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12. INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ágazathoz tartozó  

5 0613 12 03 SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS –TESZTELŐ SZAKMÁHOZ 

Angol B1 szint 

 

1. Autentikus olvasott szöveg megoldókulcs 

 

Megoldás: 

a) go back one page 

b) go forward one page 

c) URL address 

d) go to the home page 

e) refresh the current page 

f) stop the current transfer 

g) search box 

h) feed button 

i) clickable hypertext link 

j) clickable image link 

k) show favourites 

 

Task 2. Read the text and then match the words (1-5) with the definitions (a-e). 

Megoldás: 1-c, 2-a, 3-d, 4-e, 5-b 

 

4. Munkavédelemmel kapcsolatos szabályok, feliratok, ábrák, piktogramok értelmezése 

Megoldás: 

Things you should do:  

- Run Scandisk regularly to check and repair your file systems.  

- Connect all peripherals before you switch the computer on.  

- Keep your keyboard and screen clean.  

- Keep CDs and DVDs in covers and hold them by the edge when using.  

- Always shut down your laptop computer first if you need to move it.  

- Secure your hardware from sudden power surges.  
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Things you should not do:  

- Do not disconnect the keyboard, mouse, monitor, printer or any peripheral if  

the PC is on.  

- Don't eat food or drink near the keyboard and computer. Don't blow smoke  

over your PC.  

- Don't move or lift your desktop computer when it's on. Don't drop your laptop.  

- Don't clean your hardware with a household polish or cleaner.  

- Don't turn your computer off for lunch breaks.  

- Don't load unauthorised software.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


