
12. dec. 1. hét
Digitális képek alakítása, formázása
A vágólap használata. Digitális képek jellemzőinek megismerése. 
Képszerkesztő program használata. Műveletek képekkel, képszerkesztés, képvágás.

A PhotoFiltre programot fogjuk ma használni.
Először is készítsünk egy új rajzlapot!
Ehhez kattintsunk a fehér lapocska ikonjára!

A megjelenő párbeszéd ablakban adjuk meg a 
méreteket!
Szélesség: 400 pixel. (képpont)
Magasság: 300 pixel. (képpont)
Ha elkészültünk, akkor nyomjuk meg az OK gombot!

Ez lesz a névjegykártyánk!

Keressünk a neten egy képet egy tanulóról... majd 
másoljuk. Ezután a PhotoFiltre program szürke részén 
nyomjunk jobb egeret és Beillesztés új képként.
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 A képünket kisebbre kell vennünk, ha 
a névjegykártyánkba akarjuk 
beilleszteni!

 A névjegykártyánkat ki kellene 
színezni zöldre!

 Ehhez kattintsunk rá a kívánt színre a
jobb oldalon lévő ikonok között!
Majd a kitöltés ikonra kattintsunk! 
(Festékes vödör)

Ezután kattintsunk a névjegyünk 
közepére és kiszínezi!

Kisebb lett
a képünk!
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 A tanulót körül kellene vágni!

 Ehhez jelöljük ki a képet!
 Menjünk a közepére a kijelölésnek, majd nyomjuk le a
jobb egeret és válasszuk a körbevágás parancsot! →

Ha elkészültünk, fessük be ennek is a hátterét ugyanolyan
színűre, mint a névjegykártyánké!

 Ha elkészültünk vele, akkor jelöljük ki a képet és másoljuk rá a névjegyünkre és helyezzük el 
a névjegyünk jobb alsó sarkába!

Ha beillesztettük, fogjuk meg
bal egérrel, cipeljük a helyére
és ott rögzítsük le!
Jobb  egér → Beillesztés
rögzítése paranccsal!

Szöveget írni a T ikonnal
tudunk!

 Miután Beállítottuk a betűtípust, a méretet és a 
színt, beírhatjuk a szöveget, majd nyomjuk meg az 
Ok gombot!

Ha beillesztettük, fogjuk meg bal egérrel, cipeljük a 
helyére és ott rögzítsük le! Jobb  egér → Felirat 
rögzítése paranccsal!

Ha javítani akarod a szöveget a rögzítése előtt! - duplán kell
kattintani a szövegre! 
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Az elkészült kártyát a Fájl →
Mentés másként paranccsal
mentjük el a saját mappánkba
névjegy néven.

 Adjuk meg fájlnévnek: névjegy
 A fájltípus az PNG legyen!

Majd keressük ki a mappát és a Mentés gomb!

Feladat: Készítsd el a saját névjegy kártyádat, PNG formátumban! 350x200 legyen a mérete!
Kép: a közösségi oldaladról lemásolt legyen, a színt és a betűtípust rád bízom!
A névjegyen szerepelnie kell:

• neved
• foglalkozásod
• lakcímed
• telefonszámod

13. dec. 2. hét Számonkérés
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