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a) Egészítse ki a szöveget a megadott szavak megfelelő grammatikai 
alakjával! 
csatolmány, számítógép, kereső, okostelefon, laptop, kikapcsol, tapipad, képgaléria, bekapcsol 
postaláda, beállít, érintőképernyő, monitor, sms-ezni, továbbít, egér, háttérkép 

b) Folytassa a történetet! 

Sosem késő... 

Kovács Péter elhatározta magát, hogy megtanulja használni a 
…………………... Már régóta készült rá, de csak akkor lett ideje, amikor 
nyugdíjba ment. Ebben a nem könnyű vállalkozásban általános iskolás 
unokája is segítségére volt, aki már az okostelefont is jól tudta kezelni, és 
informatikát is tanult az iskolában. Péter vásárolt magának egy kis 
………………., és mellé egy nagyobb méretű ………………... is. Első 
lépésként a legfontosabb dolog volt, hogy megfelelően tudja 
……………….. és ……………….. a gépet, nehogy tönkremenjen a drága 
eszköz. Azután az …………. és a …………... kezelését is el kellett 
sajátítania, ami az elején igencsak nehéznek bizonyult, mert nem nagyon 
állt rá a keze. Amint ez a kezdeti kihívás teljesítve volt, a következő 
lépésben megpróbálta átállítani a nem túl szép ………………….. . A saját 
………………... - amit unokája rátett a gépre - Péter talált egy szép 
családi fotót, azt …………….. háttérképnek. Az internet használata is az 
elsajátítandó feladatok között volt. Hamar rájött, milyen egyszerű 
böngészni a …………………. . Ezek után az e-mailezés már nem is tűnt 
olyan bonyolultnak: a ……………………. érkező leveleket gyorsan 
elolvasta, válaszolni is tudott rájuk, sőt még azt is megtanulta, hogyan 
lehet ……………………... egy levelet, valamint ………………….. küldeni 
e-mailben. 
Végül rászánta magát, vásárolt egy …………………..., és unokája nagy 
örömére végre megtanult ………………. internetezni és 
……………………. is. 
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b) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

 
Vége: Így lett Kovács Péterből modern nagypapa. 
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Sosem késő... 

 

Kovács Péter elhatározta magát, hogy megtanulja használni a 
számítógépet. Már régóta készült rá, de csak akkor lett ideje, amikor 
nyugdíjba ment. Ebben a nem könnyű vállalkozásban általános iskolás 
unokája is segítségére volt, aki már az okostelefont is jól tudta kezelni, és 
informatikát is tanult az iskolában. Péter vásárolt magának egy kis 
laptopot, és mellé egy nagyobb méretű monitort is, hogy jobban lássa a 
képernyőt. Első lépésként a legfontosabb dolog volt, hogy megfelelően 
tudja bekapcsolni és kikapcsolni a gépet, nehogy tönkremenjen a drága 
eszköz. Azután az egér és a tapipad kezelését is el kellett sajátítania, ami 
az elején igencsak nehéznek bizonyult, mert nem nagyon állt rá a keze. 
Amint ez a kezdeti kihívás teljesítve volt, a következő lépésben 
megpróbálta átállítani a nem túl szép háttérképet. A saját képgalériában 
– amit unokája rátett a gépre – Péter talált egy szép családi fotót, azt 
beállította háttérképnek. Az internet használata is az elsajátítandó 
feladatok között volt. Hamar rájött, milyen egyszerű böngészni a 
keresőben. Ezek után az e-mailezés már nem is tűnt olyan bonyolultnak: 
a postaládába érkező leveleket gyorsan elolvasta, válaszolni is tudott 
rájuk, sőt még azt is megtanulta, hogyan lehet továbbítani egy levelet, 
valamint csatolmányt küldeni e-mailben. 
Végül rászánta magát, vásárolt egy okostelefont, és unokája nagy 
örömére végre megtanult érintőképernyőn  internetezni és sms-ezni is. 
 
(folytatás: …...............) 
 

Vége: Így lett Kovács Péterből modern nagypapa. 
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