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Olvassa el az okostelefonokról szóló szöveget, majd oldja meg a 
feladatokat! 

Úr vagy szolga? 
(Az okostelefon) 

 
A mai okostelefon 

–  reggel felébreszti a tulajdonosát és 
–  tájékoztat az aznapra beírt tennivalókról. 
– különböző appok segítségével meg tudjuk nézni, hogy milyen idő 

lesz aznap, 
– átfuthatjuk a friss híreket.  
- Térképek és navigációk segítségével könnyen eljuthatunk A-ból B-

be,  
– vagy megtudhatjuk, hogy a BKK melyik járatára érdemes 

felszállni, hogy célba érjünk.  
– De a vonatmenetrend is elérhető.  
– Csetelhetünk, ingyen telefonálhatunk (ha van wifi), de akár egy 

videohívást is lebonyolíthatunk bárhol. 
–  Profi fényképeket csinálhatunk, repülőjegyet vehetünk, szállodai 

szobát foglalhatunk, 
– banki ügyeket intézhetünk, megnézhetjük, milyen éttermek 

vannak a közelben, 
– de akár egy könyvet is rátölthetünk, 
– ha éppen nem játékkal akarjuk tölteni az időt, amíg várjuk a 

villamost. 
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A legújabb fejlesztések eredményeként az okostelefonok hamarosan az 
egészségünket is kézben fogják tartani. Vérnyomásunk, szívverésünk, 
testhőmérsékletünk, de a stressz, a kiszáradás,  a fenyegető cukorsokk 
vagy  a gyógyszerek bevételi ideje is az okos programok kezébe kerülhet.  

A közösségi oldalak segítenek az ember szellemi és érzelmi  
szükségleteinek kielégítésében. Emotikonjaink nemsokára önálló 
keresésre indulhatnak a világhálón és nélkülünk is megtalálják 
maguknak az ideális partnert. E-mailben értesítik az okostelefon 
tulajdonosát, hogy hol találja meg a szíve vágyát. Később persze okos 
appok önállóan keresik majd fel a gazda helyett az ideális  társat (illetve 
annak az okostelefonját), és elképzelhető, hogy  idővel a gépek a 
felhasználó tudta nélkül akár családot is alapítanak. Mindennek a jogi 
következményei azután megjelennek majd a telefonvásárláskor 
aláírandó szerződések szövegében is. Természetesen az is elképzelhető, 
hogy a kis gépek már annyira okosak és önállóak lesznek, hogy 
felhasználókra nem is lesz már szükségük. 
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5.1. Írjon egy rövid meghatározást a szavakhoz! 
 
okostelefon  
app  
navigáció  
csetelés  
wifi  
videohívás  
net  
közösségi oldal  
 
 
5.2. Válaszoljon az alábbi kérdésekre röviden: 
 

a) Mit csinál az okostelefon reggel? 
b) Mivel segíti az okostelefon, hogy könnyen eljuthassunk A-

ból B-be? 
c) Milyen menetrend érhető el az okostelefon segítségével? 
d) Mikor csetelhetünk vagy telefonálhatunk ingyen? 
e) Hová kerülhet életfunkcióink ellenőrzése a legújabb 

fejlesztések eredményeként? 
f) Hogyan találhatják meg nemsokára emotikonjaink 

maguknak az ideális partnert? 
g) Milyen következményei lesznek ezeknek a fejlesztéseknek? 
h) Hol jelennek meg majd a változások következményei? 
i) Mire nem lesz később szükségük az okos gépeknek? 
j) Miért nem lesz szükségük a gépeknek erre? 
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5.3. A nyomtatóból elfogyott a tinta, 20 helyen már nem tudta a 
szöveget hibátlanul kinyomtatni. Írja be a szövegbe a hiányzó 
részeket! (Minden pont egy betűt jelöl)! 

 
Úr vagy szolga? 
(az okostelefon) 

 
A mai okostelefon 

– reg… felébreszti a tulajdonosát és 
– tájékoztat az aznapra beírt tennivalókr... 
– különböző appok segítségé… meg tudjuk nézni, hogy milyen idő 

lesz aznap, 
– átfut…juk a friss híreket.  
– Térképek és navigációk segítségével könnyen eljuthatunk A-ból B-

be,  
– vagy megtudhatjuk, hogy a BKK mely.. járatára érdemes felszáll.., 

hogy célba érjünk.  
– De a vonatmenetrend is elérhető.  
– Csetelhetünk, ingyen telefonálhatunk (ha van wifi), de akár egy 

videohívást is lebonyolíthatunk bárhol. 
– Profi fényképeket csinálhatunk, repülőjegy.. vehetünk, szállodai 

szobát foglalhatunk, 
– banki ügyeket intézhetünk, megnézhetjük, milyen étterm.. vannak 

a közel..., 
– de akár egy könyvet is rátölthetünk, 
– ha éppen nem játék... akarj.. tölteni az időt, amíg várjuk a villamost. 
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A legújabb fejlesztések eredményeként az okostelefonok hamarosan az 
egészségünket is kézben fogják tartani. Vérnyomás..., szívverésünk, 
testhőmérsékletünk, de a stressz, a kiszáradás,  a fenyegető cukorsokk 
vagy  a gyógyszerek bevételi ide.. is az okos programok kezé.. kerülhet.  
A közösségi oldalak segít.... az ember szellemi és érzelmi  
szükségleteinek kielégítésében. Emotikonjaink nemsokára önálló 
keresésre indulhatnak a világháló. és nélkülünk is megtalálják 
maguknak az ideális partnert. E-mailben értesítik az okostelefon 
tulajdonosát, hogy hol találja meg a szíve vágyát. Késő.. persze okos 
appok önállóan keresik majd fel a gazda helyett az ideális  társat (illetve 
annak az okostelefonját) és elképzelhető, hogy  idővel a gépek a 
felhasználó tudta nélkül akár család.. is alapítanak. Mindennek a jogi 
következményei azután megjelennek majd a telefonvásárlás... aláírandó 
szerződések szövegében is. Természetesen az is elképzelhető, hogy a kis 
gépek már annyira okosak és önállóak lesz..., hogy felhasználókra nem is 
lesz már szükségük. 
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5.4. Mit NEM csinál a nem-okos telefon? Tagadja az aláhúzott 
szavakat! 

a) reggel felébreszti a tulajdonosát 

b) tájékoztat az aznapra beírt tennivalókról 

c) különböző appok segítségével meg tudjuk nézni, hogy milyen idő 
lesz aznap 

d) átfuthatjuk a friss híreket 

e) Térképek és navigációk segítségével könnyen eljuthatunk A-ból B-
be 

f) megtudhatjuk, hogy a BKK melyik járatára érdemes felszállni, 
hogy célba érjünk 

g) a vonatmenetrend is elérhető 

h) csetelhetünk, ingyen telefonálhatunk (ha van wifi), és egy 
videohívást is lebonyolíthatunk  

i) profi fényképeket csinálhatunk, repülőjegyet vehetünk, szállodai 
szobát foglalhatunk 

j) banki ügyeket intézhetünk, megnézhetjük, milyen éttermek 
vannak a közelben 

k) könyvet is rátölthetünk. 
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5.1. 
A megoldást ellenőrizze a szójegyzék szómagyarázatainak segítségével! 
 
5.2. 
Mit csinál az okostelefon reggel? Felébreszti a tulajdonosát. 

Mivel segíti az okostelefon, hogy 
könnyen eljuthassunk A-ból B-be? 

Térképekkel és navigációkkal. 

Milyen menetrend érhető el az 
okostelefon segítségével? 

A vonatmenetrend. 

Mikor csetelhetünk vagy 
telefonálhatunk ingyen? 

Ha van wifi. 

Hová kerülhet életfunkcióink 
ellenőrzése a legújabb fejlesztések 
eredményeként? 

Az okos programok kezébe. 

Hogyan találhatják meg 
nemsokára emotikonjaink 
maguknak az ideális partnert? 

Nélkülünk. (A tulajdonos/ felhasználó 
nélkül.) 

Milyen következményei lesznek 
ezeknek a fejlesztéseknek? 

Jogi következményei. 

Hol jelennek meg majd a 
változások következményei? 

A szerződések szövegében. 

Kikre nem lesz később szükségük 
az okos gépeknek? 

A felhasználókra. 

Miért nem lesz szükségük a 
gépeknek erre? 

Mert olyan okosak és önállóak lesznek. 
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5.3. 
Térjen vissza az eredeti szöveghez, és ellenőrizze a megoldást! 

 
5.4. 
a) reggel felébreszti a tulajdonosát = reggel nem ébreszti fel a tulajdonosát; 
b) tájékoztat az aznapra beírt tennivalókról = nem tájékoztat az aznapra 
beírt tennivalókról; 
c) különböző appok segítségével meg tudjuk nézni, hogy milyen idő lesz 
aznap = különböző appok segítségével nem tudjuk megnézni, hogy milyen idő 
lesz aznap; 
d) átfuthatjuk a friss híreket = nem futhatjuk át a friss híreket; 
e) térképek és navigációk segítségével könnyen eljuthatunk A-ból B-be = 
térképek és navigációk segítségével nem könnyen juthatunk el A-ból B-be; 
f) megtudhatjuk, hogy a BKK melyik járatára érdemes felszállni, hogy 
célba érjünk = nem tudhatjuk meg, hogy a BKK melyik járatára érdemes 
felszállni, hogy célba érjünk; 
g) a vonatmenetrend is elérhető = a vonatmenetrend sem érhető el; 
h) csetelhetünk, ingyen telefonálhatunk (ha van wifi), és egy videohívást 
is lebonyolíthatunk = nem csetelhetünk, nem telefonálhatunk ingyen (ha nincs 
wifi), és egy videohívást sem bonyolíthatunk le; 
i) profi fényképeket csinálhatunk, repülőjegyet vehetünk, szállodai 
szobát foglalhatunk = nem csinálhatunk profi fényképeket, nem vehetünk 
repülőjegyet, nem foglalhatunk szállodai szobát;  
j) banki ügyeket intézhetünk, megnézhetjük, milyen éttermek vannak a 
közelben = nem intézhetünk banki ügyeket, nem nézhetjükmeg, milyen 
éttermek vannak a közelben; 
k) könyvet is rátölthetünk = könyvet sem tölthetünk rá. 
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