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Bevezető
A gépírás oktatás a tíz ujjal gépelés, azaz a „vakon gépelés” tanulása. A „vakon gépelés” persze nem
látásunk hiányára utal, bár a csökkent látóképességűek csak így képesek gépelni. Megtanulunk  
gépelni, mind a tíz ujjunkat képesek vagyunk használni úgy, hogy közben a képernyőt vagy egy 
papíralapú adatforrást nézünk. 

Mióta tíz ujjal gépelek, valamit leírni a számítógépen nem szenvedés, hanem öröm.

A modul a GNU/Linux rendszereken telepíthető Tpgt és/vagy gTpgt programra épül. A másolási 
gyakorlatok azonban egy szimpla szövegszerkesztő segítségével önállóan is felhasználhatók. 
Gépelésoktató program használata nagyban megkönnyíti tanulásunkat. A program például hanggal 
jelzi, ha rossz billentyűt ütöttünk, vagy nem enged tovább a helyes billentyű leütéséig, számolja a 
hibákat, segítve ezzel a kontroll kialakítását. 

Célok
Amikor még csak írógép létezett, a gépelés a titkárnők és adminisztrátorok „privilégiuma” volt, és 
csak az ilyen munkakörök oktatása során volt tanagyag. Ma, amikor a számítógépes  infrastruktúra 
használata olyan mértékben elterjedt (és egyre csak terjed), hogy azok használata minden 
munkakörben szinte természetes, a gépírás már nem csak a titkárnők és az adminisztrátorok 
feladata. Minden olyan munkahelyen, ahol számítógépet használnak, hatékonyabb, gyorsabb 
munkavégzés válik lehetővé, ha a munkaerő képes a tízujjas, „vakon gépelésre”. 

A tízujjas gépelés egyik előnye, hogy a gépelőnek nem kell a billentyűzetet figyelnie, miközben 
gépel. A folyamat alatt a képernyőn ellenőrizheti, mit és hova ír. A másik pedig a másolás 
lehetősége. Egy kézzel írott vagy nyomtatott papíralapú anyag lemásolásánál a gépíró a folyamat 
alatt a papíron tartja a szemét, ezzel lehetővé válik annak folyamatos olvasása. Ez a két előny 
valójában a kétfajta cél is, amely hatékonnyá és gyorssá teszi munkánkat. 

Nem célja ennek az oktatóanyagnak az olyan karakterek megtanítása, amelyek túlmutatnak a 
számítógép átlagfelhasználói közönségén, értem ezalatt például a programozókat. A 
programozóknak a számok, betűk és írásjelek megtanulása kevés, mivel minden programozási nyelv
különleges karakterek sokaságával írja le egy program működését, például: „{} [ ] # | & = < > “ stb. 
Az ilyen karakterek ritkán fordulnak elő az átlagfelhasználói környezetben. Bár megjegyzem a Tpgt 
és gTpgt programok oktatják ezeket a különleges billentyűket is.
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A helyes test- és kéztartás, billentyűzet, alap fogalmak (1 óra)

A billentyűzet

A tanulás során a billentyűzet három, jól elkülöníthető részét fogjuk használni, amelyet zöld, piros 
és kék színnel jelöltünk az 1. ábrán. Pirossal a numerikus billentyűzet, kékkel az alfabetikus 
billentyűzet, zölddel határolva pedig a kiegészítő billentyűzetet láthatjuk. 

A ma a számítógépeken használatos billentyűzetkiosztást a régi írógépektől örököltük. A 
számítógépekhez csatlakoztatott billentyűzetek ennek kiegészített változatai. Az írógép 
billentyűzetének kialakításánál elsődleges szempont volt, hogy olyan karakterek (betűk) kerüljenek 
egymás mellé, amelyeket a gépíró ritkán üt le egymás után. Erre azért volt szükség, mert az egymás 
mellett leütött billentyűk az írógépen összeakadhattak. Így alakult ki a ma is elterjedt, egyszerűen 
csak „qwertz”-nek emlegetett kiosztás. Természetesen a számítógép esetében ez az összeakadás már
nem valós probléma, így születtek elképzelések olyan billentyűzetkiosztásokról, amelyeken a lehető
leggyorsabban megtalálhatók a gyakran gépelt betűk. E törekvésnek jelenleg nincs megvalósult 
gyakorlata, magam sem láttam még ilyen billentyűzetet. 

A billentyűzeten a karaktereket többféleképpen is csoportosíthatjuk. Ilyen csoportosítással minden, 
az IT alapjairól tankönyvet író megpróbálkozik, de egységes fogalmakat azóta sem sikerült 
meghatározni. Ez részben annak is köszönhető, hogy a gyártok mindig hozzátesznek vagy elvesznek
kicsit a klaviatúrákhoz. Így nem tehetünk mást, mint hogy meghatározzuk saját terminológiánkat, 
melyet alkalmazni fogunk.
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A szövegbe számokat, betűket és írásjeleket írunk, ez lehet a csoportosítás egyik alapja:

● számbillentyűk (numerikus billentyűk),

● betűbillentyűk (alfabetikus billentyűk),

● írásjelek (idézőjel, pont, vessző stb.).

Ezeken kívül vannak még kiegészítő billentyűk, amelyekkel törlünk, sort törünk, kis- és nagybetűk 
között váltunk, vagy egy program különböző részeire, funkcióira hivatkozunk (Ctrl, Alt stb.). 
Vannak funkcióbillentyűk, amelyekhez egyedi tevékenységeket rendelnek egy programban. Vannak 
olyanok, amelyek például egy szövegszerkesztőben a kurzor mozgatását vagy az oldalak lapozását 
oldják meg. Vannak olyanok, amelyek jobb oldalon ki vannak emelve (numerikus stb.), lásd 1. ábra.

Mi most csak az elsőnek említett alap numerikus, az alfabetikus és a kiegészítő billentyűkkel 
foglalkozunk, lásd 3. ábra. Az egyszerűség kedvéért az írásjeleket is (pont, vessző) az alfabetikus 
billentyűzethez soroljuk. Most eltekintünk attól, hogy a felkiáltójel is egy fontos írásjel, az mégis a 
numerikus billentyűzeten érhető el, egy váltóbillentyű segítségével.

Az alfabetikus billentyűzet az, amely tartalmazza betűkészletünket, és a gépírás megtanulásának 
alapja. Három sorra oszthatjuk fel. Nemes egyszerűséggel egy középső, egy felső és egy alsó sorra 
oszthatjuk. 

A tíz ujjal való gépelés egyik lényeges eleme, hogy kiválasztunk néhány billentyűt, amely felett tíz, 
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illetve nyolc ujjunk (kis, gyűrűs, középső és mutató) állandóan „lebeg”, és ehhez viszonyítjuk a 
többi billentyű helyzetét. Ez célszerűen a középső soron található asdf és jklé billentyűk. Ezek 
lesznek az alapbillentyűink, ujjaink mindig innen indulnak és ide térnek vissza. A tízujjas 
tanulásunkat is ezekkel fogjuk kezdeni. A billentyűzetek f és j gombjainak felületén, hogy 
könnyebben megtaláljuk, egy kisebb kiemelkedő „bütyök” is található. 

A leckék során megtanuljuk a középső sor alapbillentyűit, azután az alapbillentyűk közötti (G és H) 
karakterek leütését, majd a felső és alsó sort. Az alapbillentyűk tanulásával könnyű dolgunk lesz, az 
első nehezebb mozzanat a „G” és a „H” tanulásával jön, mivel ekkor először ujjainknak el kell 
hagyniuk az alapbillentyűket (asdf jklé). Minden, gépírást oktató programot úgy szerveznek, hogy 
az éppen leütött billentyűt kiírja a képernyőre. A programnak ezt a lehetőségét használjuk arra, hogy
egy új billentyű tanulása során soha ne keressük szemünkkel az új billentyűt, inkább üssünk le több 
más billentyűt „vakon” (nem nézve a klaviatúrát) annak megtalálása érdekében. Ez a módszer 
annyira fontos, hogy itt kiemelem: SOHA NE NÉZZÜK A BILLENTYŰZETET! Ha így 
dolgozunk, megtanulunk a szemünk helyett az ujjainkkal érzékelni. 

A kiegészítő billentyűk

A kiegészítő billentyűzet részeit a 3. ábra szemlélteti. A szavak közé szóközöket teszünk, ezt a 
szóköz billentyű leütésével érjük el. Az Enter billentyű esete nem egyszerű. WYSIWYG 
szövegszerkesztők esetén a sorok végén nem használjuk az Entert, más esetekben és bekezdések 
végen viszont igen (lásd szövegszerkesztés modul). Shift billentyű (magyarul Sift) segítségével 
érhetjük a betűk nagybetűs alakját, illetve a numerikus soron a kiegészítő karaktereket. Ehhez 
hasonló feladatokat lát el az AltGr billentyű. A tabulátorral 8 helyközt (beállítástól függően más is 
lehet) tehetünk a szövegbe (fejlett szerkesztőknél ezek általában nem szóközök, hanem nyolc 
karakterhelyet tároló önálló egységek, azaz tabulátorjelek). A CapsLock billentyűt használjuk a 
nagy- és kisbetűs írásmód közötti váltásra. Míg a Shiftet nyomva tartva írhatunk be egy nagybetűt, 
addig a CapsLock billentyűt egyszer megnyomva csak nagybetűvel írunk (a CapsLock a numerikus 
billentyűzetre hatástalan). 

A 4. ábrán a kezek „felosztását” láthatjuk a leütött billentyűk tekintetében. A függőleges irányú 
pontozás a billentyűzetet kétfelé osztja. Az egyes ujjak a következő billentyűket ütik le:
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Egy leckét ismételjünk lehetőleg addig, amíg a tévesztések száma nagyon kevés lesz. Ideális 
esetben mindennap egy órát gyakoroljunk, így több hét után képesek leszünk folyószöveget gépelni 
„vakon”. Ilyenkor ez még fárasztó, mert állandó koncentrációt igényel. Ekkor azonban, már nincs 
más hátra, mint használjuk megszerzett tudásunkat munkánk során, és egy idő után a nehéz 
koncentráció magától eltűnik, a gépelés pedig örömöt okoz majd számunkra, amint érezzük 
kezünket a billentyűzeten zongorázni.

A helyes tartás

A helyes tartás a természetes tartás. Ehhez szükséges a megfelelő magasságú asztal, és az ideális 
magasságra beállított szék. A széket olyan magasra állítsuk, hogy combunk vízszintesen 
helyezkedjen el, lábszárunk függőleges legyen, és teljes talpunk legyen a földön. Az asztal olyan 
magas legyen, hogy kezünk a billentyűzetet éppen érintse. Az alkar vízszintes, a felkar függőleges. 
Az ujjak kézközéptől számított 3 ujjperceinek merőlegesen kell állniuk a billentyűzetre. A 
hüvelykujjak a szóköz billentyűt könnyedén érintik. A vállunkat tartsuk leengedve, a derekunk 
érintse a háttámlát. Könyökünk lazán érintse az oldalunkat.
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Bal kéz mutató ujj: f r v g t b 4 5
Bal kéz középső ujj: d e c 3
Bal kéz gyűrűsujj: s w x 2
Bal kéz kisujj: a q y 1 í 0

Jobb kéz mutató ujj: j u m h z n 
6 7 
Jobb kéz középső ujj: k i ,  8 
Jobb kéz gyűrűsujj: l o . 9 
Jobb kéz kisujj: é p – ö ü ó á ő ű 
Jobb kéz hüvelykujj: szóköz
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A továbbiakban gépelést oktató programmal gyakorlunk. Ezt a részt mindig a Gépelés címszóval 
vezetjük be. A 6. órától felváltva használjuk a gépelésoktató programot, amelyet papíralapú 
forrásból másolunk, ezt a részt a Másolás címszóval vezetjük be. Ezenkívül lesz még kéztorna is, 
amely segít karbantartani a gépeléshez nem szokott ujjakat, címszava a Kéztorna. A 
gépelésoktatáshoz a GNU GPL terjesztésű Tpgt nevű programot fogjuk használni, amely letölthető 
erről a weblapról: http://szit.hu/tpgt.
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Az fjdk karakterek, szóköz és az Enter tanulása (2-3 óra)

Gépelés

A tpgt szót begépelve indítsuk el a Tpgt nevű programot egy terminálablakban, ha az fel van 
telepítve. Ha nincs, menjünk a http://szit.hu/tpgt/ oldalra, töltsük le, és telepítsük. Indulás után a 
főmenübe jutunk, lásd 6. ábra.

Válasszuk a Leckék menüpontot, majd Leckék menüben a „Kezdő” menüpontot, lásd 5. ábra. A 
Tpgt-ben a kezdő leckék 14 részből állnak, lásd 7. ábra. Értelemszerűen válasszuk a „Lecke 1” 
menüpontot. 

Az első lecke az f és a j billentyű gyakorlásával kezdődik, lásd 8. ábra. Ügyelve a helyes tartásra 
helyezzük kezünket az alapbillentyűkre. Nyomjuk le a képernyőn látható sorban az f, a szóköz, a j, 
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végül pedig az Enter billentyűket. Az újabb elénk táruló sort ugyanígy csináljuk végig, amíg a lecke
végére nem érünk. Ne a billentyűzetet nézzük, hanem a képernyőt. Menjünk a következő leckére, 
ahol a d és k betűket tudjuk megtanulni, lásd 9. ábra.

Ügyeljünk arra, hogy hibátlanul dolgozzunk. Ismételjük a két leckét többször. A Tpgt egyik előnye, 
hogy leckéi könnyen átírhatók, lecserélhetők. A program dokumentációjában találunk hozzá 
segítséget. 
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Az sl aé billentyűk (4-5 óra)

Gépelés

A Tpgt program „Lecke 3” és „Lecke 4” részével folytatjuk. A „Lecke 3” az sl karaktereket oktatja. 
Az s billentyűt a bal kéz gyűrűsujjával, az l billentyűt a jobb kéz gyűrűsujjával ütjük. A „Lecke 4”-
ben az aé billentyűket tanuljuk. Az a betűt a bal kéz kisujjával, az é betűt a jobb kéz kisujjával ütjük.
Ügyeljünk a helyes test- és kéztartásra. Ne nézzük a billentyűzetet, csak a képernyőt! 

Kéztorna

Kiindulásként az ujjaink egyenesek. Szorítsuk össze ujjainkat, amennyire csak tudjuk kb. 1 
másodpercig, majd feszítsük teljesen szét. Ismételjük el tízszer. 
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Az asdfjklé gyakorlás, másolás (6-9 óra)

Gépelés

Gyakoroljuk a Tpgt program „Lecke 1”, „Lecke 2”, „Lecke 3” és „Lecke 4” részeit, az utóbbi 
kettőre nagyobb hangsúlyt helyezve. Ne nézzük a billentyűzetet, csak a képernyőt!

Másolási feladat

Indítsunk egy szövegszerkesztőt majd másoljuk le a következő karaktereket (Ha ezt a 
dokumentumot elektronikusan olvassa, ajánlott kinyomtatni). A tegyük magunk mellé a szöveget, 
helyezzük ujjainkat az alapbillentyűkre, majd kezdjük el úgy gépelni, hogy csak a papírt nézzük és 
nem nézünk sem a billentyűzetre, sem a monitorra. 

fakad fakad kélj kélj fakad fakad kélj kélj fakad fakad kélj kélj

fakad fakad kélj kélj fakad fakad kélj kélj fakad fakad kélj kélj

fakad fakad kélj kélj fakad fakad kélj kélj fakad fakad kélj kélj

fakad fakad kélj kélj fakad fakad kélj kélj fakad fakad kélj kélj

fakad fakad kélj kélj fakad fakad kélj kélj fakad fakad kélj kélj

akad akad félj félj akad akad félj félj akad akad félj félj

akad akad félj félj akad akad félj félj akad akad félj félj

akad akad félj félj akad akad félj félj akad akad félj félj

akad akad félj félj akad akad félj félj akad akad félj félj

akad akad félj félj akad akad félj félj akad akad félj félj

salakkal salakkal sasfélék sasfélék salakkal salakkal sasfélék

salakkal salakkal sasfélék sasfélék salakkal salakkal sasfélék

salakkal salakkal sasfélék sasfélék salakkal salakkal sasfélék

salakkal salakkal sasfélék sasfélék salakkal salakkal sasfélék

salakkal salakkal sasfélék sasfélék salakkal salakkal sasfélék

késés késés dajka dajka késés késés dajka dajka késés késés

késés késés dajka dajka késés késés dajka dajka késés késés

késés késés dajka dajka késés késés dajka dajka késés késés

késés késés dajka dajka késés késés dajka dajka késés késés

késés késés dajka dajka késés késés dajka dajka késés késés
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A gh billentyűk tanulása (10-11 óra)

Gépelés

A Tpgt program „Lecke 5” részével dolgozunk. Először visszük mutató ujjunkat más billentyűzetre.
Ügyeljünk arra, hogy a g és h billentyűk lenyomása után soha ne maradjon ott az ujjunk! Mindig 
vigyük vissza azokat f és j billentyűkre. A többi ujjunk pedig lehetőleg egyáltalán ne mozduljon. A g
billentyűt a bal kéz mutató ujja üti, a h billentyűt a jobb kéz mutató ujja. 

Az asdfghjklé billentyűk gyakorlása (12-13 óra)

Gépelés

Ismételjük a Tpgt „Lecke 1”-től „Lecke 5”-ig minden részt. Ügyeljünk a helyes test- és kéztartásra, 
és ne nézzük a billentyűzetet.

Másolás

Egy szövegszerkesztőbe másoljuk be az alábbi szöveget. Ne nézzük se a billentyűzetet, se a 
monitort!

hasad hasad gésa gésa hasad hasad gésa gésa hasad hasad gésa gésa
hasad hasad gésa gésa hasad hasad gésa gésa hasad hasad gésa gésa
hasad hasad gésa gésa hasad hasad gésa gésa hasad hasad gésa gésa
hasad hasad gésa gésa hasad hasad gésa gésa hasad hasad gésa gésa
hasad hasad gésa gésa hasad hasad gésa gésa hasad hasad gésa gésa

dagad dagad léha léha dagad dagad léha léha dagad dagad léha léha
dagad dagad léha léha dagad dagad léha léha dagad dagad léha léha
dagad dagad léha léha dagad dagad léha léha dagad dagad léha léha
dagad dagad léha léha dagad dagad léha léha dagad dagad léha léha
dagad dagad léha léha dagad dagad léha léha dagad dagad léha léha

gléda gléda falas falas gléda gléda falas falas gléda gléda falas falas

gléda gléda falas falas gléda gléda falas falas gléda gléda falas falas

gléda gléda falas falas gléda gléda falas falas gléda gléda falas falas

gléda gléda falas falas gléda gléda falas falas gléda gléda falas falas

gléda gléda falas falas gléda gléda falas falas gléda gléda falas falas
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Az ru billentyűk tanulása (14-15 óra)

Gépelés

A gyakorlást még mindig mutatóujjal folytatjuk. Használjuk ehhez a Tpgt program „Lecke 6” 
részét. Az r billentyűt a bal, az u billentyűt pedig a jobb mutatóujjal ütjük. Ügyeljünk a helyes 
tartásra.

Másolás

Másoljuk az alábbi szavakat egy szövegszerkesztőbe. Ne nézzük se a billentyűzetet, se a monitort!

radar radar ugar ugar radar radar ugar ugar radar radar ugar ugar

radar radar ugar ugar radar radar ugar ugar radar radar ugar ugar

radar radar ugar ugar radar radar ugar ugar radar radar ugar ugar

radar radar ugar ugar radar radar ugar ugar radar radar ugar ugar

radar radar ugar ugar radar radar ugar ugar radar radar ugar ugar

juhar juhar lugas lugas juhar juhar lugas lugas juhar juhar lugas lugas

juhar juhar lugas lugas juhar juhar lugas lugas juhar juhar lugas lugas

juhar juhar lugas lugas juhar juhar lugas lugas juhar juhar lugas lugas

juhar juhar lugas lugas juhar juhar lugas lugas juhar juhar lugas lugas

juhar juhar lugas lugas juhar juhar lugas lugas juhar juhar lugas lugas

réka réka uras uras réka réka uras uras réka réka uras uras

réka réka uras uras réka réka uras uras réka réka uras uras

réka réka uras uras réka réka uras uras réka réka uras uras

réka réka uras uras réka réka uras uras réka réka uras uras

réka réka uras uras réka réka uras uras réka réka uras uras
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Az ei billentyűk tanulása (16-17 óra)

Gépelés

A Tpgt program „Lecke 7” része következik. Az e billentyűt a bal, az i billentyűt a jobb középső 
ujjal ütjük. Ügyeljünk a helyes tartásra. Ujjainkat mindig vigyük vissza az alapbillentyűkre!

Másolás

Másoljuk az alábbi szavakat egy szövegszerkesztőbe. Ne nézzük se a billentyűzetet, se a monitort!

rege rege sereg sereg rege rege sereg sereg rege rege sereg sereg

rege rege sereg sereg rege rege sereg sereg rege rege sereg sereg

rege rege sereg sereg rege rege sereg sereg rege rege sereg sereg

rege rege sereg sereg rege rege sereg sereg rege rege sereg sereg

rege rege sereg sereg rege rege sereg sereg rege rege sereg sereg

érdek érdek giga giga érdek érdek giga giga érdek érdek giga giga

érdek érdek giga giga érdek érdek giga giga érdek érdek giga giga

érdek érdek giga giga érdek érdek giga giga érdek érdek giga giga

érdek érdek giga giga érdek érdek giga giga érdek érdek giga giga

érdek érdek giga giga érdek érdek giga giga érdek érdek giga giga

deres deres hidal hidal deres deres hidal hidal deres deres hidal hidal

deres deres hidal hidal deres deres hidal hidal deres deres hidal hidal

deres deres hidal hidal deres deres hidal hidal deres deres hidal hidal

deres deres hidal hidal deres deres hidal hidal deres deres hidal hidal

deres deres hidal hidal deres deres hidal hidal deres deres hidal hidal
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Az wo billentyűk tanulása (18-19 óra)

Gépelés

A Tpgt program „Lecke 8” része következik. A w billentyűt a bal, az o billentyűt a jobb gyűrűsujjal 
ütjük. Ügyeljünk a helyes tartásra. Ujjainkat mindig vigyük vissza az alapbillentyűkre!

Másolás

Másoljuk az alábbi szavakat egy szövegszerkesztőbe. Ne nézzük se a billentyűzetet, se a monitort!

kifog kifog fedél fedél kifog kifog fedél fedél kifog kifog fedél fedél

kifog kifog fedél fedél kifog kifog fedél fedél kifog kifog fedél fedél

kifog kifog fedél fedél kifog kifog fedél fedél kifog kifog fedél fedél

kifog kifog fedél fedél kifog kifog fedél fedél kifog kifog fedél fedél

kifog kifog fedél fedél kifog kifog fedél fedél kifog kifog fedél fedél

wolf wolf walesi walesi wolf wolf walesi walesi wolf wolf walesi walesi

wolf wolf walesi walesi wolf wolf walesi walesi wolf wolf walesi walesi

wolf wolf walesi walesi wolf wolf walesi walesi wolf wolf walesi walesi

wolf wolf walesi walesi wolf wolf walesi walesi wolf wolf walesi walesi

wolf wolf walesi walesi wolf wolf walesi walesi wolf wolf walesi walesi

steward steward koros koros steward steward koros koros steward steward koros koros

steward steward koros koros steward steward koros koros steward steward koros koros

steward steward koros koros steward steward koros koros steward steward koros koros

steward steward koros koros steward steward koros koros steward steward koros koros

steward steward koros koros steward steward koros koros steward steward koros koros
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Az qp billentyűk tanulása (20-21 óra)

Gépelés

A Tpgt program „Lecke 9” része következik. A q billentyűt a bal, a p billentyűt a jobb kisujjal ütjük.
Ügyeljünk a helyes tartásra. Ujjainkat mindig vigyük vissza az alapbillentyűkre!

Másolás

Másoljuk az alábbi szavakat egy szövegszerkesztőbe. Ne nézzük se a billentyűzetet, se a monitort!!

query query pokol pokol query query pokol pokol query query pokol pokol

query query pokol pokol query query pokol pokol query query pokol pokol

query query pokol pokol query query pokol pokol query query pokol pokol

query query pokol pokol query query pokol pokol query query pokol pokol

query query pokol pokol query query pokol pokol query query pokol pokol

Kéztorna

Kiindulásként az ujjaink egyenesek. Most hajlítsuk be a kis-, a gyűrűs, a középső és a mutatóujjunk 
első percét, az ujjainkat folyamatosan ökölbe szorítva. A végén a hüvelykujjunkat is szorítsuk a 
második ujjpercekre, azokra merőlegesen („karatés ököl”), ezután lassan egyenesítsük ki ujjainkat. 
Ismételjük ezt tízszer.
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Az eddig tanult billentyűk gyakorlása (22-23 óra)

Gépelés

Ismételjük a Tpgt „Lecke 6” -tól „Lecke 9”-ig minden részt. Ügyeljünk a helyes test- és kéztartásra, 
és ne nézzük a billentyűzetet.

Másolás

Egy szövegszerkesztőbe másoljuk be az alábbi szöveget. Ne nézzük se a billentyűzetet, se a 
monitort!

lopos lopos jeges jeges lopos lopos jeges jeges lopos lopos jeges jeges

lopos lopos jeges jeges lopos lopos jeges jeges lopos lopos jeges jeges

lopos lopos jeges jeges lopos lopos jeges jeges lopos lopos jeges jeges

lopos lopos jeges jeges lopos lopos jeges jeges lopos lopos jeges jeges

lopos lopos jeges jeges lopos lopos jeges jeges lopos lopos jeges jeges

were were power power were were power power were were power power

were were power power were were power power were were power power

were were power power were were power power were were power power

were were power power were were power power were were power power

were were power power were were power power were were power power

ruskol ruskol reped reped ruskol ruskol reped reped ruskol ruskol reped reped

ruskol ruskol reped reped ruskol ruskol reped reped ruskol ruskol reped reped

ruskol ruskol reped reped ruskol ruskol reped reped ruskol ruskol reped reped

ruskol ruskol reped reped ruskol ruskol reped reped ruskol ruskol reped reped

ruskol ruskol reped reped ruskol ruskol reped reped ruskol ruskol reped reped
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Az vm billentyűk tanulása (24-25 óra)

Gépelés

Megint visszatérünk a mutatóujjakhoz. A most következő billentyűk az alsó sorból valók. Lefelé és 
jobbra ütjük le őket. A v billentyűt a bal, az m billentyűt a jobb kéz mutatóujjával ütjük le. 

Másolás

Indítsunk egy szövegszerkesztőt, majd másoljuk bele az alábbi szöveget:

volga volga mire mire volga volga mire mire volga volga mire mire

volga volga mire mire volga volga mire mire volga volga mire mire

volga volga mire mire volga volga mire mire volga volga mire mire

volga volga mire mire volga volga mire mire volga volga mire mire

volga volga mire mire volga volga mire mire volga volga mire mire

summa summa véges véges summa summa véges véges summa summa véges véges

summa summa véges véges summa summa véges véges summa summa véges véges

summa summa véges véges summa summa véges véges summa summa véges véges

summa summa véges véges summa summa véges véges summa summa véges véges

summa summa véges véges summa summa véges véges summa summa véges véges
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Az c és a vessző billentyűk tanulása (26-27 óra)

Gépelés

A c billentyűt a bal, a vesszőt a jobb kéz középső ujjával ütjük le. Ügyeljünk a helyes tartásra, és ne 
nézzük a billentyűzetet!

Másolás

Indítsunk egy szövegszerkesztőt, majd másoljuk bele az alábbi szöveget:

a csomag, ha kell lepereg, a csomag, ha kell lepereg, merev eleme

a csomag, ha kell lepereg, a csomag, ha kell lepereg, merev eleme

a csomag, ha kell lepereg, a csomag, ha kell lepereg, merev eleme

a csomag, ha kell lepereg, a csomag, ha kell lepereg, merev eleme

a csomag, ha kell lepereg, a csomag, ha kell lepereg, merev eleme
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Az x és a pont billentyűk tanulása (28-29 óra)

Gépelés

A x billentyűt a bal, a pontot a jobb kéz gyűrűsujjával ütjük le. Ügyeljünk a helyes tartásra, és ne 
nézzük a billentyűzetet! Ne emeljük magasra a kezünket!

Másolás

Indítsunk egy szövegszerkesztőt, majd másoljuk bele az alábbi szöveget:

xerox xerox axi axi xerox xerox axi axi xerox xerox axi axi

xerox xerox axi axi xerox xerox axi axi xerox xerox axi axi

xerox xerox axi axi xerox xerox axi axi xerox xerox axi axi

xerox xerox axi axi xerox xerox axi axi xerox xerox axi axi

xerox xerox axi axi xerox xerox axi axi xerox xerox axi axi

expo expo plexi plexi expo expo plexi plexi expo expo plexi plexi

expo expo plexi plexi expo expo plexi plexi expo expo plexi plexi

expo expo plexi plexi expo expo plexi plexi expo expo plexi plexi

expo expo plexi plexi expo expo plexi plexi expo expo plexi plexi

expo expo plexi plexi expo expo plexi plexi expo expo plexi plexi

ha fakamra. akkor fakamra. de ha fakamra. akkor is fakamra.

ha fakamra. akkor fakamra. de ha fakamra. akkor is fakamra.

ha fakamra. akkor fakamra. de ha fakamra. akkor is fakamra.

ha fakamra. akkor fakamra. de ha fakamra. akkor is fakamra.

ha fakamra. akkor fakamra. de ha fakamra. akkor is fakamra.
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Az y és a kötőjel tanulása (30-31 óra)

Gépelés

Az alsó sor y karakterét a bal kéz kisujjával ütjük. A rövid kötőjelet (amely mínuszjel is egyben) a 
jobb kéz kisujjával ütjük. Ügyeljünk most is arra, hogy kezünk ne emelkedjen fel. Ujjunk mindig 
menjen vissza az alapbillentyűkre. Test- és kéztartásunkat az első leckében leírtak alapján igazítsuk!

Másolás

Másoljuk az alábbi szöveget egy szövegszerkesztőbe:

lyukas lyukas – meredek – ha kell – rejtélyes, hogy élhesse

lyukas lyukas – meredek – ha kell – rejtélyes, hogy élhesse

lyukas lyukas – meredek – ha kell – rejtélyes, hogy élhesse

lyukas lyukas – meredek – ha kell – rejtélyes, hogy élhesse

lyukas lyukas – meredek – ha kell – rejtélyes, hogy élhesse
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Komplett szavak gyakorlása az eddigi billentyűkkel (32-35 óra)

Gépelés

Erre a feladatra a Tpgt program tartalmaz egy tízsoros leckét a „Lecke 14” menü alatt. A szöveget 
legalább háromszor gépeljük be.

Másolás

olykor megpilled ama alja segély keserve, hogy lepke vigye oly

aljra ahol megremeg mikor az csak kifakadna. ha lépésre figyelek,

akkor horgas aljon vetem kis retkes pokla alapjaira. remélem alapos

kék és piros elme kell egy ily lelkes, delejes esélyes kardhoz. 

régen, csak akkor esdekel, ha kapros hasa remek és képe vala.

megismerni egy ily kurafi esdekléses, piros és kék csévés 

daru fokos. 
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A tz és bn billentyűk tanulása (36-37 óra)

Gépelés

Megint a mutatóujjak következnek. Az alsó és felső sorokban maradt egy-egy le nem ütött billentyű.
Talán ez egy kicsit nehezebb, mivel ujjainkkal most nem a megszokott irányba kell ütnünk. A t 
billentyűt a bal kéz mutatóujjával, a z billentyűt a jobb kéz mutatóujjával ütjük. Ügyeljünk arra, 
hogy miközben felemeljük mutatóujjunkat, a többi ujj maradjon az alapbillentyűkön, ugyanígy a bn 
billentyűk leütése esetén is! A b-t a bal kéz mutatóujjával, az n billentyűt a jobb kéz mutatóujjával 
ütjük. 

A Tpgt programban ezek a billentyűgyakorlatok a középszint menüjében, a Lecke 15 és a Lecke 16-
ban találhatók.

Másolás

tartalmaz tartalmaz kérdez kérdez tartalmaz tartalmaz kérdez kérdez

tartalmaz tartalmaz kérdez kérdez tartalmaz tartalmaz kérdez kérdez

tartalmaz tartalmaz kérdez kérdez tartalmaz tartalmaz kérdez kérdez

tartalmaz tartalmaz kérdez kérdez tartalmaz tartalmaz kérdez kérdez

tartalmaz tartalmaz kérdez kérdez tartalmaz tartalmaz kérdez kérdez

bank bank napban napban bank bank napban napban bank bank napban napban

bank bank napban napban bank bank napban napban bank bank napban napban

bank bank napban napban bank bank napban napban bank bank napban napban

bank bank napban napban bank bank napban napban bank bank napban napban

bank bank napban napban bank bank napban napban bank bank napban napban

tartok ama felettes esemény elterjedéséért amit tegnap nagyon gondosan loptak olyan 
képességgel rendelkezett egyedek, akik nem voltak méltatlanok hasznos esztendeiket 
erre keresni. ha  volt valaha ilyen szép és lelkes csapata ennek az embernek, akkor nem 
értem mily eretnek képes ezt eltiporni. ha teles tele vagy esetlen gondolatokkal, akkor 
miért téped lelked oly komolyan, hogy azt nem idilli nézni. 

- 25 -



Gépírás – Sallai András – http://szit.hu

A áí billentyűk tanulása (38-39 óra)

Gépelés

Az á és í billentyűk a „Lecke 17” részben találhatók a Tpgt programban. Az á billentyűt a jobb kéz 
kisujjával, az í billentyűt a bal kéz kisujjával ütjük. Ügyeljünk arra, hogy leütésnél minimum a 
mutatóujjak maradjanak a helyükön, az alapbillentyűkön. 

Másolás

ápolás ápolás hímzés hímzés ápolás ápolás hímzés hímzés ápolás ápolás hímzés 
hímzés

ápolás ápolás hímzés hímzés ápolás ápolás hímzés hímzés ápolás ápolás hímzés 
hímzés

ápolás ápolás hímzés hímzés ápolás ápolás hímzés hímzés ápolás ápolás hímzés 
hímzés

ápolás ápolás hímzés hímzés ápolás ápolás hímzés hímzés ápolás ápolás hímzés 
hímzés

ápolás ápolás hímzés hímzés ápolás ápolás hímzés hímzés ápolás ápolás hímzés 
hímzés

ármány ármány kínzás kínzás ármány ármány kínzás kínzás ármány ármány kínzás 
kínzás

ármány ármány kínzás kínzás ármány ármány kínzás kínzás ármány ármány kínzás 
kínzás

ármány ármány kínzás kínzás ármány ármány kínzás kínzás ármány ármány kínzás 
kínzás

ármány ármány kínzás kínzás ármány ármány kínzás kínzás ármány ármány kínzás 
kínzás

ármány ármány kínzás kínzás ármány ármány kínzás kínzás ármány ármány kínzás 
kínzás

már tudom mit akarok és mit nem. oly korban szeretnék élni, ahol kevés titok van az 
emberek szívében, mert egyszer s mindenkorra megjegyezték, hogy a cél olyan értékek 
keresése amely nem másban található, magukban. tudják, hogy megélni magukat ez 
feladatuk, és boldogságuk kulcsa is egyben. az az akarat amit valamilyen cél elérése 
érdekében tesznek soha nem vezet célra. nem az akart vitte eddig sem jobb utakra eme 
embereket. tette vagy nem tette mindig ilyen dolgokon eset, bukott vagy szép lett ideje 
egy része.
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Az öü billentyűk tanulása (40-41 óra)

Gépelés

A most következő billentyűk a jobb kéz kisujját veszik igénybe. A most következő karakterek 
leütéséhez szokatlanul nagy távolságra kell vinnünk kisujjunkat. A sok gyakorlás azonban 
meghozza a gyümölcsét, és előbb-utóbb vérünkké válik ez is. Ügyeljünk arra, hogy jobb kéz 
mutatóujja mindig maradjon a j billentyűn, amikor leütjük ezeket a billentyűket. A Tpgt program 
„Lecke 18” menüpontja tartalmazza az idevonatkozó leckét. 

Másolás

ürügy ürügy ökör ökör ürügy ürügy ökör ökör ürügy ürügy ökör ökör

ürügy ürügy ökör ökör ürügy ürügy ökör ökör ürügy ürügy ökör ökör

ürügy ürügy ökör ökör ürügy ürügy ökör ökör ürügy ürügy ökör ökör

ürügy ürügy ökör ökör ürügy ürügy ökör ökör ürügy ürügy ökör ökör

ürügy ürügy ökör ökör ürügy ürügy ökör ökör ürügy ürügy ökör ökör

üldögél üldögél köröz köröz üldögél üldögél köröz köröz üldögél üldögél köröz köröz

üldögél üldögél köröz köröz üldögél üldögél köröz köröz üldögél üldögél köröz köröz

üldögél üldögél köröz köröz üldögél üldögél köröz köröz üldögél üldögél köröz köröz

üldögél üldögél köröz köröz üldögél üldögél köröz köröz üldögél üldögél köröz köröz

üldögél üldögél köröz köröz üldögél üldögél köröz köröz üldögél üldögél köröz köröz

olyan ügyek történetek feldolgozásával foglalkozom, amelyek összhangban vannak ügyes
és kedvelt és nem üres emberek hiedelmével. ha ilyen ürügy pattan ki egy üveges ember 
agyából, amely fiatal korában nem volt képes beteljesülni. Nem tehetett egyebet mint 
ürmös vízzel locsolgatta üres dühös fejét.  
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Az óú billentyűk tanulása (42-43 óra)

Gépelés

Az ó és ú billentyűt is a jobb kéz kisujjával ütjük. Ügyeljünk arra, hogy a mutatóujjunk maradjon a 
helyén! A Tpgt program „Lecke 19” menüje alatt gyakorolható. 

Másolás

forduló forduló hosszú hosszú forduló forduló hosszú hosszú forduló forduló hosszú 
hosszú

forduló forduló hosszú hosszú forduló forduló hosszú hosszú forduló forduló hosszú 
hosszú

forduló forduló hosszú hosszú forduló forduló hosszú hosszú forduló forduló hosszú 
hosszú

forduló forduló hosszú hosszú forduló forduló hosszú hosszú forduló forduló hosszú 
hosszú

forduló forduló hosszú hosszú forduló forduló hosszú hosszú forduló forduló hosszú 
hosszú

nyaktiló nyaktiló úszó úszó nyaktiló nyaktiló úszó úszó nyaktiló nyaktiló úszó úszó

nyaktiló nyaktiló úszó úszó nyaktiló nyaktiló úszó úszó nyaktiló nyaktiló úszó úszó

nyaktiló nyaktiló úszó úszó nyaktiló nyaktiló úszó úszó nyaktiló nyaktiló úszó úszó

nyaktiló nyaktiló úszó úszó nyaktiló nyaktiló úszó úszó nyaktiló nyaktiló úszó úszó

nyaktiló nyaktiló úszó úszó nyaktiló nyaktiló úszó úszó nyaktiló nyaktiló úszó úszó

túlzó túlzó mutató mutató túlzó túlzó mutató mutató túlzó túlzó mutató mutató

túlzó túlzó mutató mutató túlzó túlzó mutató mutató túlzó túlzó mutató mutató

túlzó túlzó mutató mutató túlzó túlzó mutató mutató túlzó túlzó mutató mutató

túlzó túlzó mutató mutató túlzó túlzó mutató mutató túlzó túlzó mutató mutató

túlzó túlzó mutató mutató túlzó túlzó mutató mutató túlzó túlzó mutató mutató
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Az őű billentyűk tanulása (44-45 óra)

Gépelés

Az utolsó billentyűpároshoz értünk. Az ő betű elég közel van a magyar billentyűzeteken a kisujj 
alapbillentyűjéhez, így nem jelent gondot. Az ű betű már kényesebb. Az ű betűvel az a legnagyobb 
gond, hogy a billentyűzetgyártók legalább két helyre szokták tenni. Egyszer megrövidítik a 
BackSlash billentyűt, és akkor az ó után kerül, de gyakoribb, hogy az á és az Enter közé teszik, 
amint az a fentebbi képeken is szerepel. A Tpgt program „Lecke 20” menüpontját válasszuk. 
Ügyeljünk a helyes test- és kéztartásra. A mutatóujjunk ne emelkedjen fel a helyéről!

Másolás

űrsikló űrsikló gyűrű gyűrű űrsikló űrsikló gyűrű gyűrű űrsikló űrsikló gyűrű gyűrű

űrsikló űrsikló gyűrű gyűrű űrsikló űrsikló gyűrű gyűrű űrsikló űrsikló gyűrű gyűrű

űrsikló űrsikló gyűrű gyűrű űrsikló űrsikló gyűrű gyűrű űrsikló űrsikló gyűrű gyűrű

űrsikló űrsikló gyűrű gyűrű űrsikló űrsikló gyűrű gyűrű űrsikló űrsikló gyűrű gyűrű

űrsikló űrsikló gyűrű gyűrű űrsikló űrsikló gyűrű gyűrű űrsikló űrsikló gyűrű gyűrű

tördelő tördelő őrködő őrködő tördelő tördelő őrködő őrködő tördelő tördelő őrködő őrködő

tördelő tördelő őrködő őrködő tördelő tördelő őrködő őrködő tördelő tördelő őrködő őrködő

tördelő tördelő őrködő őrködő tördelő tördelő őrködő őrködő tördelő tördelő őrködő őrködő

tördelő tördelő őrködő őrködő tördelő tördelő őrködő őrködő tördelő tördelő őrködő őrködő

tördelő tördelő őrködő őrködő tördelő tördelő őrködő őrködő tördelő tördelő őrködő őrködő

pörösködő pörösködő nyelvű nyelvű pörösködő pörösködő nyelvű nyelvű pörösködő 
pörösködő

pörösködő pörösködő nyelvű nyelvű pörösködő pörösködő nyelvű nyelvű pörösködő 
pörösködő

pörösködő pörösködő nyelvű nyelvű pörösködő pörösködő nyelvű nyelvű pörösködő 
pörösködő

pörösködő pörösködő nyelvű nyelvű pörösködő pörösködő nyelvű nyelvű pörösködő 
pörösködő

pörösködő pörösködő nyelvű nyelvű pörösködő pörösködő nyelvű nyelvű pörösködő 
pörösködő
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A tzbnáíöüóúőű billentyűk gyakorlása (46-47 óra)

Gépelés

A Tpgt program „Lecke 15”-től „Lecke 20”-ig ismétlésével gyakoroljunk. Ügyeljünk a helyes 
tartásra. Igyekezzünk egyenletes ritmussal dolgozni.

Másolás

a férfiak a mai napig úgy érzik, elvesztették a nőket. azokat a nőket, akik régen 
szoknyában jártak és élvezték, ha a férfitársuk irányította őket. de jött a nők 
egyenjogúsági eszményképe, mert hát a női egók azt mondták, ők miért nem. megkapták,
amit kértek. ha ma valaki ez ellen szól, megkapja a magáét, kikiáltják szívtelennek, 
igazságtalannak, meg ami még eszükbe jut. minden nő szeretné magának az 
egyenjogúságot. eközben a nők nem vették észre, hogy ezzel a lépéssel egy fontos 
dolgot veszítettek el. ez a nőiesség. elfelejtettek nőnek lenni, és csodálkoznak, hogy nem 
találják önmagukat. a férfiak pedig csodálkoznak, hogy nem találják a nőkben a nőt. 
amikor pedig egyik sem találja azt, amit keres, másfelé kezdenek el kutatni. így születnek 
a válások. pedig minden nőben létezik egy olyan teremtő erő, amely a világot egyetlen 
mosolyuktól csodálatossá teszi. 

Kéztorna

Kiinduló tartás: a kéz ujjai nyújtva vannak. Egymás mellé szorítjuk a mutató- és középső ujjunkat. 
Ugyanakkor egymás mellé szorítjuk gyűrűs- és kisujjunkat. A középső és a gyűrűsujjakat pedig 
szétfeszítjük. Mindkét kézzel ismételjük tízszer. 
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A Shift használata (48-49 óra)

Gépelés

Megtanultuk megtalálni ujjainkkal az egyes billentyűket. A minimális gépelni tudáshoz 
hozzátartozik a nagybetűk használatának ismerete, elvégre minden mondatunk így kezdődik. A 
nagybetűket a Shift és a CapsLock billentyűkkel tudjuk elérni. Az első órán már megtanultuk, hogy 
a Shiftet nyomva tartva egyetlen nagybetűt tudunk ütni. Ha pedig folyamatosan akarunk 
nagybetűvel írni, azt a CapsLock billentyűvel tudjuk be-, illetve kikapcsolni. Az idevonatkozó lecke
a Tpgt programban a Középszint menüpont alatt a Lecke 21-et választva érhető el. Két Shift 
billentyűt találunk minden klaviatúrán, egyet bal és egyet jobb oldalon. Mindkettőt a kisujjunkkal 
ütjük, értelemszerűen a balt a bal kézzel, a jobbat a jobb kézzel. A CapsLock billentyűt a bal kéz 
kisujjával kapcsolhatjuk ki vagy be. 

Másolás

A UNIX rendszerekre kifejlesztett C nyelv a mai napig megmutatta időtállóságát. Az ún. 
DOS-os időszakban a Borland által fejlesztett C fordítók voltak a legnépszerűbbek. Ilyen 
kedvenc fejlesztőeszköz volt a Turbo C is, amely tartalmazta az ANSI szabvány függvény 
könyvtárait, plusz olyan könyvtárakat, amelyekkel grafikus könyvtárakat lehet előállítani. 
Ez utóbbi a conio.h néven vált ismertté. A programozók, akik ezt a környezetet 
megszokták, nehezen váltanak át a GNU Linux rendszerekben használatos gcc fordító 
által támogatott curses.h könyvtári függvényekre. Azok, akik elmélyedtek a curses.h 
használatában, olyan eszközt kaptak a kezükbe, mellyel hatékonyan képesek C alapú 
programokat előállítani. Azoknak, akik kifejezetten grafikus felületre szeretnének ablakozó
rendszerű programot előállítani, nagyszerű eszköz a GTK plusz könyvtári 
függvénygyűjtemény. A GTK pluszt eredetileg a GIMP nevű képszerkesztő program 
létrehozásához készítették. Erre a célra készített fejlesztői eszköz még a Qt. Hátránya a 
GTK plusszal szemben, hogy nincs megfelelő mélységben modularizálva, ezért lassabb 
előző társánál. Akik kifejezetten grafikát akarnak előállítani, például egy játékhoz, azoknak
egy lehetőség a OpenGL könyvtári függvények használta. 
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Numerikus billentyűk 0-9 (50-54 óra)

Gépelés

A számok leütése nehezebb feladat, mint a felső vagy az alsó sor, mert ujjainknak még távolabb kell
azokat elérni az alapbillentyűkhöz képest. Ezért különösen ügyeljünk arra, hogy azok az ujjaink, 
amelyek nem ütnek, lehetőleg ne emelkedjenek fel az alapbillentyűzetről, hogy oda könnyen 
visszataláljanak. 

Másolás

f4fj7j f4fj7j a1al9l a1al9l f4fj7j f4fj7j a1al9l a1al9l f4fj7j f4fj7j a1al9l a1al9l

f4fj7j f4fj7j a1al9l a1al9l f4fj7j f4fj7j a1al9l a1al9l f4fj7j f4fj7j a1al9l a1al9l

f4fj7j f4fj7j a1al9l a1al9l f4fj7j f4fj7j a1al9l a1al9l f4fj7j f4fj7j a1al9l a1al9l

f4fj7j f4fj7j a1al9l a1al9l f4fj7j f4fj7j a1al9l a1al9l f4fj7j f4fj7j a1al9l a1al9l

f4fj7j f4fj7j a1al9l a1al9l f4fj7j f4fj7j a1al9l a1al9l f4fj7j f4fj7j a1al9l a1al9l

d3dk8k d3dk8k s2sa0a s2sa0a d3dk8k d3dk8k s2sa0a s2sa0a d3dk8k d3dk8k s2sa0a 
s2sa0a

d3dk8k d3dk8k s2sa0a s2sa0a d3dk8k d3dk8k s2sa0a s2sa0a d3dk8k d3dk8k s2sa0a 
s2sa0a

d3dk8k d3dk8k s2sa0a s2sa0a d3dk8k d3dk8k s2sa0a s2sa0a d3dk8k d3dk8k s2sa0a 
s2sa0a

d3dk8k d3dk8k s2sa0a s2sa0a d3dk8k d3dk8k s2sa0a s2sa0a d3dk8k d3dk8k s2sa0a 
s2sa0a

d3dk8k d3dk8k s2sa0a s2sa0a d3dk8k d3dk8k s2sa0a s2sa0a d3dk8k d3dk8k s2sa0a 
s2sa0a

13598 13598 24670 24670 13598 13598 24670 24670 13598 13598 24670 24670

13598 13598 24670 24670 13598 13598 24670 24670 13598 13598 24670 24670

13598 13598 24670 24670 13598 13598 24670 24670 13598 13598 24670 24670

13598 13598 24670 24670 13598 13598 24670 24670 13598 13598 24670 24670

13598 13598 24670 24670 13598 13598 24670 24670 13598 13598 24670 24670

1968.07.38-án történt, hogy 4963 ember  készült 1480 kocsival Isztambulba, ami 5600 
km-re volt az akkori 48-as táblától. Ebből 2549 volt nő és 28-an beszélték az angol 
nyelvet. A végállomásra csak 948 ember érkezett meg, ebből 815 férfi és 26 gyerek. 1936-
óta nem volt ekkora megmozdulás. 
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Teljes mondatok gépelése (55-60 óra)

Gépelés

A gépelési gyakorlathoz használjuk a Tpgt „Lecke 22” – „Lecke 28”-ig részeit. Figyeljünk az 
egyenletes ritmusra és a helyes tartásra. Használjunk metronómot (a Linux terjesztések tartalmaznak
ilyen programot). Egy leckét ismételjünk többször.

Másolás

Gépeljük be tetszőleges szövegszerkesztőbe az alábbi bekezdéseket. Egy bekezdést ismételjünk 
legalább háromszor!

Amikor megjelentek a PC típusú számítógépek, vele együtt jelentkezett a crackervilág. Az 
akkori szoftvergyártók a zárt forráskódot részesítették előnyben, a kor mottója, adod a 
binárist és jól eldugod a forráskódot. A bevétel reményében korlátokat hordozó szoftver 
pedig sok ember fantáziáját megmozgatta. Be akarták bizonyítani, hogy nem fog ki rajtuk 
a gonosz programozó, meg használni is akarták a programokat. Az internet 
megjelenésével szárnyra kapott ez a fajta tevékenység. A crackerek közzétették 
eredményeiket, a felhasználók pedig örömmel keresték programjaikhoz az ún. törést. 

Az internet megjelenésével persze más eszmények is terjedni kezdtek. A crackerkorszakot
felváltotta a nyílt forráskód ideája. Voltak, akik úgy gondolták, forráskódjukat a világért 
sem akarják eltitkolni, inkább közzéteszik, megmutatják másoknak, hátha mások is tudnak
hozzátenni valami jót. Bejött számukra ez az elgondolás. Ezt a korszakot nevezhetnénk 
hackerkultúrának. 

A nyílt forráskód nem csak azért jelentős, mert szabadon és ingyen juthatunk 
programokhoz. Ez a fajta kultúra teszi lehetővé, hogy a korábban fel nem ismert 
tehetségek szabad erőforrásait kihasználják. Az emberek többségéből persze hiányzik az 
ilyesfajta kreativitás. Nem képesek alkotni, csak felhasználni. Ez a nem tudás legtöbbször 
a lustaságból ered, mert minden ember  alapjában véve alkotónak született. A lusta típust 
leginkább csak a forma érdekli. Ha a forma szép, a tartalom lehet akár ocsmány is. A 
formák természetesen fontosak, de tartalom nélkül csak egy üresfejű lényt kápráztathat el.

Van egy ismerősöm, nevezzük Józsinak. Józsi a zárt forráskód szerelmes felhasználója. 
Egyszer ecseteltem neki a nyílt forráskód szépségeit. Megkérdezte, ha én írnék egy 
programot, nyílttá tenném a forráskódját? Erre csak annyit feleltem, hogy már megtettem. 
Írtam egy programot, és közzétettem a forráskódját is, tpgt a neve. 
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