
Egy Google account 
létrehozása és 
használata!



A következőkben 
képernyőfelvételek 
lesznek láthatóak a 
könnyebb megértést 
segítve!

Amennyiben egyszerűbb, haladhat a diákkal 
egyhuzamban, így mindig kéznél lesz a 
segítség



Első lépésként 
egy 
keresőmodult 
használva ezt 
írjuk be!



Itt kell megadnunk 
nevünket, és 
megalkotni egyedi 
emailcímünket!

Az emailcímet és 
a jelszót írjuk fel 
egy papírra akár, 
hogy ne felejtsük 
el!



Ezen az oldalon 
további adatokat 
szükséges 
megadni,
Amennyiben van 
már 
emailcímünk, azt 
is meg lehet.

Ez fontos lehet, mert ha 
elfelejtjük az 
emailcímünket, vagy 
jelszavunkat, ezen 
fognak nekünk újat 
küldeni.



 Innen már csak pár lépés

Itt lesz 
lehetőségünk 
eldönteni, hogy a 
gyors vagy a 
manuális 
személyre szabást 
választjuk!

A diában én a 
manuálist 
fogom 
választani!



A 
következőkben 
több lehetőség 
közül 
választhatunk, 
hogy egyedivé 
tegyük Google 
fiókunkat!

A magyarázat 
mindig a választási 
lehetőségek alatt 
lesz, ezeken 
érdemes átrágnunk 
magunkat!



Általában a 
(megadott idő) 
utáni törlés egy 
jó megoldás, 
így nem 
halmozódnak 
ez előzmények.



Ez egy fontos pont!

A személyre 
szabott 
hirdetések alatt 
értendő például: 
ha sokat 
nézegettünk 
mostanában 
kabátokat, akkor 
kabátokkal 
kapcsolatos 
hirdetéseket fog 
feldobálni a 
Google.

Ellenkező esetben ez 
véletlenszerű lesz



Ez egy kevésbé fontos pont



Hogyan 
tovább?

A megerősítés, majd az elfogadom 
pontra kattintva készen is vagyunk!



Fő oldal

Személyes adatok megtekintése

Személyre szabás ás adatok

Biztonsági infók

Ismerősök, és megosztás

Feliratkozások és fizetések



Itt a különböző 
szolgáltatásokat 
találjuk, rájuk 
kattintva az adott 
szolgáltatás 
weblapjára dob 
minket!

A jobb felső sarokra 
kattintva láthatunk 9 kis 
pontot 3x3-as sorokba 
rendezve!



Gyorstalpaló a 
fenti 
szolgáltatások
ról!

 Search: a keresőmotor amit minden nap használunk, a fiókot is ezen 
keresztül csináltuk!

 Maps: Online térkép, szinte kivétel nélkül minden telefonon van már!

 Youtube: videó megosztó oldal, sokak által ismert és szeretett!

 Play Store: Alkalmazások, e-bookok és filmek áruháza, csak online 
formátumban!

 Google News: Hírportál!

 Gmail: Levelező alkalmazás, az erről készült prezentáció sok hasznos 
információt tartalmaz!

 Meet: Egy meetingek tartására alkalmas oldal, hasonló a Teams-hez és a 
Zoom-hoz!

 Contacts: Telefonunkat csatlakoztatva itt láthatjuk hívásainkat, 
kontaktjainkat!

 Google Drive: Online tárhely, képek, filmek, fotók, dokumentumok 
tárolására limitélt tárhellyel!

 Calendar: Naptár, értesítésekkel és egyéb segítőkész funkciókkal!

 Translate: Fordító alkalmazás, elég nagy pontossággal!

 Photos: Képek megtekintése!



Miért éri meg 
csinálni?

 Majdhogynem mindenhez szükséges manapság, ha online 
csinálunk valamit

 Teljesen ingyenes

 Sok helyre tudunk Google fiókkal belépni!

 A Drive-al lesz ingyenes felhő tárhelyünk

 Ingyenes levelező (Gmail) jár hozzá!



Bármi kérdés 
merülne fel, az 
oldalon 
mindenre 
lehet választ 
találni!

 Sok sikert !


