
INFORMATIKA 

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, 

osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

File:   03 23 info 8a 

Tantárgy:  informatika 

Téma:   Vörösmarty project: PPT – szöveg formázása, háttérhez igazítása 

Kedves Gyerekek! 

A múltkor a szövegdoboz formázásával foglalkoztunk és a feladat az volt, hogy ez alapján 
formázzátok az első három diát. 
Most megnézzük, hogyan lehet formázni a szövegdobozban elhelyezett szöveget. 
Ehhez tekintsétek meg az alábbi filmrészletet, valamelyikét, attól függően, hogy 
mobiltelefonon, vagy számítógépen akarjátok futtatni a filmet. 
 
A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok 
megnyitni: 
https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/MzAzMTU0MzQyNjgw/details  

FIGYELEM!!! A Classroomhoz hozzáférés nem adható ki! Te magad 
tudsz közvetlenül hozzáférni úgy, hogy megnyitod a gmailt, belépsz 

a  ……………..@vmaibp.hu email címeddel és a hozzá adott 

jelszavaddal! 

A hozzáférés kérése helyett a felhasználó váltás gombra kell 

kattintani, majd kiválasztani vmaibp-s profilodat! 

Házi feladat: 

Végezzétek el a szükséges szöveg formázásokat. Nem kell ugyanazt, mint a filmen, lehet 
tetszés szerinti. 

A feladatot nem kell feltölteni, de mentsétek el, mert következő alkalommal ezzel dolgozunk 
tovább! 

Határidő:  2021.03.25. 

FIGYELEM! Amikor a témakör végéhez érünk, a menet közben elkészült prezentációtok 
Vörömarty Mihályról lesz a témazárótok. Fontos, hogy alkalomról alkalomra elvégezzétek 
a kiadott feladatokat még akkor is, ha ezeket nem kérem be, mert ezek elengedhetetlenül 
szükségesek a végleges munka elkészítéséhez! 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/MzAzMTU0MzQyNjgw/details
http://vmaibp.hu/


Technika 

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, 

osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

 

File:   03 23 technika 8a 

Tantárgy: Technika 

Téma:  Gumijavítás 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A mai alkalommal egy kerékpárgumi javításának fogunk neki! 

További információkat a Classroomban találtok az alábbi linken: 

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwODUw/a/MzAzMTY0MjI3MTk4/details 

 

 

Házi feladat: 

 

1 Legyetek szívesek leírni, hogy milyen szerszámokat, illetve anyagokat használtam a gumi 

javításához! 

 

A házi feladatot a Classroomba kérem! 

Határidő: 2021.03.26. 

 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, 

osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

 

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwODUw/a/MzAzMTY0MjI3MTk4/details

