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Olvassa el az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! Ha 
szükséges, használja a szójegyzéket!  
 
A számítógép több részből álló rendszer. A fizikai alkatrészeket 
együttesen hardvernek nevezik. Szoftvernek azokat az utasításokat, 
programokat nevezik, amelyek megmondják a hardvereknek, hogy  mit 
csináljanak. A rendszeregység a számítógéprendszer magja. Ez egy, az 
asztal alá helyezett doboz. Ebben a dobozban található a központi 
feldolgozóegység (CPU) vagy mikroprocesszor. Ez a számítógép 
„agya”. A számítógépnek egy vagy több lemezmeghajtója van, amelyek 
fém- vagy műanyag lemezen tárolják az információkat. A merevlemezek 
nagy mennyiségű információt tárolnak. Ezeken van a legtöbb program és 
fájl. Minden számítógépnek van CD- vagy DVD-meghajtója. A CD-
meghajtók lézerrel olvassák le az adatokat a CD-lemezekről. Sok CD-
meghajtó írni  is tud adatokat a CD-lemezekre. A DVD-meghajtók DVD-
k olvasására is alkalmasak, segítségükkel filmeket is tud nézni a 
számítógépen. Az egérrel elemeket lehet kijelölni a számítógép 
képernyőjén. A billentyűzet segítségével főleg szövegeket lehet a 
számítógépbe beírni. A monitor vizuális formában ábrázolja az 
információkat, ezt képernyőnek nevezik. Ha az internethez akar 
csatlakozni, szüksége van egy modemre. A modem számítógépes 
információkat küld és fogad telefonvonalon vagy kábelen keresztül.  
forrás: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows/computer-parts#1TC=windows-7 
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1.1. 
1. Mit nevezünk hardvernek? 

 
2. Mire való az egér? 

 

3. Hogyan jeleníti meg a monitor az információkat? 
 

4. Mi a modem funkciója? 

 
1.2.    Döntse el, hogy igazak vagy hamisak-e az alábbi állítások: 
1.  A mikroprocesszor a számítógép „agya”. 
2.  A szoftver a számítógép fizikai alkatrészeinek a neve. 
3. Az egeret különböző elemek kijelölésére használjuk. 
4. CD-meghajtót sok számítógépen találunk. 
5. Az információkat vizuális formában a képernyőn láthatjuk. 
 
1.3. Egészítse ki a mondatokat a megadott szavakkal!  
modem, billentyűzet, DVD-meghajtó, merevlemez, CD-meghajtó 
 

1. A …………………………………………arra jó, hogy szövegeket 
írjunk a számítógépbe. 

2. A …………………………………………segítségével tudunk 
csatlakozni az internethez. 

3. A …………………………………………. információk tárolására 
való. 

4. A ………………………………………..segítségével lehet filmeket 
nézni. 

5. A ……………………………………….adatokat olvas a CD-
lemezekről. 
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1.1. 

1. a számítógép fizikai alkatrészeit 
2. elemeket lehet vele mutatni és kijelölni 
3. vizuális formában 
4. információkat küld és fogad 

 
1.2. 

1 2 3 4 5 
igaz hamis igaz igaz igaz 
 
 
1.3. 
 
1 2 3 4 5 
billentyűzet modem merevlemez DVD-

meghajtó 
CD-
meghajtó 
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