
1. Mikor tart nyitva a Buckingham Palace? Mennyi a belépődíj? Az információt tartalmazó 
oldalt küldje el az Oktatójának e-mailben! 
http://www.visiteuropeancities.info  
http://www.visitlondon.com/inspiration/tours/e2271.html  

2. Mikor tart nyitva a párizsi Louvre? Mennyi a belépődíj? 
http://www.louvre.fr  

3. Keressen egy képet egy sajtról, mentse a saját gépére! 
http://www.sajtok.hu  

4. Keresse meg Aesopus „A holló és a róka” című meséjének teljes szövegét magyar nyelven (a 
mese legismertebb átdolgozása, La Fontaine nevéhez fűződik)! 
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/magyar/nyugat/html/index.html?07505.htm
&07492.htm  

5. Keressen egy olyan térképet, amelyen egy észak-európai ECDL központ városa is jelölve van. 
http://www.ecdl.com/main/contact.php  

6. Keressen életrajzi adatokat Paul Gauguinről! 
http://www.sopron.hu/netelkedo/5/v5/hgauguin.html  

7. Keressen egy olyan oldalt, ahonnan játékok letölthetők! 
http://jojatek.hu/  

8. Keresse meg a 23. zsoltár szövegét! 
http://www.ernoe.de/hu/23zsoltar.html  

9. A jövő héten Brüsszelbe (Belgium) kíván repülni, Budapestről. Keressen egy lehetséges 
járatot! 
http://malev.hu  

10. Mit jelöl a 161-es E-szám (E161)? Keresse meg az Interneten, mit jelöl ez a szám, majd az 
információt tartalmazó oldalt küldje el az Oktatójának e-mailben! 
http://topcat.iit.bme.hu/~joker/eec/eec/e0161.html  

11. Az Adatvédelmi Biztoshoz kíván fordulni. Keresse meg a levélcímet, majd az azt tartalmazó 
oldalt küldje el Oktatójának! 
http://www.mkogy.hu/adatved_biztos/index.htm  

12. Keressen egy olyan oldalt, amely a spanyol 1 euros érme fej oldalát mutatja! Küldje el a képet 
Oktatójának, ugyanezen érme írás oldalának képével együtt! 
http://www.euro.ecb.int/en/section/euro0/specific.ES.html  

13. A hieroglifák megfejtésében segítő ún. rosette-i kő megtalálásának dátuma és egy a követ 
ábrázoló kép keresése a feladata. Küldje el a vizsgáztatójának a keresett információt 
tartalmazó oldalt, illetve a képet! [11 pont] 
http://www.sulinet.hu/tori/szakkor/irast/egyir.htm  

14. Keressen olyan oldalakat, amelyeken szerepel a „Giza” vagy a „Gizeh” szó! A találati lista 
első oldalát a keresési feltételek beállításával együtt küldje el a vizsgáztatójának e-mailben! 
[1 pont] 
http://vizsla.origo.hu/katalogus?q=+Giza+Gizeh&language=hu&region=hu&database=www-
hu&filter=&daterange=&format=&adv=1  

15. Mi a víz szó megfelelője franciául? Küldje el a vizsgáztatójának a keresett információt 
tartalmazó oldalt! [11 pont] 
http://vizsla.origo.hu/katalogus?q=szótár  
http://szotar.sztaki.hu/magyar-francia  

16. Ki a tulajdonosa a www.ecdl.hu doménnek? Küldje el a tulajdonos adatait tartalmazó oldalt a 
vizsgáztatójának! [11 pont] 
http://www.ecdl.com/main/index.php  

17. Keressen egy működő teleházat a Vajdaságban (Szerbia és Montenegro)! A teleház pontos 
címét és telefonszámát tartalmazó oldalt küldje el a vizsgáztatójának e-mailben! [11 pont] 
http://www.adata.hu/  
 

18. Keresőgép használatával keressen olyan oldalakat, amelyeken szerepel az „email” vagy „e-
mail” szó, de nem szerepel a „web” szó! A találati lista első oldalát, amely a keresési feltételek 
beállítását is tartalmazza, küldje el a vizsgáztatójának e-mailben! [1 pont] 



http://vizsla.origo.hu/katalogus?q=%2Bemail+%2Be-mail+-
web&language=hu&region=hu&database=www-hu&filter=&daterange=&format=&adv=1  

19. Keressen műholdképet, amely a Föld bármely tetszőleges pontját mutatja! [1 pont] 
http://www.idojaras.lap.hu/  
http://www.met-office.gov.uk/satpics/latest_IR.html  

20. A feladat A részében e-mailben megkapta a Naprendszer egyik bolygójának a nevét. Keressen 
legalább három alapadatot a bolygóról (pl. átmérő, tömeg, tengelyforgási idő), valamint képet 
a felszínéről! Küldje el az adatokat és a képet tartalmazó oldalt a vizsgáztatójának e-mailben! 
[11 pont] 
http://www.hudir.hu/hudir/Tudomany/Termeszettudomany/Ur-
_es_foldtudomanyok/Csillagaszat  
http://www.cab.u-szeged.hu/local/naprendszer/merk.htm  

21. A feladat A részében e-mailben megkapta egy uniós ország nevét (pl.:Ausztria). Keressen 
kiadó lakást az ország fővárosában! A kiadó lakás pontos címét és árát tartalmazó oldalt 
küldje el a vizsgáztatójának! [11 pont] 
 

22. A feladat A részében e-mailben megkapta egy autómárka nevét(pl.:Opel. Keressen képet és 
adatokat a márka egyik gyártmányáról! A színes képet és az autó legalább 3 műszaki adatát 
(pl. teljesítmény, CO2-kibocsátás, kombinált fogyasztás) tartalmazó oldalt küldje el a 
vizsgáztatójának! [11 pont] 
 

23. A feladat A részében e-mailben megkapta egy olasz város nevét (pl.:Róma). Keressen 
négycsillagos szállodát abban a városban! A szálloda címét és telefonszámát tartalmazó oldalt 
küldje el a vizsgáztatójának! [11 pont] 
http://www.hotelgabrielli.it/  

24. Keressen egy dublini (Írország) utcaszintű térképet vagy térképrészletet, amelyen a DART 
vasút útvonala is látszik. Küldje el a térképet vagy a térképet tartalmazó oldalt a 
vizsgáztatójának! [11 pont] 
http://www.irishrail.ie/dart/your_journey/maps_and_zones.asp  

25. Keressen Lisszabon és Faro (Portugália) közti útra szóló vonatmenetrendet a mai napra! 
Küldje el a menetrendet, illetve a menetrendet tartalmazó oldalt a vizsgáztatójának! [11 pont] 
 

26. Keresőgép segítségével keressen olyan oldalakat, amelyeken szerepel a „Tejo” és a „Makaó” 
(vagy a „Macao”) szavak egyike! A találati lista első oldalát a beállított keresési feltételekkel 
együtt küldje el a vizsgáztatójának e-mailben! [1 pont] 

27. Hamarosan Csehországba utazik. Keressen alapadatokat az országról, úgymint lakosság, 
terület, nemzetiségek megoszlása, GDP. Az ezen információkat tartalmazó oldalt küldje el a 
vizsgáztatójának! [11 pont] 

28. Keresse meg a stockholmi (Svédország) magyar nagykövetség címét! A címet tartalmazó 
oldalt küldje el a vizsgáztatójának! [11 pont] 

29. Keresse meg a Margarita pizza egy olyan receptjét, amely képet is közöl! Küldje el a receptet 
és a képet tartalmazó oldalt a vizsgáztatójának! [11 pont] 

30. Keressen útmutatót a nyáriorgona gondozásához! Küldje el az útmutatót tartalmazó oldalt a 
vizsgáztatójának e-mailben! [11 pont] 

31. Mennyi volt a Földön valaha mért legmagasabb hőmérséklet? Mikor és hol mérték? A három 
adatot tartalmazó oldalt küldje el a vizsgáztatójának! [11 pont] 

32. Keresse meg a Bükki Nemzeti Park egy legalább 150 hektáros tájvédelmi körzetének leírását! 
Írja ide a tájvédelmi körzet nevét és nagyságát! A leírást tartalmazó oldalt küldje el a 
vizsgáztatójának! [11 pont] 

33. Keresse meg a skót válogatott utolsó labdarúgó-mérkőzésének adatait, amelyet Magyarország 
csapatával játszott! A dátum, időpont, eredmény és nézőszám adatait tartalmazó oldalt küldje 
el a vizsgáztatójának e-mailben! [11 pont] 

34. Melyek az ajánlott szabadidős tevékenységek a csontritkulás rizikójának csökkentésére? 
Küldje el a keresett információt tartalmazó oldalt a vizsgáztatójának e-mailben! [11 pont] 



35. Keresse meg Sade „Feel no pain” című számának dalszövegét! A szöveget tartalmazó oldalt 
küldje el a vizsgáztatójának! [11 pont] 

36. Eladásra kínálták önnek Jan Vermeer „A koncert (The Concert)” című festményét. Ellenőrizze 
az interneten, nem lopott festményről van-e szó! Írja ide, szerepel-e a keresett festmények 
között! Az oldalt, amely alapján a választ megadta, küldje el e-mailben a vizsgáztatójának! 
[11 pont] 

37. A Föld legmagasabb pontja a Mt. Everest. Honnan kapta a nevét? Ki és mikor siklott le róla 
elsőként? A keresett információt tartalmazó oldalt küldje el a vizsgáztatójának e-mailben! 
[11 pont] 

38. Keresse meg és töltse le Mozart „Kis éji zené”-jét! A zenei formátumú fájlt küldje el a 
vizsgáztatójának e-mailben! [11 pont] 

39. A feladat A részében e-mailt kapott a vizsgáztatójától, amelyben egy operációs rendszer neve 
szerepel. A feladata megkeresni és letölteni egy ingyenes vagy shareware víruskereső 
programot, amely az adott operációs rendszer alatt működik. A programot küldje el a 
vizsgáztatójának azzal az oldallal együtt, ahonnan a letöltést végezte (a programot ne 
telepítse)! [11 pont] 

40. Keressen Kurt Vonnegut-bibliográfiát az interneten! A legalább 5 könyv címét és megjelenési 
évét tartalmazó oldalt küldje el a vizsgáztatójának e-mailben! [11 pont] 

41. Keressen olyan bankot az interneten, amelynek a szolgáltatásai között szerepel lakossági 
folyószámlához kötött on-line szolgáltatás! A szerződés szövegét, illetve az azt tartalmazó 
oldalt küldje el a vizsgáztatójának e-mailben! [11 pont] 

42. Nagyobb pénzösszeget kíván adományozni környezetvédelmi célra. Keressen olyan 
szervezetet, amelynek szívesen adományozna, majd a szervezet nevét és számlaszámát 
tartalmazó oldalt küldje el a vizsgáztatójának e-mailben! [11 pont] 

43. Keresse meg a Magyarországon idén betiltott termékek listáját, és válasszon a listából egy 
játékot! Küldje el a termék betiltásával kapcsolatos információkat tartalmazó oldalt e-mailben 
a vizsgáztatójának! [11 pont] 

44. Hol adhat vért a lakóhelyéhez közel? Keressen egy címet az interneten a hozzá tartozó 
telefonszámmal! Írja ide a címet és a telefonszámot! A megtalált oldalt küldje el e-mailben a 
vizsgáztatójának! [11 pont] 

45. Az olimpián a versenyzők hazájuk zászlaja mögött vonulnak. De vajon mióta van ez így? 
Küldje el a vizsgáztatójának azt az oldalt, amelyen szerepel a keresett információ (helyszínnel, 
évszámmal)! [11 pont] 

46. Keressen a fővárosban induló mixertanfolyamot! A tanfolyam leírását és a Mojito koktél 
receptjét küldje el a vizsgáztatójának e-mailben! [11 pont] 

47. Mi a vezető hír a mai újságokban? Keresse meg egy hazai és egy külföldi politikai napilap 
vezércikkét (vezető hírét), majd küldje el mindkettőt e-mailben a vizsgáztatójának! [11 pont] 

48. Keresse meg a Magyar Távirati Iroda weboldalát! Írja ide a webcímet! [1 pont] 
49. Keressen kempingezési lehetőséget a Ligur-tengerparton (Olaszország)! A kemping adatait, 

leírását és árait tartalmazó oldalt küldje el a vizsgáztatójának e-mailben! [11 pont] 
50. Keressen olyan felsőoktatási intézményt, amelybe latin–művelődésszervező szakra 

jelentkezhet (alapképzésre)! Az intézmény, illetve kar címét, telefonszámát, e-mail címét, a 
szak általános leírását küldje el a vizsgáztatójának e-mailben! [11 pont] 

51. Feladata hirdetést elhelyezni az interneten, amelyben antik bútorait kínálja eladásra a feladat 
A részében megadott szempontok szerint (leírás, elérhetőség)! Az elérhetővé vált hirdetést 
tartalmazó oldalt küldje el a vizsgáztatójának e-mailben! [11 pont] 

52. Asztalos ismerőse állást keres a szakmájában. Szívesen vállalna munkát itthon és külföldön 
egyaránt. Keressen egy megfelelő hirdetést az interneten, majd küldje el e-mailben a 
vizsgáztatójának! [11 pont] 

53. Gazdátlan kutyát kíván befogadni. Keressen az interneten olyan menhelyet, ahonnan hazavihet 
egy kiválasztott kutyát! Küldje el e-mailben a vizsgáztatójának a menhely címét, 
telefonszámát és egy fotót a kiválasztott kutyáról! [11 pont] 

54. Keressen egy interneten megrendelhető könyvet, amelynek az írója Douglas Adams! Válassza 
ki a könyvet, majd a megrendelést indító gombot tartalmazó oldalt küldje el a vizsgáztatójának 
e-mailben! [11 pont] 



55. A Worldwild Life Fund (WWF) honlapjáról elérhető a malajziai szervezet oldala. Küldje el a 
szervezet pandamacis emblémáját, valamint a kanadai szervezet levelezési címét tartalmazó 
oldalt a vizsgáztatójának e-mailben! [11 pont] 

56. Keressen vitorlásverseny-kiírást és versenyutasítást a legközelebbi Magyarországon 
megrendezendő versennyel kapcsolatosan! Írja ide a verseny időpontját! Küldje el a megtalált 
oldalt, illetve dokumentumot a vizsgáztatójának! [11 pont] 

57. Mennyi jelenleg 100 kg zeller vámértéke Magyarországon? Írja ide az értéket, majd küldje el 
az adatot tartalmazó oldalt a vizsgáztatójának! [11 pont] 

58. Afrikában található a Teleki-vulkán. Kiről kapta a nevét? Melyik országban van pontosan? Írja 
ide a névadó, valamint az ország nevét! A keresett információkat tartalmazó oldalt küldje el a 
vizsgáztatójának e-mailben! [11 pont] 

59. Melyik a Föld második legmagasabb pontja? A nevet és magasságot tartalmazó oldalt küldje 
el a vizsgáztatójának e-mailben! [11 pont] 

60. A közeljövőben Vas megyébe látogat, ahol napórát szeretne fényképezni. Keresse meg, hol és 
milyen napórát talál a megyében! A helyszínt és leírást tartalmazó oldalt küldje el a 
vizsgáztatójának e-mailben! [1 pont] 

61. Keressen egy letölthető nyomtatványt egy ismerőse részére, aki építkezés közben őskori 
maradványokra bukkant, és aki – kötelezettségének eleget téve – értesíteni kívánja a 
hatóságot. 

62. Keresse meg, mikor és kinek a kezdeményezésére vették nyilvántartásba az ECDL emblémát a 
Szabadalmi Hivatalnál! A bejelentő nevét, a bejelentés napját és az ügyszámot tartalmazó 
oldalt, valamint a védjegy képét küldje el a vizsgáztatójának e-mailben! [11 pont] 

63. Mikor indul terv szerint a következő szállítóeszköz az épülő Nemzetközi (Alpha) Űrbázisra? 
Küldje el a keresett információt tartalmazó oldalt, valamint az űrállomást ábrázoló egyik képet 
a vizsgáztatójának e-mailben! [11 pont] 

64. Keressen az interneten olyan oldalt, ahol megtervezheti autós utazását Budapestről Bernbe 
(Svájc)! A teljes útleírást, esetleg térképet is tartalmazó oldalt küldje el a vizsgáztatójának e-
mailben! Írja ide a teljes út távolságát! [11 pont] 

65. Keressen egy legalább 200 férőhelyes ifjúsági szálláshelyet a Tiszántúlon! A pontos címet, 
telefonszámot, valamint a szállás néhány további paraméterét tartalmazó oldalt küldje el a 
vizsgáztatójának e-mailben! [11 pont] 

66. Keresse meg G. Verdi egy operájának librettóját, majd küldje el a vizsgáztatójának e-mailben! 
[11 pont] 

67. Keresse meg az interneten, mit mond a magyar alkotmány az egészséghez való jogról! A 
törvény szövegét tartalmazó oldalt küldje el a vizsgáztatójának e-mailben! [11 pont] 

68. A feladat A részében megkapott 1. levélben szerepel annak az irodai programcsomagnak a 
neve, amely az ön gépén is elérhető. Keressen az interneten egy másik programcsomagot! 
[11 pont] 

69. Keresse fel egy aukciós ház vagy galéria weblapját, majd gyűjtsön adatokat az egyik 
legközelebbi aukcióról! Keressen egy árverezésre kerülő tárgyat, és a leírását (dátummal és 
sorszámmal együtt) tartalmazó oldalt küldje el a vizsgáztatójának e-mailben! [11 pont] 

70. Ki volt a budapesti Operaház első igazgatója (intendánsa)? A keresett információt tartalmazó 
oldalt küldje el a vizsgáztatójának! [11 pont] 

71. Hogyan védi a törvény a kiskorúakat a médiával szemben? A vonatkozó törvény szövegét 
küldje el e-mailben a vizsgáztatójának! [11 pont] 

72. Keressen információt arról, milyen szabályok vonatkoznak a Horvátországban búvárkodni 
kívánókra! A tiltott zónákat és a maximálisan engedélyezett merülési mélység adatát 
tartalmazó oldalt küldje el a vizsgáztatójának e-mailben! [11 pont] 

73. Közelgő szabadságát Európán kívül, a napos Costa Rica tengerpartján tervezi eltölteni. 
Keresse meg az interneten, milyen betegségek ellen célszerű védőoltással védekeznie! Az 
egyik betegség nevét és a betegség elleni védőoltás utazás előtti beadásának időpontját küldje 
el a vizsgáztatójának e-mailben! [11 pont] 

74. Keressen a versenyjogra szakosodott magyarországi ügyvédeket az interneten! A legalább két 
nevet elérhetőséggel tartalmazó listát küldje el e-mailben a vizsgáztatójának! [11 pont] 



75. Ellenőrizze az interneten, milyen védettségi fokba tartozik Magyarországon a fekete gólya! 
Vadászható-e, és ha igen, mikor? Mekkora a magyarországi populáció nagysága? A keresett 
információkat tartalmazó oldalt küldje el e-mailben a vizsgáztatójának! [11 pont] 

76. Keresse meg az ékezetes karaktereket is tartalmazó morzeábécét az interneten! Az ábécét 
tartalmazó oldalt küldje el e-mailben a vizsgáztatójának! [11 pont] 

77. Útlevelet kíván készíttetni. Keresse meg, hová kell fordulnia, mit kell magával vinnie a 
kérelem benyújtásához! A keresett információkat tartalmazó oldalt küldje el a 
vizsgáztatójának e-mailben! [11 pont] 


