6.a informatika óra
18. óra 01.27. Élőfej, felsorolás és sorszámozás számonkérése
17. óra 11.24. Élőfej, felsorolás és sorszámozás
16. óra 11.17. Táblázatkészítése számonkérése
15. óra 01.10. Ismétlés: táblázat készítése Wordben, órarend.
14. óra 12.18. Bekezdésformázás számonkérése.
Bekezdésformázás
Ez a bekezdés igazítása sorkizárt, így a szöveg
mindkét oldala szép egyenes. A bekezdés sorai között 1,5es sorköz van beállítva. A bekezdés első sora került

Bekezdés

behúzásra, az alap 1,25 cm beállítással. A feladat címe
középre igazított és utána 12 pt térköz van beállítva. Állítsd a bekezdés hátterét narancs színre!
Szúrj be egy WordArt-ot a bekezdés jobb felső sarkába. A formátumnál állíts be, hogy szorosan
fussa körbe a szöveg. Állíts zöld 1,5 pt vastagságú dupla szegélyt a bekezdés köré.
Bekezdésformázás

Bekezdés

Ez a bekezdés jobbra igazított, a sorok között
1,5-es sorköz van beállítva. A bekezdés bal és
jobb oldalán is 2 cm a behúzás nagysága.
Állítsd a bekezdés hátterét kék színre! Szúrj

be egy bekezdés WordArt-ot a bekezdés bal felső sarkába. A
formátumnál állítsd be, hogy szorosan fussa körbe a szöveg. Állíts
sárga 3 pt vastag szegélyt a bekezdés köré. A címet tedd középre, és
állíts 12 pt térközt a két bekezdés közé.

13. óra 12.11. Word karakter és bekezdésformázás ismétlése, gyakorlása
Bekezdésformázás
Az alábbi bekezdés sorkizárt, a bekezdés sorai között
dupla sorköz van beállítva. Bal oldalról 2 cm-t, jobbról pedig 3

cm-t behúzást állítottunk be. Az első sor behúzása 1,25 cm. A
bekezdés előtt 24 pt térköz van. Bal- és jobb oldalon 2,25 pt
vastagságú piros szegély van.

12. óra 12.04. Elkészült PPT-k bemutatása.
11. óra 11.27. PowerPoint-os bemutató készítése az alábbi témákból.
 internet használatának előnye
 függőség
 zsarolás
 játék és valóság
 vírusok
10. óra 11.20. Áramszünet  Beszélgetés a számítógép és az internet használatának
előnyeiről / hátrányairól.
9. óra 11.13 Netikett szabályok
8. óra 11.06. Keresés és levelezés számonkérése.

Internetes feladat
Szervezz egy családi programot az őszi szünetbe a nyíregyházi állatkertbe!
Írj egy levelet a medgyesinformatika@gmail.com címre alábbi tartalommal:
- add meg kikkel mész együtt (legalább 1 fő aki elvisz), add meg az
utasok életkorát, a belépőjegyek árát és a végösszeget
- útvonalterv autóval, indulás Medgyesegyháza iskola elöl (PrntScr-t
gombbal képernyőkép)
- keresd meg és mellékletben küld el az állatkert térképét
Tárgy: őszi kiruccanás

7. óra 10.16. Levelezése.

Internetes feladat
Moziba szeretnénk menni.

Írj egy levelet a medgyesinformatika@gmail.com címre alábbi
tartalommal:
- keress egy családi filmet a békéscsabai moziban
- írd meg a film címét, a korosztályt, a vetítés dátumát
- add meg a jegy árát, ha egy felnőtt és egy gyermekre
- mellékletben küld el a választott film plakátját.
Tárgy: mozi
6. óra 10.09. Keresés az interneten
5. óra 10.02. Számonkérés
4. óra 09.25. Számítógép felépítése:
 alaplap
 processzor
 memória
 videókártya
 háttértárolók
o CD / DVD
o Blu-ray
o merevlemez, HDD/SSD, winchester
o külső merevlemez
o pendrive
3. óra 09.18. Mappaszerkezet készítésének számonkérése.
Szoftverek csoportosítása.
 Operációs rendszerek: pl. Windows 10, Linux
 Rendszerközeli programok: pl. vírusírtók, tömörítők
 Felhasználó programok: pl. Word, Paint, játékprogramok stb.
 Fejlesztői programok: programozási nyelvek, amelyekkel új programok készülnek.
2. óra 09.11. Hardver, szoftver, perifirák ismétlése. Mappaszerkezet készítés ismétlése.
1. óra 09.04. Balesetvédelem, tűzvédelem. Teremrend.

