
  
 

 
 

 

 

 

Office 365 ingyenes beszerzése 

Minden tanuló ingyenesen töltheti le az Office 365 programcsomagot az alábbi oldalon: 

https://o365.oh.gov.hu/ 

A letöltéshez szükséges megadnod: 

 a születési dátumodat,  

 az OM azonosítódat (ez a diákigazolványodon is megtalálható, 7-es számjeggyel 

kezdődő, 11 számjegyből álló azonosító szám), 

 valamint az e-mail címedet.  

Amennyiben nincs még e-mail címed, kérd meg a mentorodat, hogy segítsen ennek 

létrehozásában.  

 

Feladatok: 

1. Word program használata 

Feladat: 1500 karakteres fogalmazás írása, amiben érintsd az alábbi témákat a felsorolt 

formai követelmények megtartása mellett: 

 Mi tetszett eddig legjobban a mentorálás során? 

 Mikor örültem leginkább/mikor vettem leginkább hasznát az Alapítvány által biztosított 

laptopnak? 

Formai követelmények:  

 Times New Roman betűtípus 

 12-es betűméret 

 1,15-ös sortávolság 

 6 pt térköz a bekezdések után 

 A szöveg legyen sorkizárt, szerepeljen benne egy (pontokba szedett) felsorolás. 

 A lap tetején, középre igazítva, kiskapitális, vastag betűvel szerepeljen, hogy 

„BESZÁMOLÓ”. 

 A lap jobb alsó sarkában, jobbra zárva jelenítsd meg a készítő nevét (a saját neved) 

és alatta a készítés helyét, dátumát. 

 

2. Excel program használata 

Feladat: Előző két féléved eredményeinek felvezetése és átlagszámítás. 

 Vezesd fel az előző két félév tantárgyait és kapott érdemjegyeid egy táblázatba 

(sorokban: tantárgyak, oszlopokban: félév megjelölése). 

 A legalsó sorban számíts átlagot a félévek eredményére vonatkozóan. 

 A 2020/21. tanév első félévének vonatkozásában zöld színnel írd be, hogy az egyes 

tárgyakból milyen eredményt szeretnél elérni és ez milyen félévi átlagot jelent. 

 Szövegdoboz beszúrásával írd le, hogy melyik tantárgyból szeretnél javítani és miért, 

mit teszel azért, hogy a félév végén jobb osztályzatot kapj. 

 

https://o365.oh.gov.hu/


  
 

 
 

 

 

3. Power Point program használata 

Feladat: Egy legalább öt diából álló diasor készítése a félév során eddig lezajlott 

mentoreseményekről. 

Formai és tartalmi elemek: 

 Fedőlap (első dia): Jelenítsd meg címként, hogy „Beszámoló a Tanítsunk 

Magyarországért programról”, tüntesd fel a készítő nevét és a készítés dátumát! 

 Záró dia: Illeszd be képként a TM és az ABC Alapítvány logóját, valamint 

szövegdobozban a „Köszönöm a figyelmet!” feliratot 

 Tartalmi diák (minimum 3 db): Helyezz el mentorálási alkalmakon készült képeket, 

szövegdobozokat, illessz be linkeket és/vagy videókat! 

 A diák között használj automatikus áttűnést! 


