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Másolás, mozgatás 

Fájlok, mappák másolása 

Ha munkánkat át akarjuk vinni egy másik számítógépre, ma még gyakran floppyra 
másoljuk, és lemezen visszük át, majd a célállomáson felmásoljuk a számítógép 
winchesterére. A fájlok és mappák másolása tehát gyakori feladat. Forrásmappának 
nevezzük azt a mappát, ahonnan és célmappának nevezzük azt a mappát, ahová másol-
juk a fájlokat. 

Hozzunk létre a C: \ WINDOWS mappába egy szöveges fájlt NEVÜNK néven, amely 
tartalmazza a nevünket! Példaként másoljuk át ezt a fájlt az A: meghajtó ABC map-
pájába! 

1. lépés. Belépünk a forrásmappába (azaz a Sajátgép bal oldali paneljában 
megkeressük a C: \ WINDOWS�����������	
���������������		��	����� 

2. lépés. Kiválasztjuk a másolandó fájlt (azaz ezúttal egyszer rákattintunk a Nevünk 
��������lra). 

3. lépés. Kiválasztjuk a Szerkesztés menü Másolás menüpontját. 
4. lépés. Belépünk a célmappába (azaz a Sajátgép bal oldali paneljában megke-

ressük az A: \ ABC mappát és egyet kattintunk rá). 
5. lépés. Kiválasztjuk a Szerkesztés menü Beillesztés menüpontját. 

Fájlok, mappák mozgatása 

Fájlok és mappák mozgatása azt jelenti, hogy a mozgatandó fájlokat ill. mappákat a 
forrásmappából töröljük. Ebben az esetben annyi az eltérés, hogy a 3. lépésben a 
Szerkesztés menü Kivágás menüpontját választjuk. 

Fájlok, mappák csoportos kijelölése 

Több fájl kijelöléséhez tartsuk lenyomva a bal oldali kontroll (CTRL) gombot, 
miközben az egérrel��������	���		��	��������������������������������������� 

�����������������	�����	��
������������� ����������	����� ��	�������������������
oldali SHIFT�����	
���������������		��	��������������������������������!���������������
az utolsóra. 

Fájlok, mappák küldése 

A küldés a másolás speciális esete. Ebben az esetben a célmappa a Windows által 
���������		�����
�����	����A: meghajtó gyökere, a Dokumentumok mappa illetve e-mail.  

Használatához jelöljük ki a másolandó fájlokat, majd kattintsunk rájuk az egér jobb 
gombjával, és a helyi menüben keressük meg a Küldés menüpontot. Ekkor megjelennek 
�� ���	�� ����	������"����A: meghajtó), amit csak ki kell választanunk és a másolás már 
indul is. 

Másolás illetve áthelyezés mappába 

#�$����%��&'����(����������	�������mappába másolás, amely a küldés általánosí-
tása. A másolandó fájlok kijelölése után válasszuk a Szerkesztés menü Másolás mappába 
menüpontját, ekkor egy új ablakban megjelenik a mappastruktúra. A célmappa kiválasz-
	�����	���������������		��	�������Másolás gombra. 
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Hasonlóan járhatunk el a fájlok mozgatása esetén, ekkor az Áthelyezés mappába 
����	����	������������	������ 

 

 

Feladatok 

24.  Hozzunk létre��������!��������)*+,-.�����������	
��������/	�!�����������
#01������!������	��������	�������)2,������!����������� fájlt! 

25.  Gyakorló feladatsor 
a) ����������	����������!�������� 3.3�������03.3�����������	4 
b) Másoljuk a TIKI mappába a C: \ WINDOWS \ REPAIR mappából az 
 AUTOEXEC.NT ne�������	4 
c) Másoljuk át a TIKI-�������#5 -6&61�7 �-t a RIKI-be, és legyen rejtett! 
d) Helyezzük át a RIKI mappát a TIKI-be, és legyen írásvédett! 

26.  Gyakorló feladatsor 
a) Hozzuk létre az alábbi mappaszerkezetet! 

 TAK 
  TIK 
  TOK 

b) Másoljuk át C: \ WINDOWS mappából az M-������������������������	��� 3.-be! 
c) Helyezzük át a TIK-������������� fájlokat a TOK-ba! 
d) Nevezzük át a TIK-ot TYÚK-ra! 
e) Legyen a TYÚK mappa írásvédett! 
f) Készítsünk a TAK-ba ÉN néven egy szöveges fájlt, amely tartalmazza a nevünket és 
 a lakcímünket! 
g) Legyen a TOK mappa rejtett! 
h) Hozzunk létre a TAK-ba egy KAKAS n����!������	����	4 
i) Töröljük le a TYÚK-ot! 
j) Legyen lemezünk neve TYÚKUDVAR! 
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27.  Gyakorló feladatsor 
a) ���������	��������������������	����������	����������	�	� 

 JÓ 
  MATAT 
   KABIN 
   ISZONY 
  ORR 
   MACSKA 

b) Hozzunk létre egy üres szöveges fájlt ÁGY néven a KABIN-ba és egy üres bitképet 
 FÜLE néven a MACSKÁ-ba! 
c) 8���������	���)2,6����������	���8#19.*-ból az ISZONY-ba! Helyezzük át az 
 ÁGY-at KABIN -ból az ORR-ba! 
d) Nevezzük át a KABIN-t VAS-ra és a MACSKÁ-t EGÉR-re! 
e) .���/	�!������:37193�����������es fájlt a EGÉR-be, amely tartalmazza, hogy 
 mennyi a C: meghajtó kapacitása, és mennyi szabad hely van rajta! 
e) Nevezzük át lemezünket ZSENIÉ-re! 

28.  Gyakorló feladatsor 
a) Formázzuk meg lemezünket gyorsformázással! 
b) ���������	���������	����������	��������zetet a floppynkon! 

 HÚS 
  DISZNÓ 
   CSÜLÖK 
   OLDALAS 
  MARHA 
   FAROK 

c) Másoljuk a C: \�$37;-$9�������<�����373���	������	�����������	���192,=.-be! 
d) .���/	�!������8677>3������������������	����-,;#,#9-ba, amely tartalmazza, 
 hogy hány fájlt másoltunk��	����������������	���4 
e) Készítsünk a DISZNÓ-������2069� & ������������������	
�������	��	����������
 �����!����������!����	��!��	�������	4 
d) Nevezzük át a DISZNÓ-t SERTÉS-re! 
e) Másoljuk át a CSÜLÖK-���������$37�373-t a MARHA-ba és legyen rejtett!  
f) Nevezzük át a CSÜLÖK-���������9>9 68�373�����	�067;9?60� & -re! 
g) Készítsünk a HÚS-�������-@>#7������������������	
�����������/����
�������
 lehet egy mappa tartalmát a fájlok mérete szerint rendezni! 
 


