLIS KULTÚRA -2021.03.17. (Szerda) 

Online tanóra –Ismétlés, konzultálás, Javító feladatok 

SKYPE: https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO 

Feladatismertetés – konzultáció) 

 

Kedves Tanulók! 

Az alábbi tananyag megnézésével és a mellékelt feladatok elvégzésével 

haladhattok tovább a felkészülésben: 

Gyakorló feladat (nem kell beküldeni!) 

Szövegszerkesztés: 

Tananyag: https://www.youtube.com/watch?v=pY4zsLmr50s  

Feladat: http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k_inf_19maj_fl.pdf  

(4-7. oldal) 

Forrásfájlok:  

https://www.oktatas.hu/bin/content/dload/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k_inffor_19maj_fl.zip  

 

Szorgalmi feladat: (beküldhető) 

Táblázatkezelés: 

Tananyag: https://www.youtube.com/watch?v=i2Fv7_4Vkv4  

Feladat: http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k_inf_19maj_fl.pdf  

(10-11. oldal) 

Forrásfájlok: 
https://www.oktatas.hu/bin/content/dload/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k_inffor_19maj_fl.zip  

 

 

  

https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO
https://www.youtube.com/watch?v=pY4zsLmr50s
http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k_inf_19maj_fl.pdf
https://www.oktatas.hu/bin/content/dload/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k_inffor_19maj_fl.zip
https://www.youtube.com/watch?v=i2Fv7_4Vkv4
http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k_inf_19maj_fl.pdf
https://www.oktatas.hu/bin/content/dload/erettsegi/feladatok_2019tavasz_kozep/k_inffor_19maj_fl.zip


 

9.H-DIGITÁLIS KULTÚRA -2021.03.03. (Szerda) 

Online tanóra –9:50! Projektfeladat-MARS 

SKYPE: https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO 

Feladatismertetés – konzultáció) 

Letölthető bemutató (ezt kell folytatnod): ITT (ZIP formátum, ki kell csomagolni) 

Projektfeladat keretében egy elkezdett prezentációt (forrás: Jet Propulsion Laboratory California 

Institute of Technology -MARS 2020 Project) kell folytatnod. Az első diára helyezz el szövegdobozban 

egy feliratot: „Összeállította: Saját Név”! A második dián a MARS expedíció főbb állomásait láthatod 

(az alsó nyilak) feliratait GOOGLE fordító/ szótár segítségével fordítsd le és írd át magyar nyelvű 

(találó) felirattá!  

Készíts a MARS expedíciók (általad fontosnak tartott) állomásairól egy-egy diát! Minimum négy plusz 

diát kell készítened! Ezt a kész (legalább 6 diás) projektet kell beadni. 

Ha nem találnál forrást, akkor használd ezt a linket: Mars-kutatás 

(Angol/ német nyelvű oldalakat is használhatsz, de le kell fordítanod!) 

 

 

 

A projektmunka beküldési határideje: 2021.03.06. (16:00) 

(A letöltött anyag forrására hivatkozzatok. Egyforma projektmunkák elégtelen osztályzatot érnek a szerző 

(közreadó) munkája is!) 

  

https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO
http://www.munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/mars_mission.zip
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mars-kutatás


 

9.H-DIGITÁLIS KULTÚRA -2021.03.01. (Hétfő) 

Online tanóra – QR kód –8:00! 

SKYPE: https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO 

Feladat meghatározás: Szabadon használható internetes „termékek” 

Névjegykártya készítése QR kóddal 

1.) Online QR kód készítése – 

tartalmaznia kell a Saját Neved és a QR 

kód beolvasása után az e-mail címed 

jelenjen meg! (Töltsd le, mentsd el!) 

Online QR kód készítő: ITT 

A példában a weblapom „jön elő”: 

 

2.) Keress „szabad felhasználású” 

képet az interneten! Segítség: ITT – 

Töltsd le, mentsd el! 

 

3.) Készíts egy névjegykártyát! Pl.: 

 

 

Három képet kell küldened (lehetőleg, jpg formátumban): QR kódod, 

választott képed (az internetről), elkészített névjegykártya 

Beküldés, KRÉTÁN keresztül: MA 2021.03.01. (2. óra vége)! 

  

https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO
https://www.online-qrcode-generator.com/
https://pixabay.com/illustrations/


 

9.H-DIGITÁLIS KULTÚRA -2021.02.17. (Szerda) 

Online tanóra –9:50! 

SKYPE: https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO 

Feladat meghatározás: 

ITAL-KARTON- prezentáció 

Tanári magyarázat: Videó 

Feladat kiírás: ITT 

Forrásfájlok letöltése: INNEN 

 

Beküldés, KRÉTÁN keresztül: 2021.02.19-ig (péntek) 16:00! 

Beküldendő (KRÉTÁN keresztül) a feladat (PPT) megoldása.  

  

https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO
https://youtu.be/HFeqz11H6YA
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/ital_karton.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/ital_karton.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/ital_.zip


 

9.H-DIGITÁLIS KULTÚRA -2021.02.15. (Hétfő) 

Online tanóra – EGYENLET SZERKESZTŐ –8:00! 

SKYPE: https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO 

Konzultáció. 

Feladat meghatározás: 

1.) Töltsd le a nyers feladatot tartalmazó fájlt: INNEN! 

2.) Csomagold ki a ZIP (tömörített) fájlt! EBBE A WORD DOKUMENTUMBA DOLGOZZ! 

3.) Készítsd el az öt képletet! 

4.) Mentsd el keplet_saját_név.doc(x) néven! 

 

Plusz tanári magyarázatot itt találsz: https://youtu.be/mWGoeqy8exs 

 

Beküldendő (KRÉTÁN keresztül) a feladat (egyoldalas- WORD) megoldása.  

 

Határidő: 2021.02.15. 10:00 

 

  

https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/kepletszerkeszto_feladat.zip
https://youtu.be/mWGoeqy8exs


 

9.H-DIGITÁLIS KULTÚRA -2021.02.03. (Szerda) 

2 óra  

Önálló munka! 

A feladat, játékos programozás! A https://www.blockly.games/maze?lang=hu 

oldalon kell eljutnotok a 10. pályáig, elkészítve az egyre nehezedő blokk-

programokat. A lefuttatott, jól megírt programot „fényképezzétek le” (Print 

Screen)! Ezt a képet PAINTbe másolva mentsétek el (pl.: XY_01.jpg)! Az 

összegyűjtött képeket (minimum 4, maximum 10) + címkép, egy bemutatóba 

(ppt) rendezve (a címképen a nevetekkel) kell elküldeni nekem! 

 

 

 

Beküldendő egy (bemutató-ppt) fájl a KRÉTÁN keresztül címemre!  

Határidő: 2021. 02. 14. 

 

  

https://blockly.games/maze?lang=hu&level=1&skin=0
https://www.blockly.games/maze?lang=hu


 

9.H-DIGITÁLIS KULTÚRA -2021.02.01. (Hétfő) 

 

Online tanóra –8:00! 

SKYPE: https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO 

 

Feladat meghatározás: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Töltsétek le WORD alapot tartalmazó ZIP fájlt: INNEN 

2. Csomagoljátok ki a fájlt (virusalap.docx) 

3. Nyisd meg a fájlt – olvasd el! 

4. Jól olvasható dokumentumot formázz belőle képekkel illusztrálva a 

tanultak felhasználva! (internetről –letölthetsz jogtisztán használható témához 

kapcsolódó képeket)! 

5. Mentsd el virus_Sajat_Nev.docx néven! 

6. A mentett fájlt a KRÉTA levelező rendszerével küldd el nekem! 

7. Határidő: 2021.02.01. - 2. óra vége, de legkésőbb 16:00-ig 

 

  

https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/virusalap.zip


 

(9.H-DIGITÁLIS KULTÚRA) -2021.01.20. (Szerda) 

3-4. óra: Feladat – Hiánypótlás, javító feladatok beadása! 

Határidő: 2021.01.20. 12:00! 

(9.H-DIGITÁLIS KULTÚRA) -2021.01.18. 8:00 (Hétfő) 

Online tanóra – konzultáció 8:00! 

SKYPE: https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO 

Feladat meghatározás: Ismétlés, félévzárás (felhívás javításra, 

hiánypótlásra) 

KOMPLEX feladat – letölthető: INNEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beküldendő (KRÉTÁN keresztül) a KOMPLEX feladat (egyoldalas- WORD) megoldása.  

A fájlnév legyen u2-sajat_nev.doc(x)!  

Határidő: 2021.01.26. 8:00 

 

https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/komplexfeladat_u2-2021.pdf


 

(9.H-DIGITÁLIS KULTÚRA) -2021.01.06. 9:50 (Szerda) 

 

Kedves tanulók! A könyvtár és könyvtárhasználat a témája a következő tananyagunknak!  

Feladat:  

(A.)Töltsd le a következő linkről a könyvtárral kapcsolatos tananyagot: [INNEN]  

Tanulmányozd (olvasd át) és jegyzetelj! 

 

(B.) A következő kérdésekre egy szöveges (TXT, DOCX) állmonyban adjatok választ! A fájl 

neve legyen Ktar-SajatNev! A fájl tartalmazza a kérdés sorszámát, a kérdést és alatta 

a választ! 

 

1. A könyvtár fogalma és szolgáltatásai: 

2. Mi a köteles példány? 

3. Milyen szakkönyvtárakat találsz az interneten?  

4. Milyen szakmai könyveket gyűjthetnek ott? 

5. Keresd meg https://mek.oszk.hu oldalon HARSÁNYI ZSOLT- ECCE HOMO című könyvét. 

Töltsd le .pdf formátumban a negyedik kötetet. Mi a könyv negyedik kötetének 250. 

oldalának utolsó nyomtatott szava? 

6. Keresd meg a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár honlapján A hajformázás 

nagykönyve című kötetet. 

Adj választ a következőkre: 

Ki a szerző:  

Szakjel:  

Cutter:  

ISBN:  

Oldal:  

Beadandó egy szöveges fájl a megoldásokkal a 2. tanóra végére 

(2021.01.06.) 

 

(tovább: az előző feladatra!)  

 

  

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/ktar_.pdf
https://mek.oszk.hu/


 

(9.H-DIGITÁLIS KULTÚRA) -2021.01.04. 8:00 (hétfő) 

 

Online tanóra – konzultáció 8:00! 

SKYPE: https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO  

Konzultáció. 

Feladat meghatározás: 

Balatoni komp - szövegszerkesztés 

Tanári magyarázat: Videó 

Feladat kiírás: ITT 

Forrásfájlok letöltése: INNEN 

 

A feladat 2021.01.04-ig nem küldhető be! 

Beküldés, KRÉTÁN keresztül: 2021.01.06-ig (szerda)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO
https://youtu.be/7Gc-ekenT4Q
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/komp_2107_maj.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/komp_adat.zip


 

(9.H-DIGITÁLIS KULTÚRA) -2020.12.09. 

(2 tanóra) 

 

Online tanóra, konzultáció 

SKYPE: https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO  

(WEBKERESŐ feladat megoldása) 

- feladathiányokból adódó feladatok meghatározása 

Az óra tovább részében a feladat: Pénzt ér (vagy jó jegyet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A feladat szövege elérhető: ITT (Olvasd el, vedd elő többször) 

A forrásfájlokat lementheted: INNEN (Csomagold ki egy mappába!) 

Oktató videó: https://youtu.be/eXaXhZPNTe4 (nézd meg, állítsd le, 

dolgozz vele együtt) 

Készítsd el a bemutatót (Használd a segítséget, a videót!)! 

 

Beküldeni egy (bemutató -PPT) fájlt kell, a KRÉTA levelező rendszerén keresztül 

(nekem). Határidő: 2020. 12.15. 

 

(tovább: az előző feladatra!)  

 

 

  

https://join.skype.com/ew8B1UZhRJKO
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/feladat_2016_okt.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/forras201610.zip
https://youtu.be/eXaXhZPNTe4


 

(9.H-DIGITÁLIS KULTÚRA) -2020.12.07. 

(2 tanóra) 

 

Feladatok: 

2020.december 7-én 8:00-kor 

 kell kezdened az online –feladatmegoldást! 

 

1. Információ gyűjtés, keresés az INTERNETEN 

Feladatok (10 db) megoldását kell keresned a világhálón! 

A WEBKWRESŐ feladatsort letöltheted: INNEN 

 

 

 

 

2. Jegyzeteld a válaszaidat a füzetedbe / lapra! 

 

 

 

 

 

3. A 2. órában „megnyíló” REDMENTA felületen rögzítsd a válaszaidat! 

A válaszadás online felületének eléréséhez kattints IDE!  

 

 

 

 

 

 

 

(tovább: az előző feladatra!) 

  

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/webkereso01.pdf
https://redmenta.com/9hhetfo
https://redmenta.com/9hhetfo
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/webkereso01.pdf


 

(9.H-DIGITÁLIS KULTÚRA) -2020.11.25. 

(2 tanóra) 

Feladatok: 

 

1. Nézzétek meg a következő videós órát: 

https://youtu.be/cDCmgWVnBYM  

Fontos, hogy figyeljétek meg a részleteket! 

2. Töltsétek le a feladatlapot: INNEN 

Tanulmányozzátok és gondoljatok a videós órán látottakról/ 

hallottakról. 

 

3. A forrásfájlokat INNEN tölthetitek le. 

Tömörített .ZIP állomány (3 fájlt tartalmaz). A letöltés után 

„csomagoljátok ki” egy mappába (pl.: az asztalra) 

 

4. Készítsétek el a feladatlapon lévő leírás alapján a forrásfájlok 

felhasználásával a WORD dokumentumot! 

Ha gondotok van, nézzétek meg a videó vonatkozó részét! Ha ez sem 

segít, keressetek a KRÉTA rendszeren keresztül (Ha kéred, hogy 

szóban is konzultáljunk, add meg a telefonszámod, felhívlak!)! 

 

5. Beküldeni egy (WORD) fájlt kell, a KRÉTA levelező rendszerén keresztül 

(nekem). Határidő: 2020. 12.07. 

 

 

 

(tovább: az előző feladatra!)  

 

  

https://youtu.be/cDCmgWVnBYM
http://informatika.fazekas.hu/wp-content/uploads/2015/09/k_szov_2015_maj.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/viharjelzo_rendszerek.zip


 

(9.H-DIGITÁLIS KULTÚRA) -2020.11.23. 

Kedves Tanulók! 

Az újabb tananyagok feldolgozásával és a mellékelt feladat elvégzésével 

haladhattok tovább a felkészülésben.  

Remélem, 2020.11.23-ig MINDENKI elküldte az első feladatsor megoldásait! 

 

Informatika – WORD és a 

KÉPEK 

(1) FELADAT: Töltsd le a 

melléklet tankönyvet: 

[ITT] 

(2) FELADAT: Dolgozd fel 

(olvasd el és csináld 

végig) a könyv 3-14 

oldalig terjedő 

tananyagát! 

(3) FELADT: Ez lesz a házi 

(beadandó) feladat: 

Készítsd el a 14. oldalon 

lévő 1.2.3. feladat közül 

az egyiket és küldd el 

határidőre! 

 

Határidő: 2020. november 25.  

Beküldeni egy (kép) fájlt kell, a 

KRÉTA levelező rendszerén 

keresztül (nekem). 

 

A tankönyv URL-je: http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/inf11-12.pdf 

(Mentsétek le – később nem kell újra letölteni!) 

(tovább: az előző feladatra!)  

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/inf11-12.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/inf11-12.pdf


 

9.H-DIGITÁLIS KULTÚRA -2020.11.11. 

Kedves Tanulók! 

A kialakult helyzet a tantermen kívüli digitális munkarend újbóli bevezetését hozta. 

Tanórákon megbeszéltek alapján a munkánk alapja a KRÉTA rendszer lesz.  

Házi feladat: Körlevél! 

Remélem mindenki feldolgozta a tankönyv körlevél fejezetét! 

A körlevél mintája: Letölthető pdf formátumba is: ITT 

 

A nyers szöveg elérhető .txt formátumban elérhető: ITT  

A körlevél adatforrását letöltheted: ITT 

A nyers szöveg fájl segítéségével készítsd el a törzsdokumentumot, ebből készíts egy 

egyesített körlevél fájt az adatforrás fájl felhasználásával. 

Ezt az „összesített” dokumentumot kell a KRÉTA rendszer levelezőjének 

segítségével elküldeni nekem! A fájl neve legyen korlevel-Saját_Neved.docx! 

Ha elküldted a feladatot a KRÉTÁBAN is jelezd, hogy a feladat kész! 

Ha gondod, kérdésed van, keress e-mailben (molnar.tibor.zeg@gmail.com)! 

Határidő:2020.11.23.  

 

 

 

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/9h_korlevel_minta.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/korlevel_nyers.txt
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/adatforras_korlevel.docx
mailto:molnar.tibor.zeg@gmail.com

