Bevezetés az informatikába
2008.XII.12. (3. ZH)
1) A központi fileserveren hozz létre egy saját könyvtárat (teljes név!) a BevinfoP830\utolsóóra
könyvtáron belül!
2) Saját könyvtáradban hozd létre a következő struktúrát:
Dokumentumok
Iskola
Munka
Magán
Szerződések
Képek
Vicces
Túra
Zene
Klasszikusok
Trashmetal
Koncertek
Filmek
Egyebek
3) Keresd meg a fileserveren az előző órán megírt ZH-d PowerPoint állományát, és azt másold
be az Egyebek könyvtáradba!
4) A Szabó Ervin Könyvtár katalógusában keresd meg Gárdonyi Géza összes művét, majd a
találati adatokat (akár több oldalt is!) mentsd le teljes (Html) formájukban a
Dokumentumok\Iskola könyvtáradba „nyári_olvasmány.html” néven!
5) Keresd meg Interneten, hogy Tatabányától hány kilométer távolságra esik Eger autóval
megközelítve! A választ egy képbe írd/rajzold bele, amelyet ments is le a Képek\Túra
könyvtáradba „utazás.bmp” néven! Milyen lehetőségeink vannak vonattal közlekedve
(átszállási helyek, egy konkrét utazási terv leírása)? A válaszokat küldd el e-mailben a
bevinfozh@snowl.net címre a következő feladat megoldásával együtt!
6) Hány kiadást élt meg eddig Babbie „A társadalmtudományi kutatás gyakorlata” című
könyve magyarul? Mi az eredeti címe, mikor íródott? A válaszokat e-mailben küld el a
bevinfozh@snowl.net címre az előző feladat megoldásával együtt!
7) Keress könnyűzenei programot ma estére: legalább 2-3 alternatívát jegyezz fel,
mindegyiknél szerepeljen a koncert neve, helyszíne, időpontja és lehetőség esetén a
belépőjegy ára is! A jegyzetet a Zene\Koncertek könyvtáradban mentsd le
pentekestimoka.txt néven!
8) Keress az Interneten, majd ments le 4 humoros, állatokat ábrázoló képet a Képek\Vicces
könyvtáradba. Elnevezésük az azoknak adott pontozás alapján történjen (magyarán: a
legjobb:4, a „leggyengébb”: 1 névre hallgasson)!
9) Hol érdemes tankolni (diesel!) Budapest X. kerületében? A válaszokat mentsd le a
könyvtárad Dokumentumok\Magán könyvtárába „benzin.txt” néven!
10) Hány magyar nyelvű oldalon található meg a „kullancs” kifejezés a Google adatai alapján?
A választ az Egyebek könyvtáradban rögzítsd egy egyszerű szöveges állományban!
11) Mentsd le a gépedre (Dokumentumok\Munka mappába) a Szociológiai Szemle 2007. 3-4.
számából Keller Tamás: A modernizációs folyamat hatása az értékrendre című tanulmányát!
12) Az előbb lementett szöveg összefoglalóját mentsd el egy külön „fontos.txt” állományban a
Dokumentumok\Iskola könyvtárba!

