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16. 

  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

2.2.15_Kerettanterv az általános iskola 5-8. 

évfolyamára 

4.2.17_Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. 

évfolyamára 

5.2.21_Kerettanterv a gimnáziumok 5-10. 

évfolyamára 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

7. évfolyam 

20 perc 

Szkippelő, szkennelő olvasás alapján a szöveg 

tartalmára és a struktúrára történő 

következtetés. A szöveg egészének vizsgálata: 

bekezdések, altémák 

Az elektronikus levelezés veszélyei 
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16. 

 

 

 

A feladat a víruskereső programok használatához, az elektronikus levelezés 

témaköréhez is kapcsolható bemelegítésként. 

 

 

 

 

1. feladat lehetséges megoldása: 

 

Az elektronikus levelezés veszélyforrásai 

 

Spamek 

A kéretlen levelek olyan üzenetek, melyek többségükben reklámot, hirdetést 

tartalmaznak. A nagy mennyiségben, több ezer címzettnek kiküldött spamek 

jellemzően nem a címzett személyére szólnak, vírusokat és más káros 

szoftvereket tartalmazhatnak. Nagyon megtévesztőek, mert gyakran a feladó 

valódi személyét elrejtő vagy azt meghamisító formában érkeznek. 

 

Védekezés a spamek ellen 

Az ilyen leveleket azok megnyitása nélkül ki érdemes törölni – ha biztosan 

tudod, hogy nem egy fontos, rég várt levélről van szó. A levelezőprogramot is 

beállíthatod úgy, hogy szűrje ki ezeket a spameket, vagy a gépre is 

telepíthetsz ilyen keresőket. Ezek blokkolják a nemkívánatos levelet küldő e-

mail címet, így a jövőben ezek az üzenetek automatikusan törlődnek. 

Módszertani javaslat a tanároknak 

Megoldások 
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16. 

 

A vírusok 

A vírus egy program, melyre jellemző, hogy valamilyen módon képes kárt 

tenni a számítógép működésében, illetve célja lehet még személyes adatok 

megszerzése és továbbítása a vírus tulajdonosának, készítőjének. Napjaink 

kifinomult vírusai képesek hozzáférni például a számítógépen tárolt 

címjegyzékhez is, tehát akár a tudtod nélkül is küldhet vírusos leveleket 

másoknak. A vírusok leggyakrabban levél mellékleteként vagy az fájlok, 

programok internetről való letöltésével kerülhetnek a számítógépre. 

 

Védekezés a vírusok ellen 

A vírusok elleni harcban legfontosabb a tudatosság és az odafigyelés. A gyanús 

leveleket inkább olvasatlanul töröld ki, és ne tölts le nem megbízható helyről 

semmit. Telepíts a számítógépre olyan vírusvédelmi programot, amely 

állandóan figyeli a gépet. 

 

Adathalászat 

Az adathalászat ma a leggyorsabban terjedő számítógépes bűnözési forma, 

amely a felhasználó bizalmán alapszik. Éppen ezért, ha például egy bankra 

hivatkozva e-mailben kérik el az ügyfelek adatait, semmiképpen szabad azt 

megadni, a bankok ugyanis sohasem kérnek el fontos adatokat elektronikus 

levélen keresztül. 

 

Lánclevelek 

A hoax – „megtévesztés”, „átverés”, „álhír” – az e-mailben terjedő álhírek, 

lánclevelek különféle változatait jelenti. Életszerűsége abban rejlik, hogy az 

átverés gyakran honlapokkal is kiegészül, ezért néha még a média is hajlamos 

átvenni. 
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A hoaxot általában tréfának szánják, terjed és szaporodik, azonban a 

számítógépes vírusok automatikus terjedésével ellentétben ehhez emberi 

közreműködés is szükséges. A hoax írójának például célja lehet, hogy a 

továbbküldött levél fejlécében rövid idő alatt rengeteg e-mail cím gyűljön 

össze, amelyek hozzá is visszajuthatnak. Így valós e-mail címekhez, ezeket 

értékesítve pedig pénzhez juthat. 

 

Feleletválasztó feladat megoldása: 

Veszélyforrás Helyes 

spam X 

hoax  

vírus X 

adathalászat  

 

Lyukas szöveg feladat megoldása: 

A „Küldd tovább, mert…” tárgyú vagy kezdetű levelek szinte mindig hoaxok. 

Ezek a levelek jelentős hálózati forgalmat generálhatnak, és ezzel komoly 

pluszköltségeket okozhatnak a szolgáltatóknak. 

Ne legyél babonás! Semmiképpen se küldd tovább ezeket a leveleket, ne add 

ki e-mail címed bárkinek! 
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RAJZOLÁS lehetséges megoldása: 

 

 


