
A keresztrejtvény-készítő program használata 

 

A program először azt kérdezi, hogy új 
keresztrejtvényt akarunk, vagy egy olyat, amit 
elmentettünk korábban. Az újat írom, mert az 
elmentett is így működik csak az első lépések 
kimaradnak.  (I would like to start a new 
crossword) Minden lépés után a Next gombbal 
folytatjuk a munkát a következő oldalon. 

 

Az első lépés a szavak listájának létrehozása. 
Használhatunk újat, amit most készítünk (Let me 
create a word list from scratch now.), vagy egy 
régit, amit már korábban használtunk. Most az 
újat mutatom… 

 

A keresztrejtvény szavait a felső sorba gépeljük, 
az alsó téglalapba kerül a meghatározás. Ha kész 
az Add word to list gombbal adhatjuk hozzá a 
keresztrejtvényhez. A Remove word-del 
távolíthatjuk el, ha meggondoltuk magunkat. A 
bal oldali téglalapban látszanak a 
keresztrejtvényünk szavai. 



 

Ennek a lépésnek nincs nagy jelentősége. A lap 
tetején szerepel a keresztrejtvény címe, ha 
kinyomtatjuk, ezt lehet a felső sorba beírni, az 
alsó sorok a készítőjének a neve és a szerzői jog 
jelzése. Ha üresen marad, akkor is továbbenged.  

 

Ebben a lépésben megadhatjuk, hogy mekkora 
keresztrejtvényt kérünk. Itt nem tanácsos 
okoskodni, mert a gép azokat a szavakat 
kihagyja, amik nem férnek be. Azt javaslom, 
fogadjuk el, később esetleg kísérletezhetünk más 
méretekkel. Az első szám egyébként a szélesség a 
másik a magasság. 

 

Most láthatjuk először kész 
keresztrejtvényünket. Ha esetleg eszünkbe jut 
egy jó szó, akkor visszamehetünk a Back 
gombbal, hogy kibővítsük a listát. Ha nem tetszik 
az elrendezés, akkor a középen lévő kék szövegre 
kattintva a számítógép újabb és újabb 
elrendezéseket alakít ki. Sajnos visszafelé menni 
nem lehet, ha valamelyik megtetszett és 
ellapoztuk. 
 
Ha egy régi elmentett keresztrejtvényt nyitottunk 
meg, akkor ide érkezünk. 



 

Ezen a panelen négy fül látható felül: Save 
crossword – Print crossword – Save as a 
webpage – Publish crossword.  
 
Haladjunk sorban: 
Az első panelen elmenthetjük a keresztrejtvényt 
(felső) és a szavak listáját (alsó) későbbi 
használatra. 

 

A második fülön (Print crossword) a nyomtatás 
módját állíthatjuk be, kipipálva a kívánt dolgokat. 
 
Kinyomtathatjuk a megoldókulcsot (Answer key) 
amin rajta van a kitöltött keresztrejtvény (Puzzle 
grid with answers) és a meghatározások listáját 
is a válaszokkal (List of clues with answers). 
A keresztrejtvény nyomtatásánál kérhetjük az 
üres rácsot (Empty puzzle grid), a beírandó 
szavak listáját alá (Word bank – sokat segíthet a 
differenciálásban) és a meghatározásokat 
(Clues). Végül természetesen beállíthatjuk a 
példányszámot. A nyomtatást az alsó kék 
felirattal indíthatjuk. (Print everything…) 

 

A következő fül inkább azoknak való, akik 
weblapot üzemeltetnek, de van egy nagyon 
fontos lehetőség, ami az interaktív táblához 
kiválóan alkalmazható: 
 
Ha az első kék feliratot választjuk (Interactive 
with JavaScript), akkor egy weblapot hoz létre, 
amit a táblán a gyerekek közösen tölthetnek ki.  
 
Semmilyen külön ismeretet nem igényel, csak a 
weblapot két kattintással el kell indítani. 
 
Az utolsó panelt nem részletezem, azon 
különböző formátumokban lehet elmenteni a 
keresztrejtvényeket. 

 


