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Olvassátok el figyelmesen az alábbi szöveget, majd oldjátok meg a 

második lapon szereplő feladatot! 

Miért nehéz megtalálni a számunkra fontos szöveget, képet, zenét, filmet? 

Szinte már átláthatatlan adatmennyiség van az interneten! 
a legtöbb információ tárolására, közvetítésére alkalmas rendszer a Web (World Wide 
Web), ebben a dokumentumokat szolgáltató szerverek száma több millió 
a tárolt dokumentumoké pedig milliárdos nagyságrendű. 

Az interneten számos olyan speciális keresőgépet hoztak létre, amelyek igyekeznek 
a web minél nagyobb részét feltérképezni. 

Ezek olyan keresőprogramot futtatnak, amelyet a  saját böngészőnkből 
vezérelhetünk. 

Kulcsszavas keresés 

Kulcsszó: a keresett adatra, információra jellemző szó, illetve szöveg. 
A kulcsszavak alapján történő keresést kulcsszavas keresésnek nevezzük. 
A legtöbb esetben nem tudjuk, hogy a bennünket érdeklő információt hol találjuk meg 
az Interneten. 
Egy keresésnél előfordulhat, hogy több millió találatot kapunk. Ezt senki sem tudja 
végignézni. 
A hatékony  keresés kulcsa  a jó kereső-kifejezés megválasztása!!! 
Kulcsszavas keresők: 
Google:  www.google.hu  (ez a legismertebb) 
Yahoo: www.yahoo.com 
Origo: www.origo.hu 
Vannak egy adott témára specializált keresők is, pl. youtube.com, 
lyrics.com, www.dalszoveg.hu 

 
 
  

http://www.google.hu/
http://www.yahoo.com/
http://www.origo.hu/
http://www.dalszoveg.hu/


Feladat:  

Az alábbi táblázatban különböző kérdésekre kell választ találnotok az internetes kulcsszavas keresés 

segítségével! Nyissátok meg az internetes böngészőt és keressétek ki az alábbi kérdésekre a választ! 

Példa: 1. kérdés. A keresőbe nem megát a kérdést írjuk be! A kérdésből kell kiragadni 2-3 fontos szót 

és arra kell rákeresni! Az első kérdés esetében három kulcsszót írunk be: duna, tvműsor, este  

A válaszokat a füzetbe dolgozzátok ki, majd fotózzátok le és küldjétek el az osztályfőnökötöknek! 

Óravázlat: a füzetbe ez legyen leírva 

25. óra 

A kulcsszavas keresés 

 

Könnyű keresés Válasz 

1. Mi lesz ma este 
8:00 után a 

műsor a Duna 
TV-n? 

 

2. Hol lehet 
összehasonlítani 
tévéműsorokat? 

 

3. Milyen időjárás 
várható a 

következő pár 
napban? 

 

4. Hány centiméter 
egy hüvelyk 

(coll)? 
 

5. Meddig van 
nyitva ma a 

Püspökladányi 
Penny Market? 

 

6. Mi a szerepi 
önkormányzat 
elérhetősége? 
(telefon, email) 

 

 


