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1. A projekt jellemzése 

 

A projekt címe:  Videót forgatunk! 

Téma: Alkalmazói ismeretek.. 

A projekt időtartama: 3 óra (pontos időtartam nem állapítható meg, függ a diákok felkészültségétől, ismeretitől) 

A megvalósítás helyszínei:  informatikaterem, otthon. 

A projekt online elérhetősége: sites.google.com/view/tavaszi-projektek/főoldal 

 

A projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása: 

A projekt keretében az 6.d osztály tanulói szabadon választott témakörben a projektleírásba szereplő felteéelknek eleget tévő videót for-

gatnak. Ismerkednek  

 

A projekt fő célja:  

 Informatika tantárgyi célok: adott feladathoz megfelelő hardver és szoftver kiválasztása, önálló tanulás képességé-

nek fejlesztése. 

 Kapcsolat más műveltségterületekkel: magyar nyelv (MNY), művészetek (MM), ember és természet (ET), ember és 

társadalom (ET). 

A projekt vezetője: Tóth Imre, informatika tanár 

A projektet megvalósító csoport: az 6.d osztály tanulóiból alakult csoportok. 

 

Fejlesztendő/fejleszthető kompetenciák, műveltségterületek: 

- Digitális kompetencia: Az IKT eszközök tudatos használatának fejlesztése. Információ keresése. 

- Hatékony önálló tanulás: fejleszti a tanulás megszervezését egyénileg és csoportban egyaránt, az idővel és az információval való 

hatékony gazdálkodást is. 
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2. A projekt részletes leírása 

Érintett informatika órai témakör:  

 Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel (A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kivá-

lasztása) 

 Alkalmazói ismeretek 

A projektben bővíti a tanulók ismereteit az alkalmazói programok használata terén. 

 

 

Várható eredmények 

A választott témakörben egy videófilm készül el. 

3. Részletes projektterv 

 

Óra-

szám 

Foglalkozás címe  

Időtartam 

Feladatok, cselek-

vési sor, tevékeny-

ség 

Kompetencia-

terület 

Munka-

forma 

Alkalmazott 

módszer, pro-

jektoktatási 

technika 

Kapcsolat az in-

formatika tan-

tárggyal 

Kapcsolat más 

tantárgyakkal, 

műveltségi 

területekkel 

Megjegyzés, 

kellék, hivat-

kozások 

Feltételek 

(tárgyi, sze-

mélyi) 

        

 Audió és videó fájlok formátuma 

 Kép és videóformá-

tumok 

Digitális kom-

petencia.  

Hatékony ön-

álló tanulás.  

Önálló ott-

honi tanu-

lás. 

Online segít-

ségnyújtás 

Fájlok azonosítá-

sa. 

 https://docs.g

oog-

le.com/docum

ent/d/1JK4s2
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Óra-

szám 

Foglalkozás címe  

Időtartam 

Feladatok, cselek-

vési sor, tevékeny-

ség 

Kompetencia-

terület 

Munka-

forma 

Alkalmazott 

módszer, pro-

jektoktatási 

technika 

Kapcsolat az in-

formatika tan-

tárggyal 

Kapcsolat más 

tantárgyakkal, 

műveltségi 

területekkel 

Megjegyzés, 

kellék, hivat-

kozások 

Feltételek 

(tárgyi, sze-

mélyi) 

Természettu-

dományos 

kompetencia. 

MpB_Jxa8Rv3

2sK6ARTKB__

DQhN-

npItHUyE0ttY

/edit 

 A fájl neve, kiter-

jesztése 

Digitális kom-

petencia.  

Hatékony ön-

álló tanulás.  

Önálló ott-

honi tanu-

lás. 

Online segít-

ségnyújtás 

Fájlok azonosítá-

sa. 

 https://docs.g

oog-

le.com/docum

ent/d/1JK4s2

MpB_Jxa8Rv3

2sK6ARTKB__

DQhN-

npItHUyE0ttY

/edit 

 Audió, azaz hangfáj-

lok formátuma 

Kép és videó formá-

tumok 

Videó, azaz mozgó-

Digitális kom-

petencia.  

Hatékony ön-

álló tanulás.  

Természettu-

Önálló ott-

honi tanu-

lás. 

Online segít-

ségnyújtás 

Fájlok azonosítá-

sa. 

 https://docs.g

oog-

le.com/docum

ent/d/1JK4s2

MpB_Jxa8Rv3
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Óra-

szám 

Foglalkozás címe  

Időtartam 

Feladatok, cselek-

vési sor, tevékeny-

ség 

Kompetencia-

terület 

Munka-

forma 

Alkalmazott 

módszer, pro-

jektoktatási 

technika 

Kapcsolat az in-

formatika tan-

tárggyal 

Kapcsolat más 

tantárgyakkal, 

műveltségi 

területekkel 

Megjegyzés, 

kellék, hivat-

kozások 

Feltételek 

(tárgyi, sze-

mélyi) 

kép, film formátu-

mok 

dományos 

kompetencia. 

2sK6ARTKB__

DQhN-

npItHUyE0ttY

/edit 

  Digitális kom-

petencia.  

Hatékony ön-

álló tanulás.  

Természettu-

dományos 

kompetencia. 

Önálló ott-

honi tanu-

lás. 

Online segít-

ségnyújtás 

Fájlok azonosítá-

sa. 

 https://docs.g

oog-

le.com/docum

ent/d/1JK4s2

MpB_Jxa8Rv3

2sK6ARTKB__

DQhN-

npItHUyE0ttY

/edit 

 A legjobb androidos képernyőrögzítők 

 Mobilos videórögzí-

tő alkalmazások 

Digitális kom-

petencia.  

Hatékony ön-

álló tanulás.  

Önálló ott-

honi tanu-

lás. 

Online segít-

ségnyújtás 

Alkalmazások 

telepítése, hasz-

nálata. 

 https://docs.g

oog-

le.com/docum

ent/d/1JK4s2
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Óra-

szám 

Foglalkozás címe  

Időtartam 

Feladatok, cselek-

vési sor, tevékeny-

ség 

Kompetencia-

terület 

Munka-

forma 

Alkalmazott 

módszer, pro-

jektoktatási 

technika 

Kapcsolat az in-

formatika tan-

tárggyal 

Kapcsolat más 

tantárgyakkal, 

műveltségi 

területekkel 

Megjegyzés, 

kellék, hivat-

kozások 

Feltételek 

(tárgyi, sze-

mélyi) 

Természettu-

dományos 

kompetencia. 

MpB_Jxa8Rv3

2sK6ARTKB__

DQhN-

npItHUyE0ttY

/edit 

 Az androidos kép-

ernyőrögzítés leg-

jobb eszköze 

Digitális kom-

petencia.  

Hatékony ön-

álló tanulás.  

Természettu-

dományos 

kompetencia. 

Önálló ott-

honi tanu-

lás. 

Online segít-

ségnyújtás 

Alkalmazások 

telepítése, hasz-

nálata. 

 https://docs.g

oog-

le.com/docum

ent/d/1JK4s2

MpB_Jxa8Rv3

2sK6ARTKB__

DQhN-

npItHUyE0ttY

/edit 

 Egyszerű módszer – 

SCR Recorder Free 

 

Digitális kom-

petencia.  

Hatékony ön-

álló tanulás.  

Természettu-

Önálló ott-

honi tanu-

lás. 

Online segít-

ségnyújtás 

Alkalmazások 

telepítése, hasz-

nálata. 

 https://docs.g

oog-

le.com/docum

ent/d/1JK4s2

MpB_Jxa8Rv3
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Óra-

szám 

Foglalkozás címe  

Időtartam 

Feladatok, cselek-

vési sor, tevékeny-

ség 

Kompetencia-

terület 

Munka-

forma 

Alkalmazott 

módszer, pro-

jektoktatási 

technika 

Kapcsolat az in-

formatika tan-

tárggyal 

Kapcsolat más 

tantárgyakkal, 

műveltségi 

területekkel 

Megjegyzés, 

kellék, hivat-

kozások 

Feltételek 

(tárgyi, sze-

mélyi) 

dományos 

kompetencia. 

2sK6ARTKB__

DQhN-

npItHUyE0ttY

/edit 

 Vágd meg a videódat! 

 Movie Maker hasz-

nálata 

Digitális kom-

petencia.  

Hatékony ön-

álló tanulás.  

Természettu-

dományos 

kompetencia. 

Önálló ott-

honi tanu-

lás. 

Online segít-

ségnyújtás 

Alkalmazások 

telepítése, hasz-

nálata. 

 https://docs.g

oog-

le.com/docum

ent/d/1JK4s2

MpB_Jxa8Rv3

2sK6ARTKB__

DQhN-

npItHUyE0ttY

/edit 

 1. akadály: Rémálom 
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4. Mellékletek 

 

4.1. Videót forgatunk! 

 

4.1.1. 1. foglalkozás 

Audió és videó fájlok formátuma 

Kép és videóformátumok 

Az informatika világában változatos formában készülnek hang, kép, videó (úgynevezett média) fájlok. Azt is lehetne mondani, ahány 

program, ahány programkészítő cég, annyi módon rögzítik az elkészült média anyagokat. Szerencsére nem teljesen így van, de majdnem. 

Nagyon sok formában készülnek el média fájlok. De nit is jelent a fájl szó? 

 

A fájl 

A számítógépen adatainkat és programjainkat úgynevezett fájlokban (állományokban) tárol-

juk, mentjük el. 

Egy fájl tartalma a gép szempontjából vagy adat, vagy program. A fájlban tárolt adat lehet 

szöveg, kép, hang, videó, stb.  

A fájlok (állományok) elnevezésének szabálya: 

fálj_neve.fájl_kiterjesztése 

Pl.: palanta.png 

  

 A képen a fájlnév általános felépítése látható. Egy palántanevelésről szóló fájl, ami kép típusú (a png kiterjesztés kép formátumra utal). 
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A fájl neve 

Minden dokumentumnak, képnek, hangnak, videónak, stb. saját névvel kell rendelkeznie. Ez a számítógépben tör-

ténő azonosításban is fontos, de a régi fájlok megtalálása is könnyebb, ha olyan nevet adunk neki, ami a tartalmára 

emlékeztet. 

 

A fájl kiterjesztése 

A fájlkiterjesztés vagy röviden kiterjesztés olyan információ, amely segíti az operációs rendszert és a felhasználói programokat abban, 

hogy azonosítsa az állomány (fájl) típusát. A fájlkiterjesztés a fájl nevének végén helyezkedik el, attól ponttal elválasztva. Például a „pa-

lanta.png” fájlnév egy ’palanta’ nevű, képszerkesztő programmal készült, ’png’ formátumú képes állományt jelöl. 

A kiterjesztés ma már nem minden fájlkezelő program mutatja meg, azaz nem biztos, hogy látod, amikor megnézed például egy mappa 

tartalmát. 

  

A képen a Windows 10 fájlkezelő programja által egy mappában lévő fájlok listája látszik: 

 
 

A fájloknak nem látszik a kiterjesztése, csak az, milyen típusú az állomány. 

A „KA229-ED3022AA-EN” nevű fájl Adobe Acrobat Document típusú, olyan programmal nyitható meg, mely kezeli a „pdf” formátumú, 

kiterjesztésű fájlokat. 

Ugyanez a mappa Total Commander programban így néz ki: 
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Itt már látszik az előző fájl kiterjesztése is: pdf. 

 

Kiterjesztések, azaz fájlformátumok 

A kiterjesztések utalnak arra, hogy milyen adatokat tartalmaz a fájl. 

Más fájlformátumot használunk szöveges dokumentumok, képek, videók, hanganyagok vagy számítógépes programok tárolására. 

 

Minden fájlban kettes számrendszerbeli számokat használunk az adatok tárolására. A tárolt kettes számrendszerbeli adatok jelentése 

attól függ, milyen jellegű adatot tárolunk. 

Néhány példa, nagyon leegyszerűsítve: 

 a szöveges dokumentumokban a karakterek (betűk, jelek) kódját, 

 a képek esetén az egymást követő képpontok színét, 

 a hangfelvétel esetén a hangokat, a hangerőt. 

Az operációs rendszerek és a fájlokat kezelő, vagy feldolgozó programok a fájlnév után található kiterjesztés alapján döntik el, hogy egy 

fájl mit és milyen módon tárol. Ennek megfelelően kezeli tartalmát. 

 

Ha egy fájlkezelőben megnyitunk egy képet akkor a kiterjesztéshez rendelt alapértelmezett képszerkesztő vagy képmegjelenítő program 

fog elindulni. Ha a megnyitott fájl tartalma megfelel a kiterjesztés által meghatározott fájlformátum elvárásainak, akkor megtekinthetjük 

a képet. Ha a fájl tartalma nem teljesíti a fájlformátum leírásában szereplő követelményeket, akkor hibajelzést kapunk. 

Minden fájlformátumnak megvannak a maga előnyei és hátrányai is. Ha képet, dokumentumot, videót, hanganyagot, stb. szerkesztünk, 

akkor ezek ismeretében kell az éppen használt fájltípust kiválasztanunk. 
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A szerkesztő szoftverek rendszerint több fájlformátumba képesek menteni vagy exportálni az általunk készített 

művet. Csupán ki kell választanunk, hogy melyiket kivánjuk használni. 

Az alábbi képen a Google Dokumentumok program a FÁJL-Letöltés menüpontokra kattintva mutatja, hogy milyen 

típusú fájlként tudja menteni a szöveges dokumentumunkat: 

 

 
 

A már mentett fájlok kiterjesztését nem szabad módosítani, mert a megnyitáskor hibajelzést kapunk! 

  

Audió, azaz hangfájlok formátuma 

A hanganyagok sokféleképpen kerülhetnek számítógépünkre, mobil eszközeinkre. Letölthetjük az internetről, de mi magunk is készíthe-

tünk, „vehetünk fel” hanganyagot. Ehhez a mobil eszközünkön vagy számítógépünkön lévő mikrofont és egy hangrögzítő programot 

használunk. A keletkező hanganyag formátuma (kiterjesztése) a programtól függ. 
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A hanghullámok megjelenítése az Audacity programban 

 

A hanganyag minőségét általában a felvevőprogramban tudjuk állítani. A minőség és a méret mindig fontos kérdés. A nagyon jó minősé-

gű hangok nagy méretű fájlokat eredményeznek, a kisméretű fájlok minősége pedig nem mindig jó. Itt bizony egyensúlyozni kell a jó 

hangzás és a még tárolható méret között. 

A hang tárolása alapvetően veszteségmentes (azaz nagy méretű) vagy veszteséges, tömörítéses (azaz gyengébb minőségű) módszerrel 

történhet. 

 

Legyakoribb audió formátumok a veszteségmentes hangtárolásra: 

 wav (Waveform Audio, más néven Audio for Windows, . a szabványt a Microsoft és az IBM 1991-ben fejlesztett ki), 

 pcm (a legelterjedtebb CD és DVD formátumú hangformátum), 

 wma (Windows Media Audio. Elsősorban Windows alapú környezetben működik), 

 alac (Apple Lossless Audio Codec. Apple eszközökön, pl. iTunes használatos). 

 

Legyakoribb audió formátumok a tömörített hangtárolásra: 

 mp3 (főképp zene tárolására használják, az egyik legelterjedtebb), 

 aac (Advanced Audio Coding. Fejlettebb algoritmussal dolgozik, mint az MP3), 

 ogg (az egyik legjobb legtöbb veszteséges tömörítési formátum), 

 wma (Windows Media Audio. A Microsoft saját formátuma), 

 amr (Adaptive Multi-Rate audio codec. régi mobil eszközök hagformátuma), 

 midi (Musical Instrument Digital Interface, elektronikus hangeszközökön kezelt hangfájl). 
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Kép és videó formátumok 

A képek és videók rögzítésére a hangoknál leírt törvényszerűségek érvényesek. Jó minőség, nagy fájl, kis méret, 

rosszabb képminőség. 

 

Képformátumok 

 

Legyakoribb veszteségmentes képformátumok: 

 tiff (Tagged Image File Format, archiválásra a legalkalmasabb fájlformátum), 

 raw (jelentése: nyers. Veszteségmentes állomány). 

 

Leggyakoribb veszteséges (tömörített) képformátumok) 

 jpg vagy jpeg (Joint Photographic Expert Group, az egyik leggyakoribb és legismertebb képformátum), 

 png (Portable Network Graphics, a GIF alternatívájaként fejlesztették ki. 10-30 százalékkal jobb, mint a GIF formátum), 

 gif (Graphics Interchange Format, régi, elterjedt formátum). 

 

Videó, azaz mozgókép, film formátumok 

A videó fájlok mérete olyan hatalmas, hogy a hétköznapi gyakorlatban nem használunk veszteségmentes formátumot, csak olyat, mely 

valamilyen algoritmus alapján tömöríti a videót. 

 

Leggyakoribb videóformátumok: 

 mp4 (vagy MPEG-4, a legelterjedtebb online formátum) 

 avi (Audio Video Interleave File, az egyik legnépszerűbb, de már nagyon régi, 1990) 

 mov (Apple QuickTime Movie Format, az APPLE eszközök videó formátuma) 

 mpeg (Motion Pictures Experts Group) 

 flv vagy f4v (Flash, a legelterjedtebb online videó formátum) 

 mkv vagy mka (Matroska, gyakori videó formátum). 

 mov (Movie, az Apple videó formátuma) 



  

 

14 

 

  

4.1.2. 2. foglalkozás  

A legjobb androidos képernyőrögzítők 

 

 
 

Az Android manapság a mobilipar egyik legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező rendszere. Egyre több alkalmazás készül Androidra, 

így egyre szélesebb választékból kereshetjük ki a nekünk megfelelő alkalmazásokat. Előbb-utóbb mindenkivel előfordul, hogy mobilos 

képernyőjükről valamit meg szeretnének osztani másokkal, vagy valamit rögzíteni szeretnének. Ennek talán egyik legjobb módja a teljes 

képernyő rögzítése. Számos képernyőrögzítő alkalmazás érhető el a Play Áruházban, de ennek ellenére (vagy talán éppen ezért) a megfe-

lelő szoftver kiválasztása nehéz lehet. Ebben a bejegyzésben ezért bemutatjuk a legnépszerűbb képernyő felvevőket Androidra, elő-

nyeikkel és hátrányaikkal együtt. 

 

Az androidos képernyőrögzítés legjobb eszköze 

A leginkább ajánlott szoftver az Apowersoft Képernyőrögzítő. A szoftverrel demók, oktatóvideók, játékok és más képernyős tevékenysé-

gek is rögzíthetők androidos telefonon. Számos beállítás módosítható, például a felbontás, a bitráta és a képkockasebesség is. A képer-
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nyőrögzítés mellett a webkamera képe, valamint hangforrásként a telefon, a mikrofon vagy mindkettő is rögzíthe-

tő, folyamatos szinkronban. Számos funkciója ellenére még egy kezdő számára is egyszerűen használható szoft-

verről van szó. 

Ez az androidos képernyőrögzítő emellett azt is lehetővé teszi, hogy azokat az alkalmazásokat elrejtsük, amelyeket nem szeretnénk rög-

zíteni. Nincs szükség a telefon rootolására az androidos eszközök képernyőjének rögzítéséhez. A szoftverhez Android 5.0 vagy újabb 

verzió szükséges. 
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Előnyök: Nincs szükség rootjogokra, videó és hangok rögzítését is támogatja. 

Hátrányok: Csak az 5.0-ás és újabb Androidokon érhető el 

Érdemes tudni, hogy az Apowersoft asztali számítógépre is kínál androidrögzítőt, melynek a neve Apowersoft 

Androidrögzítő. Ezzel a szoftverrel számítógépre tükrözve jeleníthető meg és rögzíthető az androidos eszközök képernyője. Egyes And-

roid 5.0-nál korábbi eszközök is támogatottak. Lentebb letöltheti és használatba is veheti. 

 

Egyszerű módszer – SCR Recorder Free 

Az SCR egy újabb népszerű alkalmazás az Android képernyő rögzítése kategóriában. Az ingyenes változat 3 perces videó rögzítését tá-

mogatja (a korlátozás a fizetős változattal oldható fel). A beállítások között a videókódoló, a felbontás, a bitráta és a képtranszformáció 

konfigurálható. Az alkalmazás képernyőrögzítés közben a rendszerhangokat is fel tudja venni. Mindehhez azonban rootolás szükséges, 

legalábbis az Android Lollipop 5.0-nál régebbi eszközökön. 

 
 

Előnyök: Támogatja a rendszerhangok rögzítését. 

Hátrányok: Az ingyenes változat csak 3 perces videókat rögzít, valamint vízjelet illeszt a felvételekre. 

https://www.apowersoft.hu/androidrogzito
https://www.apowersoft.hu/androidrogzito
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Minden említett rögzítő jó megoldás az androidos képernyő rögzítésére Összességében elmondható, hogy a Rec és 

az SCR korlátozza a rögzítés hosszát. Ezek helyett inkább az Apowersoft Képernyőrögzítő tekinthető a legjobb vá-

lasztásnak, amely az alapfunkciók mellett számos extra képességet is nyújt. 

4.1.3. 3. foglalkozás  

Vágd meg a videódat! 

Movie Maker használata 

 

 A Windows Movie Maker ingyenesen letölthető a netről, igazából minden alap dolgot tud a videoszer-

kesztéssel kapcsolatban, és nagyon egyszerű a használata. Miután letöltötted, nyisd meg a programot. 

 

Ezt fogod látni: 

 

 
 

Felül vannak kis fülcsekék, ezeket fogom most megmutatni, hogy melyikkel mit tudsz elérni. 

https://www.apowersoft.hu/androidos-kepernyorogzitok.html#_1
https://www.apowersoft.hu/androidos-kepernyorogzitok.html#_1
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A "Home" fülecske alatt tudsz hozzáadni a gépről videókat,képeket, zenét, narrációt (mikor alámondasz dolgokat), illetve szöveget. Ha a 

"Caption"-re nyomsz, akkor a videóra írja a szöveget,ha a "Credits"-re akkor pedig egy fekete lapot rak be, és arra írhatsz akármilyen 

színnel. 

  

  

 
  

 
Beállíthatsz animációkat, vizuális effekteket, ezeket nem nagyon szoktam használni, így nem is tudok róluk többet mondani, szerintem 

próbálgassátok végig, hátha valamelyik megtetszik. 
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Na és akkor a legfontosabb: a szerkesztés. Beállíthatod hogy milyen hangos legyen a videó hangja, illetve gyorsít-

hatod akár 4x-ére, vagy lelassíthatod a felére. A videósávban csak rákkattintasz egy adott pontra, és ha lenyomod a 

"Set start/end point"-ot akkor törli a kattintástól számítva az előrébb/hátrébb lévő részeket. Ha csak kisebb rész-

leteket akarsz vágni, akkor kattintasz a "Split"-re. Huh nehéz ezt így magyarázni, de én azt ajánlom, hogy próbálgasd ki te magad, hamar 

meg fogod érteni ;) 

  

 
  

Szóval így néz ki ez az egész, mikor a videód vágdosod, bal oldalt nézheted végig, jobb oldalt szerkeszted. 

  

Zene: 
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Hogyha beraksz egy zenét, akkor az így fog megjelenni. A zenét ugyanúgy vághatod meg, mint a videód, ugyanis ennek is kijön egy külön 

fülecske: 

  

 
  

Tehát, beállíthatod milyen hangos legyen a zene, vagy hogy a végére lehalkuljon, ugyanúgy kivághatsz belőle részeket, és megadhatod 

meddig tartson. 
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 Miután készen vagy, sajnos át kell konvertálnod a videót. Ezt úgy teheted meg, hogy bal oldalt a kis kék fülecskére mész, majd a "Save 

movie"-ra kattintasz. Itt kiválaszthatod milyenre konverálja, én ugye ilyenkor a Youtube-ra megyek rá, de lehet még sok más célra, vagy 

olyat is lehet hogy csak a hangot konvertálja stb. 

  

Egyéb tipp: Amíg nem konvertáltál, semelyik videót vagy zenét ne töröld ki a gépedről, mert ha az eltűnik, akkor a WMM sem nyitja majd 

meg, és kezdheted elölről. + Félóránként mentsd el amit csináltál, mivel néha összeomlik a program. 

 


