
Heti feladat 

2020. 05. 18. 

 

Határidő: 2020.05.22. 

 

Matematika: Írásbeli szorzás gyakorlása kétjegyű szorzóval.  

 



 

 

 

Olvasás:  

Az internet világnapja (05.18.) 

 



A Nemzetközi Távközlési Egyesület 2002-ben kezdeményezte, hogy május 18. legyen az 

Internet Világnapja.  

Az Egyesület célja az volt, hogy a világháló minden lefedetlen területre, a szegény 

országokba is eljusson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma már sokan nem is gondolnák, de az igazság az, hogy az internetet eredetileg nem 

hétköznapi használatra és mindennapi kommunikációra tervezték. A ma is ismert internet 

1990-ben, a HTTP és World Wide Web, azaz a WWW megjelenésével született, gyökerei 

viszont egészen a hatvanas évekig nyúlnak vissza. 

A hatvanas évek első felében amerikai kutatók azon kezdtek munkálkodni, hogy egy olyan 

hálózatot hozzanak létre, amely egy esetleges atomtámadás esetén sem sebezhető, és lehetővé 

teszi a számítógépek közti zavartalan kommunikációt. Így alakult ki a ARPANET, melyet 



gyakorlatilag a ma ismert internet elődjének tekinthetünk. Akkoriban azonban a rendszer még 

csomagkapcsolt hálózatok összekötéséből állt, melyek eleinte katonai és kutatási célokat 

szolgáltak, majd a hetvenes évektől kezdve a technológia lassan, de biztosan fejlődésnek 

indult, és elkezdett átszivárogni a köztudatba. 

Maga az internet, mint kifejezés legelőször 1974-ben ütötte fel a fejét, és egy a TCP 

protokollról szóló tanulmányban olvashattunk róla. Ekkor kezdődtek meg azok a törekvések, 

melyek célja az volt, hogy a hadászati célra használt hálózatokat leválasszák a rendszerről, és 

külön csatornákon működtessék tovább.  

A korábban ARPANET-ként ismert rendszer 1992-ben vált széles körben is elérhetővé a civil 

emberek számára. Ezzel egy időben a vezeték nélküli hálózatok is fejlődésnek indultak, 

amiről korábbi cikkünkben már hosszabban is meséltünk nektek.    

Az internet kialakulása óta évről évre több, különálló hálózat kapcsolódik a rendszerhez, 

melyek mindegyike több tízezer számítógépből áll. Egyre növekszik az adatforgalom, egyre 

több információ kering az éterben, és egyre természetesebbé válik mindannyiunk számára, 

hogy egyetlen kattintással szinte bármit megtalálunk a világhálón.  

A World Wide Web is folyamatosan fejlődik, mára eljutottunk oda, hogy a passzív 

tartalomszolgáltatás uralmát átvette a közösségi szolgáltatások kora, az úgynevezett web 2.0. 

Az internet Magyarországon is hétköznapi dolog lett a háztartásokban, és teljesen 

természetesnek számít, hogy internetes újságokat olvasunk, netes játékokkal játszunk, internet 

rádiót hallgatunk, fontos ügyeink elintézésében pedig a legnagyobb segítséget az elektronikus 

levelezés és az online ügyintézés jelenti. 

 

Néhány mondatban fogalmazd meg Te mire használod az internetet! Szerinted mik az internet 

előnyei, hátrányai, veszélyei?  
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https://wifipedia.hu/ismerd-meg-a-wifi-kalandos-tortenetet


Nyelvtan: Az igék gyakorlása. Oldd meg a feladatlapot!  

 

 

  

 

 

Tankönyvi feladatok:  

 



Játékvilág ok. 196.o.-202.o. olvasni, aláhúzni.  

Játékvilág feladatlapok: 94/3,4. 43/4 95/1,2. 

Hétszínvilág ok. 78.o. József Attila: Mama - verstanulás  

Határidő: 1 hét.  

Matematika: Tk. 111.o./1,2,3,4. (Ehhez a youtube keresőjébe írd be, hogy „Matematika 3. o. 

TERÜLETSZÁMÍTÁS” és nézd meg a videót! ) 


