
 
LEVELEZÉS: A FELADATOKAT AZ OUTLOOK EXPRESS SEGÍTSÉGÉVEL 

OLDJA MEG! 

1. FELADAT 

Küldjön egy alacsony prioritású levelet vizsgáztatójának. A levél tárgya legyen az ön 

neve. A levélhez mellékelje a Tanfolyam mappában levő szerver.doc fájlt is. 

Gondoskodjon róla, hogy az elküldött levél másolata ne szerepeljen az elküldött 

leveleket tartalmazó mappában. (Törölje ki!) 

2. FELADAT 
Postaládájában egy új levelet talál. Azért, hogy a levél küldője szerepeljen a 

kiválasztható címzettek között, vegye fel a címtárba (címjegyzékbe). A levelet 

továbbítsa vizsgáztatójának „Válasz” tárggyal, alacsony prioritással. A levél szövegének 

első sorát mentse el egy szöveges fájlba. 

3. FELADAT 

Postaládájában egy levelet talál. Válaszoljon a levélre az eredeti szöveg megtartása 

nélkül, magas prioritással! Készítsen másolatot a levélről egy újonnan létrehozott ÚJ 

nevû levélmappába! 

4. FELADAT 
Melyik menüpont meghívásával definiálható automatikus aláírás? A menüpont nevét 

küldje el e-mailben vizsgáztatójának a következők szerint: a levél titkos másolatát kapja 

meg más is; a levél legyen alacsony prioritású. Hozzon létre egy disztribúciós listát 

(csoportot), amely 3 címet tartalmaz! A lista neve legyen az ön neve. Törölje ki a 

Lomtárból az összes levelet! 

5. FELADAT 

Állítson át minden ma érkezett levelet olvasatlanra! Küldjön jelölt levelet 

vizsgáztatójának, melyben elküld egy 20–30 soros szöveget a programhoz tartozó 

Súgóból (Helpből). A levél tárgya HELP legyen, prioritása magas.  

6. FELADAT 
Küldjön jelölt levelet vizsgáztatójának a következők szerint: a levél szövegének első 

sorában a törölt levelek tárolására szolgáló mappa nagysága legyen (KB-ban), második 

sorában pedig a nyomtatási kép megtekintésére szolgáló menüpont; a levél másolatát 

kapja meg más is. Az elküldött levelet másolja át a törölt elemek tárolására szolgáló 

mappába. 

8. FELADAT 

Küldjön levelet a TEAM nevû csoportnak a következők szerint: a levél tárgyában 

szerepeljen az ön neve; a levélhez csatolja a hajlékonylemezen lévő fájlt. A levél 

szövegében szerepeljen annak a menüpontnak a neve, amellyel helyesírás-ellenőrzés 

végezhető.  

9. FELADAT 
Küldjön levelet a TEAM nevû csoportnak a következők szerint: a levél tárgyában 

szerepeljen az ön neve; a levélhez csatolja a Tanfolyam mappa outlook.doc nevű 

állományátt. A levél szövegében szerepeljen annak a menüpontnak a neve, amellyel 

helyesírás-ellenőrzés végezhető.  

KERESÉS, LEVELEZÉS: A találatokat mentse a mappájába, csatolással küldje a 

következő címre: weoresiskola@ citromail.hu.  

1. FELADAT 

Milyen címre ír, ha panaszával az Állampolgári Jogok Biztosához kíván fordulni? 

Keresse meg a levélcímet, majd az oldalt küldje el. A levél tárgya annak a 

párbeszédablaknak a neve legyen, amelyből a nyomtatáskori fekvő tájolás beállítható.  

2. FELADAT 
Holnap reggel Budapestre utazna vonattal onnan, ahol lakik. Keresse meg, milyen 

indulással, átszállással, érkezéssel juthat a városba. A keresett információt tartalmazó 

oldalt vagy oldalakat küldje el. A levél tárgya a célállomás legyen. 

3. FELADAT 
Keressen egy olyan helyet, ahonnan letölthető egy játékprogram. Vizsgáztatójának azt 

az oldalt küldje el, ahonnan a letöltés indítható. Keresőprogram segítségével keresse 

meg azokat az oldalakat, amelyeken szerepel a tetris, de nem szerepel a hexris szó. A 

találati listát és a keresési feltétel beállítását tartalmazó oldalt küldje el. A levél tárgya a 

használt keresőprogram neve legyen. 

4. FELADAT 

Mennyi ma a forint/euro árfolyama? Az aktuális árfolyamot tartalmazó oldalt küldje el 

vizsgáztatójának. A levél tárgya annak a menüpontnak a neve legyen, amellyel az oldalt 

megjelölheti. Keresőprogram segítségével keresse meg azokat az oldalakat, amelyeken 

szerepel a forint vagy a HUF szó. A találati listát és a keresési feltétel beállítását 

tartalmazó oldalt küldje el. A levél tárgya a használt keresőprogram neve legyen. 

5. FELADAT 
Hány ponton áll ma a budapesti értéktőzsde indexe? Az index értékét tartalmazó oldalt 

küldje el vizsgáztatójának. A levél tárgya annak a menüpontnak a neve legyen, amellyel 

az oldalt kinyomtathatná. Keresőprogram segítségével keresse meg azokat a 

gazdasággal kapcsolatos oldalakat, amelyeken szerepel a NASDAQ szó. A találati listát 

és a keresési feltétel beállítását tartalmazó oldalt küldje el. A levél tárgya a használt 

keresőprogram neve legyen. 

6. FELADAT 
Mikor tart nyitva az Uffizi képtár? Mennyi a belépődíj? A keresett információt 

tartalmazó oldalt vagy oldalakat küldje el vizsgáztatójának. Keresőprogram segítségével 

keresse meg azokat az oldalakat, amelyeken szerepel a David és az Uffizi szó. A találati 

listát és a keresési feltétel beállítását tartalmazó oldalt küldje el.. A levél tárgya a 

használt keresőprogram neve legyen. 

7. FELADAT 
Milyen ma az időjárás ott, ahol ön vizsgázik? Küldje el vizsgáztatójának az adott város 

vagy a legközelebb eső nagyváros hőmérsékleti adatait tartalmazó oldalt. 

Keresőprogram segítségével keresse meg azokat a magyar nyelvû oldalakat, amelyeken 

szerepel a földrengés és a Richter szó. A találati listát és a keresési feltétel beállítását 

tartalmazó oldalt küldje el. A levél tárgya a használt keresőprogram neve legyen. 

 


