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A világháló használata
Néhány érdekesség

A világháló mindennapjaink egyik leghasznosabb segédeszköze. Egyaránt hasz-
nálható tanulásra, művelődésre, szórakozásra, játékra. Az interneten megtaláljuk a 
menetrendet, a telefonkönyvet, de akár vásárolhatunk is.

A weblapok többfélék lehetnek. Legegyszerűbb esetben pusztán megtekinthetjük a 
weblapon lévő információt, ilyen a weblapok többsége. Vannak azonban olyan 
webhelyek is, amelyek kérésünkre bizonyos adatokat jelenítenek meg egy adatbázis-

Néhány lehetőség az internetről: tévéműsor, szótár, ismeretterjesztő anyagok, játék. 
Milyen hasznos webhelyeket tudnál megemlíteni? Sorolj fel minél többet!

ból. Például van olyan weblap, amely megjeleníti egy adott szó angol megfelelőjét, 
vagy megadja, mikor indul vonat egy adott napon Kecskemétre, stb. Ma már egyre 
több olyan webhellyel is találkozunk, amelyet maguk a felhasználók szerkesztenek: 
ilyenek a blogok, de pl. a már említett Wikipédia cikkeit is a felhasználók szerkesztik.

Tisztában kell lennünk azonban az internet veszélyeivel is: gyakran találkozunk 
rajta valótlanságokkal, kártékony programokkal, adatainkra vadászó bűnözőkkel. 
Ezért ha böngészés közben különleges kéréseket, kérdéseket kapunk, legyünk óva-
tosak! Így például ha egy webhely személyes adatainkat kéri, vagy valamilyen kiegé-
szítőt kíván letölteni, mindig fogadjuk gyanakvással!
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Az interneten gyakran találunk olyan anyagokat, például képeket, amelyeket sze-
retnénk letölteni. Ezt a lépést természetesen a böngészők is támogatják. Tudnunk 
kell azonban, hogy az interneten elhelyezett anyagok nagy része mások védett 
szellemi terméke. Így ha a lapon nem szerepel, hogy szabadon felhasználható, azok 
felhasználásához a készítőjétől engedélyt kell kérnünk. Ilyen felhasználás például, 
ha a letöltött képeket saját weblapunkon szeretnénk elhelyezni.

Egy kép letöltéséhez a böngészőkben elegendő a jobb egérgombbal a képre kattin-
tani. A megjelenő helyi menüből általában a képet beállíthatjuk háttérként vagy 
menthetjük másként. Ez utóbbi esetben mi adhatjuk meg, hogy hová kerüljön, így a 
képet menthetjük az asztalra vagy a saját meghajtónkra.

Képek mentése

Kép mentése: A helyi menüben a Kép mentése másként... lehetőséget választjuk, 
majd megadjuk a kép helyét. Ez lehet például az asztal vagy a saját meghajtónk is.

Hogyan tudjuk a képet háttérként beállítani? (Internet Explorer)

Kérdések, feladatok
Sajnos az interneten gyakran találunk valótlanságokat, megtévesztő informá-
ciókat is. Tudnál mondani egy példát?

Keresd meg az interneten az iskola szó angol és német megfelelőjét!

Böngészőnk a következő hibaüzenetet küldi. Mi lehet a baj, és mit kell ten-
nünk?
 

Keress az interneten képet Mátyás királyról! Egy lovasszobrot ábrázoló képét 
töltsd le az asztalra vagy a saját meghajtódra is!

Tudsz olyan internetes címet mondani, ahol játékosan összehasonlíthatod má-
sokkal a tudásodat? 
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