
 

13.Z - INFORMATIKA- 2021.04.27. (Kedd) 8:00  

Online tanóra –Konzultáció, összefoglalás - értékelés 

SKYPE: https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU 

A tanév értékelése 

13.Z - INFORMATIKA- 2021.04.21. (szerda) 8:00  

ÖNÁLLÓ FELDOLGOZÁS: 

Hiányzó feladatok pótlása Beküldés a KRÉTÁN keresztül 2021.04.21. 10:00-ig 

SZORGALMI FELADAT: Webes keresés 

A feladatlap kitöltése a szorgalmi feladat – 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 az adott cellában elférjen! 

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

5.) Beküldés a KRÉTÁN keresztül 2021.04.21. 10:00-ig 

 

 

 

  

https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/internetes-kereso-3.docx


 

13.Z - INFORMATIKA- 2021.04.13. (Kedd) 8:00  

 

Online tanóra –Konzultáció, ismétlés. pótlás 

SKYPE: https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU 

 

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. 13 - 2. tanóra végéig. 

 

  

https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU
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


 

13.Z - INFORMATIKA- 2021.04.07. (szerda) 8:00  

 

ÖNÁLLÓ FELDOLGOZÁS 

 

Hiányzó feladatok pótlása 
 

 

 

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2021.04.07. 10:00 

  

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/13z-p%C3%B3tland%C3%B3feladatok.pdf


 

13.Z - INFORMATIKA- 2021.03.30. (Kedd) 8:00  

 

Online tanóra –Konzultáció, ismétlés. pótlás 

SKYPE: https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU 

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. 16:00-ig. 

Figyelem! Pótlás – HATÁRIDŐS! Kinek mit kell pótolni? Elérhető: ITT 

  

https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU
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
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/13z-p%C3%B3tland%C3%B3feladatok.pdf


 

13.Z - INFORMATIKA- 2021.03.24. (szerda) 8:00  

 

Online tanóra –Konzultáció, ismétlés 

SKYPE: https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU 

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! 

 

A szorgalmi feladat beküldendő a word állomány - 2021.03.24. 16:00 –ig. (megoldhatod előbb is) 

  

https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU
https://www.zalaviz.hu/index.php/szemleletformalas
https://www.zalaviz.hu/index.php/szemleletformalas


 

13.Z - INFORMATIKA- 2021.03.16. (szerda) 8:00  

Online tanóra –Konzultáció, ismétlés 

SKYPE: https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU 

 

Kedves Tanulók! 

Az alábbi tananyag megnézésével és a mellékelt feladatok elvégzésével 

haladhattok tovább a felkészülésben: 

Gyakorló feladat (nem kell beküldeni!) 

Informatika - 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: 

Informatika - 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/edKYD4M0mNWU
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


 

13.Z - INFORMATIKA- 2021.03.10. (szerda) 8:00  

Online tanóra –Újraélesztés - szövegszerkesztés 

SKYPE: https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU  

(Feladatismertetés – konzultáció) 

 

Feladat:  

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. 

 

Leírás letölthető: INNEN 

Tanári magyarázat (videó): https://youtu.be/-oHzP_FVyDM  

Forrásfájlok letöltése (csak): INNEN 

 

Az elmentet WORD fájlt nevezd át ujra_sajat_nev.doc(x) –ra! 

Beküldeni a KRÉTÁN keresztül ezt az egy fájlt kell! 

Határidő: 2021.03.10. 10:00 

 

  

https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU
http://informatika.fazekas.hu/wp-content/uploads/2015/10/Újraélesztés.pdf
https://youtu.be/-oHzP_FVyDM
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/ujraelesztes.zip


 

13.Z - INFORMATIKA- 2021.03.02. (szerda) 8:00  

ÖNÁLLÓ FELDOLGOZÁS 

A mai 1-2. órában a hiányzó, a II. félévben eddig be nem adott feladatokat kell pótolni: 

 FUTBAL-EB – táblázatkezelés (01.27) 

 Vírusok– (02.02) 

 EGYENLET SZERKESZTŐ (02.10) 

 BLOKK-PROGRAMOZÁS (02.16) 

 Projektfeladat – MARS (02.24) 

A pótló feladattok beküldési határideje: 2021.03. 02. 16:00 

 

Szorgalmi feladat: 

Építs számítógépet! 

Nézd meg a videót (https://youtu.be/g1qRy0J4yvI ). A hallottak és látottak, a képek 

(képernyőkép PRTSCR- PAINT –részkivágás) készíts összefoglaló prezentációt a számítógép 

összeszereléséről! 

Határidő: 2021.03.10.16:00 

 

 

  

https://youtu.be/g1qRy0J4yvI


 

13.Z - INFORMATIKA- 2021.02.24. (szerda) 8:00  

Online tanóra –Projektfeladat – MARS  

SKYPE: https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU  

(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: 2021.02.28. (16:00) 

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

(közreadó) munkája is!) 

  

https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU
http://www.munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/mars_mission.zip
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mars-kutatás


 

13.Z - INFORMATIKA- 2021.02.16. (Kedd) 8:00  

Online tanóra –Feladatkiadás – BLOKK-PROGRAMOZÁS 

SKYPE: https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU  

 

A feladat, játékos programozás! A https://blockly.games/maze?lang=hu&level=1&skin=0 

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

lefuttatnátok a jól megírt programot „fényképezzétek le a képernyőt” (Print Screen)! Ezt a 

képet PAINT-be másolva mentsétek el (pl.: XY_01.jpg)! Az összegyűjtött képeket (minimum 1, 

maximum 10)+címkép, egy bemutatóba (PPT) rendezve (a címképen a nevetekkel) kell 

elküldeni nekem! Tehát egy sikeresen végrehajtott pályaképet ppt-ben mindenkinek el kell 

küldeni! Szorgalmi feladat, ha valaki 7-nél több képet küld el (jutalom 5-ös)! 

 

 

Beküldendő egy (bemutató) PPT fájl a KRÉTÁN keresztül címemre!  

Határidő: 2021. 02. 22. 

 

  

https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU
https://blockly.games/maze?lang=hu&level=1&skin=0
https://blockly.games/maze?lang=hu&level=1&skin=0


 

13.Z - INFORMATIKA- 2021.02.10. (szerda) 8:00  

Online tanóra –Feladatkiadás – Egyenletszerkesztés  

SKYPE: https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU  

 

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: 2021.02.10. 10:00 

 

 

  

https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/kepletszerkeszto_feladat.zip
https://youtu.be/mWGoeqy8exs


 

13.Z - INFORMATIKA- 2021.02.02. (Kedd) 8:00  

Online tanóra –Feladatkiadás – vírusok  

SKYPE: https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU  

 

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: 2021.02.02. - 2. óra vége, de legkésőbb 16:00-ig 

 

  

https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/virusalap.zip


 

13.Z - INFORMATIKA- 2021.01.27. (SZERDA) 8:00  

Online tanóra – konzultáció 8:00! 

SKYPE: https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU  

Konzultáció. 

Feladat meghatározás: 

FUTBAL-EB - táblázatkezelés 

Tanári magyarázat: Videó 

Feladat kiírás: ITT 

Forrásfájlok letöltése: INNEN –ZIP állomány ki kell csomagolni (ezt használd!) 

 

Beküldés, KRÉTÁN keresztül: MA 2021.01.27-ig (2. óra vége)! 

 

 

 

  

https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU
https://youtu.be/8zPuYGX33To?list=PLZrvEtlbdYapsZwfOqfliny7c4drkGaKf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/_foci_eb_fel.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/gollovok2.zip


 

13.Z - INFORMATIKA- 2021.01.19. (Kedd) 8:00  

Online tanóra – konzultáció 8:00! 

SKYPE: https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU  

Feladat meghatározás: Ismétlés, félévzárás 

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/edKYD4M0mNWU
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/komplexfeladat_u2-2021.pdf


 

13.Z - INFORMATIKA- 2021.01.13. (Szerda) 8:00  

Online tanóra – konzultáció 8:00! 

SKYPE: https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU  

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 2021.01.13 (2. óra vége)! 

  

https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU
https://www.online-qrcode-generator.com/
https://pixabay.com/illustrations/


 

13.Z - INFORMATIKA- 2021.01.05. (kedd) 8:00  

Online tanóra – konzultáció 8:00! 

SKYPE: https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU  

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: MA 2021.01.05-ig (2. óra vége)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://join.skype.com/edKYD4M0mNWU
https://youtu.be/7Gc-ekenT4Q
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/komp_2107_maj.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/komp_adat.zip


 

13.Z - INFORMATIKA- 2020.12.16. 

(2 tanóra) 

Feladatok: 

2020.december 16-án 8:00-kor 

 kell kezdened az online –feladatmegoldást! 

 

1. Információ gyűjtés, keresés az INTERNETEN 

Feladatokhoz (10 db) megoldását kell keresned a világhálón! 

A WEBKERESŐ 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/13zdecember16
https://redmenta.com/13zdecember16


 

13.Z - INFORMATIKA- 2020.12.08. 

Milyen pénzügyeket intézhetek a mobiltelefonommal? 

Fizetés érintésmentesen – a mobiltelefonoddal! 

Ugye, mindig nálad van az okos telefonod? Érintésmentesen fizethetsz vele az 

üzletekben, pont úgy, mint a kártyáddal szoktál. Csekket adhatsz fel, stb… 

 

Feladat: 

Nézz utána az világhálón! Gyűjts információkat, képeket! Keresd meg, hogy 

milyen biztonsági szabályokra kell ügyelni? 

Készíts bemutatót, arról, hogy Te hogyan intézed/ intéznéd a pénzügyeket az 

okos telefonoddal (5-6 dia)! 

Ajánlott linkek: 

https://pcworld.hu/pcwlite/igy-fizethetsz-biztonsagosan-a-mobiloddal-281944.html  

https://www.mastercard.hu/hu-hu/consumers/features-benefits/mobilfizetes.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=G6JjSk_tfEI 

A bemutatót a KRÉTA rendszer levelező programja segítségével küldjétek el 

nekem. Határidő: 2020. december 15. 

 

ELŐZŐ FELADAT 

 

  

https://pcworld.hu/pcwlite/igy-fizethetsz-biztonsagosan-a-mobiloddal-281944.html
https://pcworld.hu/pcwlite/igy-fizethetsz-biztonsagosan-a-mobiloddal-281944.html
https://www.youtube.com/watch?v=G6JjSk_tfEI


 

13.Z - INFORMATIKA- 2020.12.02. 
(2 tanóra) 

 

Kedves Tanulók! 

 

Téma: Szövegszerkesztés és grafika 

(Szövegformázás, szövegdoboz, kép beillesztése, feladatmegoldás) 

A feladat szövege letölthető: ITT 

A forrásfájlok tömörítve letölthetők: INNEN 

 

A feladatkiírás alapján (lépésről-lépésre) 

készítsétek el a TÖRTÉNELMTESZT MAGYAR-

ORSZÁGON 1848-49 megoldás lapot! 

Előtte a forrásfájlokat kell letölteni és „kicsomagolni”! 

 

A beadandó feladat által megszabott fájlnév 

mögé írjátok a nevetek és osztályotok: Pl.: 

fájlnév_Nagy_Ede_13Z.docx és a KRÉTA 

rendszer levelező programja segítségével 

küldjétek el nekem. 

Határidő: 2020. december 3. 14:00 

 

 

 

 

ELŐZŐ FELADAT:   

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/1848_feladatlap.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/1848_forras.zip


 

13.Z - INFORMATIKA- 2020.11.24. 
(2 tanóra) 

Kedves Tanulók! 

Téma: Továbbra is - Informatika – Adatbázis-kezelés: 

Videó tananyag: https://youtu.be/blLrvmPFzLk (Töltsd le!) 

A videón lévő tanári magyarázat (feladatmegoldás) segítségével 

dolgozhatjátok az adatbázis-kezelés tananyagot (adatkonvertálás- táblák 

kialakítása, kapcsolatuk, lekérdezések, jelentések). 

Ha valakinek nincs jogtiszta adatbázis kezelő programja (OFFICE része), itt 

jogtisztán elérheti: https://o365.oh.gov.hu/Registration  

 

A feladat leírása elérhető: ITT 

Forrásállományok: INNEN letölthetők (ki kell csomagolni) 

Beküldendő feladat:  

A videó megnézése, feldolgozása után, önállóan is megoldott adatbázis feladat 

vagy A4-es lapon a videó „lejegyzetelése” és ennek fényképe (itt elérhető 

osztályzat, maximum közepes)! 

A beadandó feladat által 

megszabott fájlnév mögé 

írjátok a nevetek és 

osztályotok: Pl.: 

fájlnév_Nagy_Ede_13Z.ppt 

és a KRÉTA rendszer 

levelező programja 

segítségével küldjétek el 

nekem. 

Határidő: 2020. december 2.  

 

ELŐZŐ FELADAT  

https://youtu.be/blLrvmPFzLk
https://o365.oh.gov.hu/Registration
http://informatika.fazekas.hu/wp-content/uploads/2015/09/k_ab_2014_maj_id.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/4_utasfelmeres.zip


 

13.Z - INFORMATIKA- 2020.11.18. 
(2 tanóra) 

Kedves Tanulók! 

Téma: Informatika – Adatbázis-kezelés: 

Tananyag: - http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/ab_alapok.pdf - Alapfogalmak: 

Olvasd el! Dolgozd fel! 

 

Tananyag: https://youtu.be/aCMKy3jBdDU – adatbázis-kezelés tananyag 

bemutatja a Zenetar feladat megoldását! 

Feladat leírás: http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/ab_feladatok.pdf – 

feladatok: számodra a 2. oldalon lévő Zenetar (adatbázis létrehozása, 

adatbevitel, egyszerű lekérdezés, számított mező) megoldása a feladat. 

 

Beküldendő feladat:  

A videók megnézése után, önállóan is megoldott Zentar feladat vagy  

bemutató készítése az adatbázis-kezelés alapfogalmaiból! 

 

Szorgalmi - Adatbázis-kezelés: 

Szorgalmi: https://youtu.be/wQVYM5XURdU – adatbázis-kezelés lekérdezések 

 

A beadandó feladat által megszabott fájlnév mögé írjátok a nevetek és 

osztályotok: Pl.: fájlnév_Nagy_Ede_13Z.ppt és a KRÉTA rendszer levelező 

programja segítségével küldjétek el nekem. 

Határidő: 2020. november 24.  

 

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/ab_alapok.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/ab_feladatok.pdf
https://youtu.be/wQVYM5XURdU

