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1. Hozz létre egy saját névre elkeresztelt könyvtárat a 'fileszerver' bevinfoH1000(ill. H12000)/
20090316 mappán belül!

2. Másold át a közös könyvtár (fileserver/bevinfoH10000(vagy: H1200)/20090316) 'gomba.gif' 
állományát a saját könyvtáradba, majd nevezd át 'uborkásszendvics.gif'-re!

3. Hozd létre a  következő könyvtár-struktúrát:
➢ Dokumentumok

 Munka
 Iskola

➢ Filmek
 Vicces
 Nemvicces

4. Állítsd be a 'Dokumentumok' könyvtár ikonját a gombás képre!
5. Keress az interneten egy 2008-as vígjátékot, és annak a leírását (történet,szereplők,rendező 

stb.) mentsd le „teljes HTML” formátumba a 'Filmek/Vicces' könyvtáradba!
6. Keress a film főszereplőjéről 3 képet a Google segítségével, amelyeket a 'Dokumentumok' 

könyvtáradban ments el.
7. A főszereplő nevét írd bele egy képbe ('Paint'), amelynek háttere legyen kék, és a bal felső 

sarokba rajzolj mosolygó (szabályos kör alakú) napot. A képet 'jpg' formátumban ments el a 
'Filmek/Vicces' könyvtáradba 'főhős' néven!

8. Keresd ki a PPKE-BTK online katalógusából a következő könyveket és írd meg a jelzetüket 
a  'Dokumentumok/Iskola'  mappán  belül  a  'kötelező  olvasmányok.txt'  egyszerű  szöveges 
állományba! Hol található belőlük kölcsönözhető példány?

• Sík Endre: Egy diplomata feljegyzései, Kossuth Kiadó, Budapest, 1966.
• Farkas Péter: Bevezetés a politikatudományba, KDNP, Budapest, 1993.

9. Mentsd le a Szociológiai Szemle 2004. év 4. számából 'Szirmai Viktória: Globalizáció és a 
nagyvárosi  tér  társadalmi  szerkezete'  cikkét  a  'Dokumentumok/Iskola'  mappádba,  majd 
nevezd át a saját nevedre!

10. Mentsd  le  a  Közgazdasági  Szemle  online  változatából  a  'Kıhegyi  Kálmán:  Vállalkozói 
hálózatok (Közgazdasági  Szemle  LII.  évf.,  2005.  május,  480  -  493.  o.)'  című  cikkét  a  
'Filmek' könyvtáradba a saját neveden, majd annak egyszerű szöveges változatát ('txt') is 
mentsd el 'olvasni.txt' néven! 

11. A következő kérdésekre keresd meg a választ az interneten, és a válaszokat egy e-mailbe 
sűrítve küldd el a 'bevinfoh@snowl.net' címre!

*  Írd  meg  az  Európa  Tanács  weboldalának  címét!  Hol  van  a  székhelye?  Mikor 
alapították az Európa Tanácsot?
*  Kivel  írt  Sík  Endre  közösen  cikket  a  Régió  folyóiratban  „Kritika  reflexiók  a 
népszámlások használatának társadalomtudományi módjára” címen? Mikor jelent meg? 
Letölthető pdf formátumban? Hol?
* Mi az a 'nava'? Mi jelent, ha valahol nava-pont található?
* Melyik könyvtár üzemelteti a Magyar Elektronikus Könyvtárat?
* Hány könyvet digitalizált eddig a Guttenberg-projekt?
* Mit takar a 'GNU' kifejezés (mozaikszó, informatikával kapcsolatos!)? 
* Mi jelent a TÁRKI, mivel foglalkozik? Ki és mikor alapította a TÁRKI-t? Melyek a 
TÁRKI csoport tagjai?

12. Keress képeket  a  2009-es március 15-i  rendezvényekről (min.  3 különböző helyszínről), 
azokat mentsd le a 'Dokumentumok' könyvtáradba! Nevezd át azokat időrendbe helyezve 
természetes számokat választva névként (tehát: '1','2','3', …., 'N')

13.  Extra: Mi az a 'GPL'? Ki a hivatalos fordítója? Hány verziója használatos? → e-mail

mailto:'bevinfoh@snowl.net

