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  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

3.2.16_Kerettanterv a gimnáziumok 9-10. 

évfolyamára 

4.2.17_Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. 

évfolyamára 

5.2.21_Kerettanterv a gimnáziumok 5-10. 

évfolyamára 

6.2.11_Kerettanterv a szakközépiskolák 9-10. 

évfolyamára 

8.3_Kerettanterv a szakiskolák 9-10. 

évfolyamára_választható 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

9. évfolyam 

20 perc 

Szöveges feladatok tartalmának értelmezése, 

elemzése 

Keresés az interneten 



 

 

15. 

2 

 

 

 

A tanulóknak beszélgessünk a feladat megoldása előtt, hogy ki hogyan, milyen 

keresőmotor segítségével szokott keresni az interneten. Elevenítsük fel az eddig 

tanultakat, és beszéljünk arról is, hogy hogyan tölthetünk minél kevesebbet 

keresgéléssel. 

 

Házi vagy szorgalmi feladat/verseny: 

A tanulók készítsenek minél bonyolultabb keresést egy adott híres ember 

valamilyen életrajzi adatára vagy eseményre, és az nyer, akinek a legrövidebb 

a találati listája (azaz a legjobban le tudta szűkíteni a keresést). 

 

 

 

 

Lyukas szöveg feladat megoldása: 

Az internetes keresőgépek megkönnyítik a keresést az interneten, mivel 

segítenek dokumentumok, videók, képek, programok, személyek 

felkutatásában. Alkalmazásuk egyszerű: a kereső honlapján a beviteli 

mezőbe írjuk a keresett szót. A keresőmotor éjjel-nappal figyeli és rendszerezi 

a világháló tartalmát. A keresőeszközök segítségével szűkíthető a találati lista. 

 

 

 

Módszertani javaslat a tanároknak 

Megoldások 
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Párosító feladat megoldása: 

 

Keresés Találati lista 

„fehér balázs” –carbonfools –site:hu 

Olyan dokumentumok, amelyek 
pontosan tartalmazzák az 
idézőjeles kifejezést, de NEM 

tartalmazzák a harmadik szót, 
és az oldal tartománynevének 

vége NEM „hu”. 

fehér balázs carbonfools 
Olyan dokumentumok, amelyek 
tartalmazzák ezt a három szót. 

„fehér balázs” – carbonfools 

Olyan dokumentumok, amelyek 

pontosan tartalmazzák az 
idézőjeles kifejezést, de NEM 

tartalmazzák a harmadik szót. 

„fehér balázs” carbonfools 

Olyan dokumentumok, amelyek 
pontosan tartalmazzák az 

idézőjeles kifejezést, emellett a 
harmadik szót. 

„fehér balázs” – carbonfools site:hu 

Olyan dokumentumok, amelyek 
pontosan tartalmazzák az 

idézőjeles kifejezést, de NEM 
tartalmazzák a harmadik szót, 

és az oldal tartománynevének 
vége „hu”. 

„fehér balázs” – carbonfools –site:hu 

Olyan dokumentumok, amelyek 

pontosan tartalmazzák az 
idézőjeles kifejezést, de NEM 

tartalmazzák a harmadik szót, 
és az oldal tartománynevének 

vége NEM „hu”. 

„fehér balázs” – carbonfools –site:hu 

filetype:pdf -  

Olyan dokumentumok, amelyek 
pontosan tartalmazzák az 

idézőjeles kifejezést, de NEM 
tartalmazzák a harmadik szót, 

és az oldal tartománynevének 
vége NEM „hu”, továbbá a 
keresett dokumentumok típusa 

„pdf” (azaz PDF fájlokat keres). 
 


