
Fájlok feltöltése/létrehozása, feladatok megtekintése, elküldése

A fájlok tárhelyének válasszátok a OneDrive alkalmazást, ahol mappákba rendezve tárolhatjátok 
létrehozott dokumentumaitokat. Ha Word-dokumentumot hozol létre a legfelső sorban kattintva a 
Dokumentum feliratra adsz neki nevet. A rendszer automatikusan menti.
A fájlokat létrehozhatjátok, feltölthetitek, tárolhatjátok a Teams alkalmazásban is, a felső menüsor Fájlok 
fülre kattintva (létrehozhattok, feltölthettek) – ezeket a dokumentumokat viszont a csoport többi tagja is 
látja, módosíthatja, törölheti.

A fájlokat az Office365-ben többféleképpen tölthetjük fel:

1. Új fájl létrehozása: + Új fülre kattintva lehetőség van új dokumentum létrehozására (Word, 
PowerPoint, Excel dokumentumok).

2. Feltöltés: ha a gépedben található dokumentumot akarod feltölteni (előtte győződj meg, hogy hova
töltöd fel a fájlt, hogy később, ha keresni kell, megtaláld).

Ha a tanárnak a feladat megoldásához dokumentumot kell küldened, előbb hozd létre azt a 
dokumentumot, vagy töltsd fel a gépedből.

Feladatok megtekintése, megoldása és elküldése

A Teams alkalmazás tantárgyi csoportjában az Általános csatorna Feladatok fülre kattintva ellenőrizheted
a feladatokat (Assignments). A feladat neve alatt mutatja, hogy mikorra kell elkészíteni (pl. Due March 
30. 11:59 PM – március 30-ig).
A feladat megtekintéséhez kattints a View assignment gombra.

Ha elkészültél a feladattal, prezentációval, stb. és a OneDrive alkalmazásba elmentetted, akkor itt, a 
Feladatok fülnél elküldheted a tanárnak.

A My work (Munkám) alatt található a + Add work (dokumentum, munka hozzáadása) gomb. Ha 
rákattintunk, csatolhatjuk ide a munkánkat. Következő kép.



A bal oldali részben kiválasztjuk, hogy hol van a munka :
1) OneDrive-felhő
2) + New File – ha most akarunk új dokumentumot létrehozni (nem ajánlott)
3) Upload from this device – ha a gépedben elmentett dokumentumot akarsz csatolni

Majd a Attach (Csatolás) gombra kattintva csatoljuk a feladatunkhoz a dokumentumot.

Visszatérünk a tantárgyi csoportunkhoz, megnézzük, hogy az Általános csatornában a  Feladatok fülnél 
ott van-e a csatolt dokumentumunk, majd elküldjük a tanárnak. Előtte jól nézd meg, ellenőrizd, hogy a 
megfelelő dokumentumot küldöd-e. Nem tudsz újat küldeni, ha rosszat küldtél. A tanár viszont 
visszaküldheti. 
A Feladatok fülnél azt is ellenőrizheted, hogy melyik feladatot kell elkészítened, melyiket küldted már el 
(Completed gomb). Ha pedig olyan szöveget látsz, hogy Nothing let to turn in #winning  az azt jelenti, 
hogy nincs beküldeni való feladatod. Győzelem.


