OLVASOTT SZÖVEG MEGÉRTÉSE
6.
Olvassa el a szöveget figyelmesen, majd oldja meg a feladatokat!
Péter egy nap furcsa üzenetet vett észre a beérkező levelei között a
számítógépén, miután bejelentkezett a Facebook oldalára és ellenőrizte a
postaládáját. Az üzenetben az egyik ismerőse egy olyan dokumentumot
mellékelt, ami japán karaktereket tartalmazott, így Péter nem tudta
elolvasni. Gyorsan felment a Skype-ra, hogy megkérdezze a barátját,
miért küldte neki az üzenetet. A barátja állapota viszont azt írta ki, hogy
kijelentkezve. Ezután megpróbálta felhívni őt, de elfelejtette az okostelefonja
billentyűzárát. Így nem maradt más választása, elvitte a laptopját a
rendszergazdájához, mert megijedt, hogy az üzenetet nem az ismerőse
küldte és igazából egy vírust tartalmaz.
A rendszergazda megvizsgálta a szoftvert, de szerencsére nem talált
vírust a gépen. Frissítette a rendszert, és végzett egy biztonsági mentést
Péter adatairól, amit rátett egy pendrive-ra. Megnyugtatta, hogy rendben
van a gépe, szörfölhet az interneten, wifizhet, skype-olhat, fészbukozhat,
megoszthatja a képeit, lájkolhatja és kommentelheti is az ismerősei posztjait.
Péter ezután hazament, és egérpadja alatt megtalálta a jelszót, amivel
feloldotta az okostelefonja billentyűzárát. Rögtön felhívta a barátját és
elmesélte neki az egész történetet. A barátja nagyot nevetett, és
megnyugtatta Pétert, hogy a japán lakótársa nem neki akarta küldeni az
üzenetet, csak rosszul írta be a címzettet, így teljesen véletlenül pont Péter
kapta meg.
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6.1. Döntse el, hogy az állítások igazak vagy hamisak!
1) Péter twitterezés közben kapott egy furcsa üzenetet.
2) Péter barátnője küldte az üzenetet Péternek.
3) Az üzenetet japánul írták.
4) Péter el tudta olvasni az üzenetet.
5) Péter Skype-on keresztül próbálta elérni a barátját.
6) A barátja ki volt jelentkezve a Skype-ról.
7) Péter nem tudta felhívni a barátját az okostelefonján.
8) Péter egy ismeretlen embernek mutatta meg a gépét.
9) Az üzenet vírust tartalmazott.
10) A rendszergazda egy kisméretű adathordozóra mentette Péter
adatait.
11) A rendszergazda szerint nem tanácsos Péternek képeket
megosztania.
12) Péter a számítógépe billentyűzete alatt találta meg a mobiltelefonja
jelszavát.
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6.2. Keressen szinonimákat a szövegben a megadott szavakra!
1) beérkező üzenetek __________________
2) komputer _________________________
3) doksi ____________________________
4) csatol ____________________________
5) hordozható számítógép _______________
6) tetszikel _________________________
7) hozzászólást ír ____________________
8) bejegyzés ________________________
9) mobil _________________________
10) net _____________________________
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6.3. Válaszoljon a kérdésekre a szöveg alapján!
1) Mit kapott Péter a számítógépén és mit tartalmazott?
________________________________________________________________
2) Működött Péter Skype-ja?
________________________________________________________________
3) Péter barátja a Skype-on keresztül tudomást szerzett az eseményekről?
________________________________________________________________
4) Péternek érintőképernyős telefonja van?
________________________________________________________________
5) Miért vitte el a számítógépét a rendszergazdához?
________________________________________________________________
6) Hol találta meg Péter a jelszót, amivel feloldotta a mobiltelefonja
billentyűzárát?
________________________________________________________________
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6.
MEGOLDÁS
6.1.
1

2

3

hamis hamis igaz

4

5

hamis igaz

6

7

8

9

10

igaz

igaz

hamis hamis igaz

11

12

hamis hamis

6.2.
1=beérkező levelek
2=számítógép, gép
3=dokumentum
4=mellékel
5=laptop
6=lájkol
7=kommentel
8=poszt
9=mobiltelefon
10=internet
6.3.
1) egy furcsa üzenetet kapott, amit japánul írtak;
2) igen, mert azon keresztül próbálta felhívni a barátját;
3) nem, mert ki volt jelentkezve;
4) igen, mert okostelefonon keresztül próbálta elérni a barátját;
5) mert azt hitte, vírusos lett;
6) az egérpad alatt.
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