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Szöveg a rajzon. Képrészlet másolása

Milyen tulajdonságai vannak a papír alapú rajzaidon elhelyezett 
szövegnek? Hogyan tudod módosítani akár a szöveget, akár a tu-
lajdonságait? Szerinted a számítógéppel készített rajzoknál milyen 
előnyök vannak ezzel kapcsolatban? 
Papírra készült rajzodról hogyan tudsz másolatot készíteni? Mit 
gondolsz, számítógéppel gyorsabban elvégezhető a művelet?

Készítsd el a rákok testfelépítését bemutató képet!

a)  Nyisd meg az info5\képek mappában a 
rák nevű képet!

b)  Módosítsd a rajzlap szélességét a kétsze-
resére!

c)  Készíts feliratokat a rák egyes részeihez! 
A betűk sötétvörös színűek, 15 pontos Ga-
ramond típusúak, a vonalak pedig szürkék 
legyenek!

d)  Az elkészített dokumentumot mentsd el 
az info5\megoldások mappába rák test-
felépítése néven!
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elsõ csáp

járólábak

fejtor
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második
csáp

1. Megnyitjuk a fájlt.
2.  Módosítjuk a rajzlap méretét.
3. Beállítjuk a vonal színét.
4. Berajzoljuk a vonalakat a testrészekhez.
5.  Beállítjuk a betű színét.
6. Beírjuk és megformázzuk a testrészek neveit.
7.  Elmentjük az elkészített dokumentumot.

Rajzlap méretének módosítása

A rajzlap méretét a Paint gomb Tulajdonságok parancsával tudjuk módosí-
tani. A megjelenő ablakban a rajzlap szélességét és magasságát megad-
hatjuk centiméterben és képpontban is.
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  Szöveg a rajzon. Képrészlet másolása

Vonal rajzolása

Szöveg elhelyezése

Szöveg tulajdonságának módosítása – szövegformázás

Vonal rajzolásához először kiválasztjuk a menüszalag Alakzatok csoport-
jának  gombját. A vonalvastagság és a szín beállítása után az egeret 
a rajzolandó vonal kezdőpontjához helyezzük. Az egér gombját nyomva 
tartva a megfelelő irányba mozgatjuk. Amikor a vonal megfelelő méretű, 
elengedjük az egér gombját. 
Ha az egér bal gombját használjuk, akkor az előtérszínnel, ha a jobb gomb-
ját, akkor a háttérszínnel rajzolunk.
Vízszintes, függőleges, 45°-os ferde vonal készítéséhez rajzolás közben 
nyomva tartjuk a Shift billentyűt.

Szöveg készítéséhez először kiválasztjuk a menüszalag  gombját. Követ-
kező lépésként kijelölünk egy szövegdobozt, ahová a feliratot szeretnénk 
elhelyezni. Ezt a kijelölést úgy végezzük el, mintha téglalapot rajzolnánk. 
Ezután beírjuk a szöveget. Ha a szöveg tulajdonságán nem szeretnénk vál-
toztatni, akkor a szövegdobozon kívül lévő területre kattintunk. Ezután sem 
a beírt szövegen, sem annak tulajdonságain nem tudunk változtatni.

Mielőtt a szövegdobozon kívüli területre kattintanánk, megváltoztathatjuk a 
szöveg egészének vagy akár annak egy részének megjelenését is.

Első lépésként kijelöljük a módosítandó karaktereket. Ehhez először a ki-
jelölendő szövegrész elejére mozgatjuk a kurzort, majd a Shift billentyű 
nyomva tartása mellett a kurzormozgató nyilakkal végezzük el a kijelölést.
A kijelölt szövegrész színét az 1. szín módosításával tudjuk megváltoztatni.
Ha a szövegdoboz hátterét is meg szeretnénk változtat-
ni, akkor először kiválasztjuk a menüszalag Szöveg lap-
jának Nem átlátszó elemét, majd a 2. szín módosításával 
beállítjuk a háttérszínt.

A rajzos dokumentumokat szöveggel is kiegészíthetjük.

A szöveg karaktereinek tulajdonságait is meg tudjuk változ-
tatni. Ez a művelet a szövegformázás.
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Betűtípus

Betűméret Áthúzott

Félkövér Dőlt Aláhúzott

Készítsd el egyenként világossárga hátterű rajzlapra az alábbi or-
szágok zászlóit, és mentsd el az elkészített dokumentumokat az 

info5\megoldások mappába az országok nevei alapján!

Ausztria Bulgária Észtország Hollandia

Litvánia Luxemburg Magyarország Németország

1. Megrajzoljuk a három részből álló zászló egyik téglalapját.
2. Lemásoljuk a téglalapot két különböző helyre.
3. Átszínezzük a lemásolt téglalapokat.
4. Összeillesztjük a téglalapokat.
5. Elmentjük az elkészített dokumentumot.
6. Átszínezzük a zászlókat, és elmentjük más néven.
7.  Az előző lépést addig ismételjük, amíg el nem készítjük az összes 

zászlót.

A kijelölt szövegrész több tulajdonságát tudjuk módosítani a menüszalag 
Szöveg lapjának, Betűtípus csoportjának elemeivel.
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  Szöveg a rajzon. Képrészlet másolása

1. Megnyitjuk a fájlt.
2. Elindítjuk a Paint programot újból.
3. Megnyitjuk a több elemet tartalmazó kép egyikét.
4. Lemásoljuk az egyik elemet.
5. Átváltunk a másik Paint programra.
6.  Beillesztjük a megfelelő helyre a képrészletet. Ha kell, lemásoljuk 

még több helyre is.
7.  A másolás-beillesztést addig ismételjük, amíg az összes elemet el 

nem helyezzük.
8. Elmentjük az elkészített dokumentumot.

Képrészlet másolása

Képrészlet másolása egy újabb dokumentumba

A képrészlet másolása abban különbözik az áthelyezéstől, hogy a képrész-
let kijelölése után lenyomjuk és nyomva tartjuk a Ctrl billentyűt, és így vé-
gezzük a műveletet.
A másolás során a képrészlet megmarad az eredeti helyén is, és megjelenik 
az új helyen is.

Készíts tájképet a 
minta alapján!

a)  Nyisd meg az info5\
képek\tájkép mappá-
ban lévő, háttér nevű 
képet!

b)  Az info5\képek\tájkép 
mappában található 
négy kép több külön-
böző épület, növény, 
állat és ember rajzait tartalmazza. Másold ezeket a megfelelő helyre!

c)  Az elkészített dokumentumot mentsd el az info5\megoldások mappába 
tájkép néven!

A dokumentumok közötti másolást a vágólap teszi lehetővé. 
Ez egy átmeneti tároló, ahová a kijelölt részt elhelyezhetjük, 
majd onnan egy másik képbe beilleszthetjük. A vágólap mind-
addig megőrzi a tartalmát, amíg újat nem helyezünk el rajta.
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A másolás lépései:

KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mi a különbség a másolás és az áthelyezés között?
2. Mi az előnye és hátránya a húzással történő másolásnak?
3. Melyik vágólappal kapcsolatos művelet hajtható végre a Ctrl+C, illetve 

a Ctrl+V billentyűkombinációkkal?
4. Készítsd el az alábbi meghívót, majd mentsd el az info5\megoldások 

mappába meghívó  néven!

5. Készítsd el az  ábrát, majd mentsd el az info5\megoldá-
sok mappába négyzetben kör néven!

Kedves Fanni!

Szeretettel várlak szombaton
fél háromkor a szülinapi bulimra.

Tomi
Címem: Debrecen, Lóverseny u. 444.

1. Kiválasztjuk azt a dokumentumot, ahonnan másolni szeretnénk.
2. Kijelöljük a másolandó képrészletet.
3.  Kiválasztjuk a menüszalag  gombját. Ezzel a vágólapra he-

lyezzük a kijelölt részt.
4.  Kiválasztjuk azt a dokumentumot, ahova másolni szeretnénk. Ez a 

lépés elhagyható, ha ugyanabba a dokumentumba szeretnénk má-
solni.

5.  Kiválasztjuk a menüszalag Beillesztés gombját. 
  Ezzel a vágólapról elhelyezzük a dokumentumba annak tar-

talmát.
6.  Áthelyezéssel a megfelelő helyre mozgatjuk a képrészletet.
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Karakterformázás

Sorold fel, hogy milyen betűformázásokat lehetett használni a raj-
zolóprogramban!

Nyisd meg az info5\szövegek mappában lévő, források nevű fájlt! 
A minta alapján végezd el a formázásokat! A dokumentum 

– Garamond és Viner Hand ITC típusú,
– 12 és 13 pontos betűket tartalmaz.
Az elkészített dokumentumot mentsd el az info5\megoldások mappába!

A szöveg tartalmi részének kialakítása után foglalkozhatunk azzal, hogy 
hogyan jelenjen meg a dokumentum.

A tartalom kiemelésére gyakran használunk különböző karakterformázá-
sokat. A formázandó szövegrész kijelölése után a betűtípus, betűméret, fél-
kövér, dőlt, aláhúzás és betűszín tulajdonságok megváltoztatásával ki tu-
dunk emelni szavakat, kifejezéseket, mondatokat a szövegből.

A szövegben a cím karaktereinek alakja, formája különbözik a többi szövegé-
től, más a betűtípusa. A kijelölt szövegrész betűtípusát a menüszalag Kezdő-
lap lapjának Betűtípus csoportjában a   listával tudjuk módosítani.

Betűtípus, betűméret

Bükki idó́szakos források
A Lök-völgy völgyfőjében, 450 tengerszint feletti magasságban ered a legna-
gyobb vízhozamú forrás, az Imó-kői időszakos karsztforrás. 
A Lök-völgy Feketelen felé futó mellékvölgyében, 440 méteren fakad az itt talál-
ható Feketeleni időszakos karsztforrás. 
E forrásoktól nyugatra 4-5 km távolságban, a Vörös-kő-völgy felső szakaszán 
lépnek felszínre a Vörös-kői időszakos karsztforrások: 460 méteren, közel 
a völgy talpához, az alsó forrás, 500 méteren pedig a felső forrás.

A formázási műveleteket az alapján csoportosítjuk, hogy a 
szövegnek mi az a legkisebb egysége, amelyen az adott 
művelet elvégezhető. Így megkülönböztetünk karakter-, bekez-
dés- és oldalformázásokat.
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  Karakterformázás

Nyisd meg az info5\szövegek mappában lévő, színek nevű fájlt! 
A minta alapján végezd el a formázásokat! Az elkészített dokumen-

tumot mentsd el az info5\megoldások mappába!

A szövegben nem csak a betűtípusok, hanem a betűk mérete is különbözik. 
A betű méretét pontokban adjuk meg (1 pont  0,35 mm). A kijelölt szöveg-
rész betűméretét a menüszalag Kezdőlap lapjának Betűtípus csoportjában 
a   listával tudjuk módosítani. A listából választhatunk is, de értékeket 
is begépelhetünk.

A betű típusán és méretén túl megváltoztathatjuk a stílusát is. A kijelölt 
szövegrészt félkövérre a menüszalag Kezdőlap lapjának Betűtípus csoport-
jában a  gombbal, dőltre pedig a  gombbal állíthatjuk be.

Betűstílusok

A kijelölt szövegrész karaktereinek színe a menü-
szalag Kezdőlap lapjának Betűtípus csoportjában a 

 gombbal módosítható. Ekkor a gombon jel-
zett színűek lesznek a karakterek. Ha ettől eltérő 
színt szeretnénk használni, akkor a nyílra kattint-
va megjeleníthető egy lista. Ebben már több szín 
közül választhatunk, de ha ez sem elég, akkor a 
További színek... parancs kiválasztásával tetszőle-
ges szín is megadható.

Betűszín

A színek szerepe
Amikor valaki kiválasztja a ruhatárából azokat a ruhákat, amiket aznap 
szeretne felvenni, sokszor nem is gondolja, hogy a választott színek 
visszahatnak hangulatára, érzéseire. 
Barna: férfiasság, stabilitás
Bordó: elegancia, drágaság
Kék: igazság, békesség, bölcsesség, tekintély
Lila: királyi, misztikus
Narancs: büszkeség, önérzetesség, segítőkészség, kreativitás
Piros: energia, dinamizmus, cselekvésre késztet
Zöld: természetesség, megnyugvás, remény 
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Nyisd meg az info5\szövegek mappában lévő, Nagy Sándor nevű 
fájlt! Végezd el a formázásokat a minta alapján! Mentsd el az elké-

szített dokumentumot az info5\megoldások mappába!

A kijelölt szövegrész karaktereinek aláhúzása a 
menüszalag Kezdőlap lapjának Betűtípus cso-
portjában a  gombbal módosítható. Ekkor a 
karaktereket az utoljára használt típusú vonallal 
húzza alá a program. Ha ettől eltérő típusú alá-
húzást szeretnénk használni, akkor a nyílra kat-
tintva megjeleníthető egy lista. Ebben már több-
féle aláhúzási típus közül választhatunk.

Aláhúzás

Gépeld be és formázd meg az alábbi szöveget! Az elkészített doku-
mentumot mentsd el az info5\megoldások mappába kocka néven!

A kijelölt szövegrész karaktereit felső indexszé alakíthatjuk a menüszalag 
Kezdőlap lapjának Betűtípus csoportjában a  gombbal.

Felső index

A világhódító
Miután Hellászban megszilárdította uralmát, Nagy Sándor a perzsa birodalom 
ellen fordult. Három nagy ütközetben legyőzte III. Dareiosz seregeit. 
A menekülő perzsa királyt saját kormányzója gyilkolta meg. Családja és 
kincsei a makedón uralkodó kezébe kerültek.
A hadjárat alatt a makedón sereg elfoglalta Szíriát, Főníciát és Egyiptomot. 

feladat
Mekkora annak a kockának a felszíne és térfogata, melynek 4 cm az éle?
megoldás
a = 4 cm
A = 6a2 = 6·(4 cm)2 = 6·16 cm2 = 96 cm2

V = a3 = (4 cm)3 = 64 cm3
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  Karakterformázás

KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hogyan lehet olyan betűméretre formázni egy betűt, amely nincs a listá-
ban? Hogyan lehet például 15 pontos betűméretet beállítani? Próbáld ki, 
és fogalmazd meg a választ!

2. A menüszalag Kezdőlap lapján a Betűtípus csoportnál a jobb alsó sarok-
ban egy kisméretű ikont. Fedezd fel, mi ennek a feladata!

3. Nézz utána, mit jelent a kiskapitális formázás!
4. Gépeld be az alábbi szöveget, és formázd meg a minta alapján! 
 A dokumentum:
 – Book Antiqua és Monotype Corsiva típusú;
 – 12 és 17 pontos;
 – barna és narancsszínű betűket tartalmaz.
 Ha nincsenek ilyen betűtípusok a gépeden, akkor ehhez hasonlókat 

használj!
 Az elkészített dokumentumot mentsd el az info5\megoldások mappá-

ba Hősök tere néven!

5. Nézd meg az alábbi dokumentumot! Szerinted helyesen alkalmazták 
a betűformázásokat? Először alkoss véleményt, majd vitassátok meg 
közösen!

Hősök tere
A Hősök tere Budapest egyik legismertebb tere. A hatalmas tér három fő eleme a 
Műcsarnok, a Szépművészeti Múzeum és a Millenniumi emlékmű. Az emlékmű 
85 méter széles, 25 m mély, 13 m magas, a két szárny közötti távolság 20 méter. Az 
oszlopok között a bal és a jobb szárnyon a magyar történelem 7–7 neves személyi-
ségének – I. (Szent) István, I. (Szent) László, Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla, 
Károly Róbert, I. (Nagy) Lajos, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, Bocskai István, 
Bethlen Gábor, Th ököly Imre, II. Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos – bronzszobra áll.

Mi is az a fogkő? Hol és hogyan jön létre?
A fogkő szinte minden felnő   szájban megtalálható. Étkezés során a fogak, a 
fogpótlások és a protézisek felszínén kialakul egy vékony, színtelen, szabad 
szemmel alig látható plakkréteg.
Ez nagyrészt feloldódo   ételmaradékból áll, és kitűnő táptalaj a baktériumok
számára. A plakk idővel a nyálban jelen lévő ásványi anyagok – kálcium, foszfát – 
hatására egyre keményebbé válik, majd elmeszesedik. Ezt az így létrejö  
m e s z e s  p l a k k o t nevezzük FOGKŐnek.MMMMM
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A számítógépes programok is különbözõ algoritmusok alapján mûködnek. 
Ha létre szeretnénk hozni egy programot, akkor nekünk kell kitalálnunk a 
megoldáshoz szükséges algoritmust. Majd meg kell fogalmaznunk az egyes 
lépésekhez tartozó utasítást egy programozási nyelven. 
A következõkben az Imagine program használata során a Logo nyelv alap-
jaival fogunk megismerkedni.

Rajzolás utasításokkal

Játszottál már olyan játékprogrammal, amelyben utasításokat kel-
lett ad nod a játék szereplőjének? Hogyan kellett ezt megtenned?

Az Imagine [imedzsin]

Az utasítások általában két részből állnak. Például az előre 100 utasítás 
hatására a teknőc száz képponttal elmozdul az állásával egyező irányban. 
–  Az utasítás első része az utasítás neve, amely meghatározza, hogy milyen 

műveletet kell végrehajtani. A példában ez az előre szó. 
–  A második részt az utasítás végrehajtását befolyásoló számok, szövegek 

alkotják. A példában ez a 100, amely megadja, hogy hány képpontot kell 
haladni.

RAJZLAP

Az ablaknak az a része, ahol a teknőc „él”. 
Utasításaink hatására el tud mozdulni, és a 
kezében lévő tollal vonalat tud húzni. Így 
grafikákat rajzoltathatunk vele. A teknőc a 
lap közepétől kezdi barangolásait.

TEKNŐC

Az utasításokkal „dol-
goztatni” tudjuk.

ÍRÓLAP

Itt adhatjuk ki az utasításokat, ame-
lyeket a teknőc végre fog hajtani.
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  Rajzolás utasításokkal

A teknõc helyzetének változtatása

A teknõcöt az alábbi utasításokkal tudjuk irányítani.

elõre szám  A teknõc adott számú képponttal, állásával 
egyezõ irányban mozdul el.

hátra szám  A teknõc adott számú képponttal, állásával el-
lentétes irányban mozdul el.

jobbra szög  A teknõc az adott szöggel jobbra fordul.

balra szög  A teknõc az adott szöggel balra fordul.

Ismertesd az ábrán lévõ, L betût rajzoló algoritmust! Ké-
szítsd el azt az utasítássorozatot, amely a betût rajzolja meg! 
A teknõc a rajzolás végén a kezdõpozícióba, ugyanabba a pont-
ba és irányba kerüljön! Az ábra elkészítését, a méretek leolvasá-
sát a négyzetrács segíti. Egy négyzet oldalhosszúsága 10 pont.

Az algoritmust rajzos és szöveges formában is megfogalmazhatjuk. Az 
elõrehaladás és a fordulás mértékét, illetve azok helyes sorrendjét kell 
meg állapítanunk.

Algoritmus
Előrehaladás 100 ponttal
Fordulás jobbra 90°-kal
Előrehaladás 20 ponttal
Fordulás jobbra 90°-kal
Előrehaladás 80 ponttal
Fordulás balra 90°-kal
Előrehaladás 60 ponttal
Fordulás jobbra 90°-kal
Előrehaladás 20 ponttal
Fordulás jobbra 90°-kal
Előrehaladás 80 ponttal
Fordulás jobbra 90°-kal

Algoritmus vége

1. 2. 3. 4.
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A rajzolás algoritmusának szöveges meghatározása után már csak a meg-
felelõ utasításokat kell használnunk.

Egyszerre több utasítást is kiadhatunk, ha szóközzel elvá-
lasztjuk azokat.

Így a feladat megoldását a kö vetkezõ utasítássorozat adja:

előre 100 jobbra 90
előre 20 jobbra 90
előre 80 balra 90
előre 60 jobbra 90
előre 20 jobbra 90
előre 80 jobbra 90

Az algoritmust rajzos és szöveges formában is megfogalmazhatjuk. Most is 
az elõrehaladás és a fordulás mértékét, illetve azok helyes sorrendjét kell 
megállapítanunk. Az elfordulás szögének kiszámításához szükségünk van 
arra az ismeretre, hogy az egyenlő oldalú háromszög oldalai 60°-os szöget 
zárnak be egymással.

Algoritmus

Előrehaladás 100 ponttal

Fordulás jobbra 120°-kal

Előrehaladás 100 ponttal

Fordulás jobbra 120°-kal

Előrehaladás 100 ponttal

Fordulás jobbra 120°-kal

Algoritmus vége

Ismertesd az ábrán lévõ, 100 egység oldalhosszúságú, 
egyen lõ oldalú háromszöget rajzoló algoritmust! Majd készítsd 
el azt az utasítássorozatot, amely a háromszöget megrajzolja! 
A teknõc a rajzolás végén a kezdõpozícióba kerüljön!

Az utasítások beírását megkönnyíti, hogy 
a korábban kiadott utasításokat a felfelé 
mutató nyíllal meg tudjuk jeleníteni. Így a 
legtöbb esetben csak a számokat kell át-
írni.

1. 2. 3.
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  Rajzolás utasításokkal

Mielõtt elkezdenénk a rajzolást, érdemes letörölni a rajzlapot.

Így a feladat megoldását a következõ utasítássorozat adja:

törölképernyő
elõre 100 jobbra 120
elõre 100 jobbra 120
elõre 100 jobbra 120

A tanult utasításoknak létezik rövid alakja is, mellyel még rövidebben leír-
hatjuk a rajzolást megvalósító utasítássorozatot:

előre e
hátra h
jobbra j
balra b
törölképernyő törölkép

A rövid alakú utasítások használatával a háromszöget rajzoló utasítássoro-
zat a következõ:

törölkép
e 100 j 120 e 100 j 120 e 100 j 120

A törölképernyõ utasítás letörli a rajzlapot, és a kiinduló 
helyzetbe viszi a teknõcöt.

Utasítás hozzárendelése gombhoz

Az Imagine-ben bármilyen utasítás hozzárendelhetõ egy 
gombhoz, így például a képernyõtörlés is. Ehhez elõször 
el kell helyeznünk egy gombot a rajzlapon, majd meg kell 
változtatnunk annak tulajdonságát. 
–  A gomb elhelyezéséhez kiválasztjuk az eszköztár  

gombját, majd a rajzlap megfelelõ helyére kattintunk. 
–  A gomb tulajdonságának változtatásához kiválasztjuk a 

helyi menü gomb változtatása parancsot, melynek hatására megjelenik 
a gomb tulajdonságait módosító ablak. Az ablak különböző lapjain több 
tulajdonság is módosítható, például a gomb felirata, mérete, a gomb va-
lamilyen eseményéhez rendelt művelet stb.
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Az Események lapon elõször a Hozzáad gombra kattintunk. Ezután kivá-
lasztjuk azt az eseményt, amivel a program egy mûveletet fog végrehajtani. 
Végül megadjuk azt az utasítást vagy utasítássorozatot, melyet az esemény-
hez hozzárendelünk.

KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hogyan helyettesíthető a hátra utasítás az előre utasítással?
2. Hogyan helyettesíthető a balra utasítás a jobbra utasítással?
3. Keresd meg az Imagine Súgójában, hogy melyik utasítással lehet a 

teknőcöt eltüntetni, illetve újból megjeleníteni!
4. Rajzolj egy olyan + jelet, melynek vízszintes és függőleges szára is 

200 pont hosszúságú! A teknőc a rajzolás végén kerüljön a kezdőpozí-
cióba! Legalább hány utasításból készíthető el a rajz?

5. Lea, Peti és Tomi a következő ábrát három különböző 
pontból kezdték el készíteni. Peti az ábra közepéről, 
Lea a bal, Tomi pedig a jobb alsó sarokból. Írd le a 
három különböző megoldást!

Megváltoztathatjuk 
a gomb feliratát.

Megváltoztathatjuk 
a gomb méretét.

LeaTomi Peti
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Térképek használata a weben

Robi Budapesten, a Rákóczi út és a Klauzál utca kereszteződésében 
áll. Autóval szeretne eljutni a Szent István Bazilikához. 

a) Tervezz egy autós útvonalat a forgalmi szabályok betartása mellett, az 
interneten található térképek segítségével! Milyen hosszú ez az útvonal? 
Elõreláthatólag mennyi idõbe telik ennek a megtétele?

b) Tervezz egy gyalogos útvonalat is! Milyen hosszú ez az útvonal? Mennyi 
idõbe telik ennek a megtétele?

A térképen több egyirányú utca is látható. A nyíllal jelzett utcák 
teljes hosszukban egyirányúak, a nyíl a forgalom irányát jelöli. 
a)  Tervezz legalább három autós útvonalat a forgalmi szabályok 

betartása mellett! Az indulási és érkezési pontot leolvashatod 
az ábráról.

b)  Melyik a legrövidebb útvonal?

Cseresznye utca Cseresznye utca
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Az interneten több térkép is található, amely megkönnyíti egy-egy autós, 
illetve gyalogos közlekedési útvonalának megtervezését. Ezek többfélék 
lehetnek, például ország-, település-, turistatérkép stb. Egy részük hagyo-
mányos térképek beszkennelt változata. Másik részük olyan térkép, amely 
a megjelenésen túl egyéb funkcióval is rendelkezik. Például rákereshetünk 
városokra, utcákra, nevezetességekre, vagy tervezhetünk velük autós, illet-
ve gyalogos közlekedési útvonalakat.
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  Térképek használata a weben

Az interneten található térképek közül az egyik a Google Maps, amely a 
maps.google.hu címen érhetõ el. Egy hely megkereséséhez először beírjuk 
a keresõmezõbe az arra jellemzõket. Ez lehet egy ország, egy település, egy 
utca vagy éppen egy látványosság neve.

Ha csak az utca nevét írjuk be a ke re-
sõmezõbe, akkor nem biztos, hogy a 
program egybõl azt a települést, ut-
cát találja meg, amit mi szeretnénk. 
Ekkor érdemes a keresett helyrõl to-
vábbi jellemzõket is megadni.

A kiindulópont pontos meghatározásához érdemes kinagyítani a térképet 
a  gomb használatával. A nagyítás után megjelenik a Klauzál utca neve, 
viszont a Szent István Bazilika helye már nem látható. Az egeret a térkép 
felé mozgatva, vonszolással tudjuk elérni, hogy a térkép más részei is meg-
jelenjenek. Ebben az esetben elérhetjük, hogy a térképen egyszerre legyen 
látható a kiindulópont és a végpont is.

A Budapest, Rákóczi út keresési feltételt megadva már eljutottunk a kiindu-
lópont utcájához. A térképet végignézve nem találjuk az útkeresztezõdés 
másik utcáját. Ugyanis vannak olyan utcák, amelyeknek nem látható a ne-
ve. Látszik viszont a cél, a Szent István Bazilika.
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Egy útvonal tervezéséhez a kezdõ- és 
végpontot úgy tudjuk megadni, hogy 
először az adott ponton megjelenít-
jük a helyi me nüt az egér jobb gomb-
jával. A kez dõpont megadásához az 
Útvonal innen, a végpont megadásá-
hoz pe dig az Útvonal ide parancsot 
választjuk ki. Ezzel a módszerrel jelöl-
jük meg a kezdõ pon tot, a Rákóczi út és 
a Klauzál utca kereszte zõ dé sét.

Ezt a kezdőpontot a program ösz-
szeköti az általa megjelölt ponttal (a 
Rákóczi út és az Akácfa utca keresz-
teződése). Ezt az utóbbi pontot töröl-
nünk kell az útvonalból, mert nincs 
rá szükségünk. A törléshez jelenítsük 
meg ezen a ponton a helyi menüt, és 
válasszuk ki a Célállomás eltávolítása 
parancsot!

A célpont (Szent István Bazilika) meg-
adásával a program kiírja az útvonal 
adatait: a távolságot, a becsült idő-
tartamot és a pontos útvonalat. To-
vábbá berajzolja a térképen, hogy 
merre kell haladni.

A program alapértelmezésben autós 
forgalmat tervez, de átállítható gya-
logos útvonal tervezésére is. Ehhez a 
legördülõ listában kell kiválasztani a 
Gyalog lehetõséget, vagy a további 
lehetõségek közül a Gyalog hivatko-
zásra kell kattintani.

A maps.google.hu címen találhatók a Google Maps elektro-
nikus térképei. Ez a program lehetõséget biztosít egy adott 
hely megkeresésére, útvonalak összeállítására, valamint azok 
adatainak megtekintésére.
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  Térképek használata a weben

Robi a családjával Boldogkõ 
várát szeretné megtekinteni. Autóval 
tervezik a kirándulást Robiék tokaji 
nyaralójától, amely az Ady Endre és a 
Benedek Pál utca keresztezõdésénél 
található. Tervezd meg a legrövidebb 
autós útvonalat, ha a vár megközelí-
téséhez az itt látható térképvázlatot 
kapták!

A feladat megoldásához a Google 
Maps programot használjuk. A tanult 
módon megkeressük és megjelöljük a 
kiindulópontot. A cél megjelöléséhez 
használhatjuk a keresõ funkciót. A ka-
pott tér képrészletrõl leolvasható a te-
lepülés neve, ahol a várat keresnünk 
kell, Boldogkõváralja. A cél kereséséhez az útvonalkeresõ keresõmezõjébe 
kell beírni a keresési feltételt (Bol dogkõváralja). Így viszont nem a térképen 
megjelölt pont lesz a végpont, de ezt vonszolással módosítani tudjuk.

A kezdő- és végpont között általában több útvonal is lehetséges. Nem biz-
tos, hogy a program a legrövidebb útvonalat találja meg. Ha a két pont 
között egy másik útvonalat és annak a hosszát szeretnénk megnézni, ak-
kor újabb célállomásokat kell felvennünk. Ehhez az Útvonalkeresõ ablak-
részben kattintsunk a Célállomás hozzáadása hivatkozásra, és adjuk meg a 
megfelelõ pontokat!

Az eredetileg felajánlott útvonalnál (Tokaj–Bodrogkeresztúr–Szegilong–
Erdõbénye–Boldogkõváralja) rövidebbet kapunk, ha a célállomások közé 
felvesszük Mádot is. Még ennél is rövidebb utat kapunk, ha Tarcalt is meg-
adjuk célállomásként.

Ide írjuk a 
cél nevét.

KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Milyen információkat jelenít meg a Google Maps egy útvonal pontos 
leírásában?

2. Keresd meg, hol található a gödöllői Grassalkowich-kastély!
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