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szövegszerkesztés

1. Idő zó na
Ma, ami kor az üz le tek át fon ják az egész vi lá got, ami kor is me rő se ink kel ak kor is tu
dunk be szél ni, ha több ezer ki lo mé ter tá vol ság ra van nak tő lünk, egy re na gyobb 
je len tő sé ge van an nak, hogy ne csak azt tud juk, hogy ná lunk men  nyi az idő, ha
nem azt is, hogy má sutt mit mu tat nak az órák. A kö vet ke ző fel adat er ről szól.  
A fel adat meg ol dá sa so rán hasz nált kép ne ve sandfordfleming.jpg.
A kép for rá sa: http://www.firstfoot.com/Great%20Scot/images/sandfordfleming.jpg

1.  A min tán ol vas ha tó szö veg je len tős ré szét az ido.txt ál lo mány tar tal
maz za. Ol vas sa be a szö veg szer kesz tő prog ram ba, majd en nek fel hasz ná lá sá val 
a min ta és az alábbi leírás alap ján ké szít se el a do ku men tu mot! A szö veg ben a cím 
ki vé te lé vel Ti mes New Roman (Lin ux alatt Nim bus Roman) és Couri er be tű tí pust 
hasz nál jon! A leg ki sebb ka rak ter mé ret 10 pont, a töb bi ka rak ter mé re tét eh hez ké
pest kell be ál lí ta nia! A do ku men tu mot őriz ze meg idozona né ven a szö veg szer
kesz tő alapértelmezett for má tu má ban!

2.  Ál lít son be A4es lap mé re tet 2 cm szé les sé gű mar gók kal!

3.  Készítse el az élő fe jet a min tán ol vas ha tó tar ta lom mal, a min tá nak meg fe
le lő for má ban! Ké szít sen élő lá bat is, amely ben kö zé pen he lyez ze el az ak tu á lis dá tu
mot!

4.  A cí met for máz za meg a do ku men tum töb bi ré szé ben al kal ma zot tól el té rő 
be tű tí pus sal, mely nek mé re te le gyen 24 pont!

5.  A fo lyó szö veg min den be kez dé sét ugyan azon jel lem zők kel lás sa el! A be
kez dé sek ka rak ter for má zá sát vé gez ze el a min ta alap ján!

6.  A szö veg ben a fok (°) és a perc (´) jel zé sét szim bó lum ként szúr ja be!

7.  Szúrja be Sand ford Flem ing ké pét, és he lyez ze a har ma dik be kez dés mel lé 
a min tá nak meg fe le lő for má ban! A ké pet ki csi nyít se ará nyo san úgy, hogy ma gas sá
ga 5,75 cm le gyen! 

8.  Sandford Flem ing ne vé hez ké szít sen láb jegy ze tet! A láb jegy zet szö ve gét  
a min tán ol vas hat ja!

9.  Szúrjon be egy 8,25 cm szé les és 9 cm ma gas szö veg do bozt, sze gé lyez ze 
a min ta sze rint! He lyez ze a szö veg do bozt a ne gye dik be kez dés jobb ol da lá ra, köz
vet le nül a mar gó mel lé!

 10.  Illessze be a szö veg do boz ba a doboz.txt ál lo mány ban ta lál ha tó szö ve
get! A vá ro so kat ren dez ze a vá ros ne ve sze rint nö vek vő sor rend be!

8.
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11.  A szö veg do boz ban a vá ro sok ra vo nat ko zó részt ta bu lá lás sal ala kít sa ki!  
A ta bu lá to rok po zí ci ója 5 cm és 7 cm.

12.  A szö veg re ál lít son be au to ma ti kus el vá lasz tást vagy hasz nál jon csak sor 
vé gén meg je le nő el vá lasz tó je le ket a szük sé ges he lye ken! 

Min ta az Idő zó na fel adat hoz:
(A vé kony, kül ső sze gély a lap szé lét jelöli.)

pont
40
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PrezentácIó, grafIka és weblaPkészítés

2. eU bemUtató
Készítsen prezentációt eu néven, mely az Európai Unió néhány jellemzőjét mutatja 
be 2004ig. Az ábrákat az alábbi leírás és a mintaképek alapján, rajzeszközökkel kell 
kialakítani.
A bemutató elkészítéséhez szükséges képállományok a következők:
csillagok.png, eu.jpg, europa_vakterkep.jpg, euro.jpg, 1euro.jpg, 
money.png. A táblázat adatait az UTF8 kódolású tablazat.txt állomány 
tartalmazza.

1.  Készítse el a diák alapmegjelenítését!
  A diák háttérszíne az RGB(216; 236; 247) kódú világoskék szín legyen!
  A diák címének helye a dia felső részén elhelyezett 3 cm magas, 24 cm széles, 

bal felső sarkánál lekerekített sarkú téglalap, melynek kitöltő színe RGB(1; 43; 161) 
kódú kék. A téglalap az oldalon vízszintesen középre igazított, tetszőleges effektus
sal megjelenített, a dia felső szélétől 0,3 cmre legyen!

  Helyezze el a csillagok.png képet, 
2,5  cmes méretben a címsor téglalapjának 
jobb oldalához, függőlegesen középre igazítva!

  A diák tartalma a 15 cm magas, 24 cm széles, 
alul mindkét oldalon lekerekített sarkú, fehér 
színű téglalapra kerül. A téglalap a dián víz
szintesen középre igazított, a dia felső szélétől 
3,6  cmre helyezkedik el. Jobb oldalán és lent 
árnyékolt, az árnyék távolsága 10 pont.

2.  Mindegyik dián az alkalmazott betűtípus Verdana, a tartalom alapértelme
zett betűmérete 14, a címsoré 30 pont. A címsorok szövege fehér színű, félkövér és 
balra igazított.

3.  Az 1. dián helyezze el az eu.jpg képet! A beszúrt kép magassága egyez
zen meg a fehér színű téglalap magasságával, és vízszintesen a dia közepére igazí
tott legyen!

4.  A vakterkep.jpg kép megfelelő színezésével és az évszám feltün
tetésével készítse el a következő képeket! Az egyes évekhez tartozó képeken 
RGB(1; 43; 161) kódú kék színnel színezze ki az alapító tagállamokat, illetve a már 
csatlakozott országokat! RGB(255; 204; 0) kódú színnel jelölje az új tagállamokat, 
míg az utolsó képen RGB(255; 255; 153) kódú színnel legyenek megjelenítve a tag
jelölt országok: Bulgária, Románia és Törökország.
A képeket eu_1951,eu_1973 stb. néven mentse jpg formátumban!
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alapító tagállamok

eu_1951.jpg
belgium, franciaország, Hollan-
dia, luxemburg, németország, 
Olaszország

1951

Új tagállamok

eu_1973.jpg
dánia, egyesült királyság, 
írország

1973

eu_1981.jpg görögország

1981

eu_1986.jpg Portugália, spanyolország

1986

eu_1995.jpg ausztria, finnország, svédország

1995



Feladatsor8.

82

eu_2004.jpg

ciprus, cseh köztársaság, észt
ország, lengyelország, lett
ország, litvánia, magyarország, 
málta, szlovákia, szlovénia 

tagjelölt országok
bulgária, románia és törökország

2004

5.  A 2. dián helyezze el egymásra az eu_1951.jpg, az eu_1973.jpg, 
az eu_1981.jpg, az eu_1986.jpg, az eu_1995.jpg és az eu_2004.jpg 
képeket! A képek magassága egységesen 15 cm. Mindegyik kép a dia felső szélétől 
3,6 cmre helyezkedik el, vízszintesen a dia közepére igazított. A képek egymás után 
jelenjenek meg elhalványul animációval, 2 másodperces időtartammal és 2 másod
perces késleltetéssel!

6.  Készítse el a 3. dián a tagjelölt országok adatait tartalmazó táblázatot! 
A táblázat szélessége 22 cm, magassága 14 cm legyen!
Az adatok a tablazat.txt állományban találhatók. Az első oszlop szélessége 
8,5 cm, a többi oszlop azonos szélességű legyen! A számadatokat helyérték szerint 
rendezve jelenítse meg! Az első számoszlopnál 2,5 cmnél, a másodiknál 2 cmnél, 
a harmadiknál 3 cmnél alkalmazzon megfelelő tabulátorütközőt!
A táblázat formázása a mintának megfelelően történjen! A táblázat színei egyezze
nek meg a dia alapmegjelenítésénél megadott színekkel!

7.  Készítse el a 4. dián szereplő diagramot a mintának megfelelően! Az oszlo
pok különböző színűek legyenek!

8.  Gépelje be és formázza az 5. dia szövegét! Az alkalmazott betűméret 
18 pont legyen! A szöveg színe RGB(1; 43; 161) kódú kék. Felsorolásjelként az euró 
szimbólumot alkalmazza, az „Érmék” és a „Bankjegyek” szavakat félkövéren és vilá
goskék színnel emelje ki! Helyezze el a képeket a mintának megfelelően!

9.  Állítson be különböző áttűnéseket a diákra! pont
30
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Min ta az EU bemutató fel adat hoz:

 
 1. dia 2. dia

 
 3. dia 4. dia

 5. dia
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1. Idő zó na 

1.  A do ku men tum elő ál lí tá sa
  Az ido.txt szö veg im por tá lá sa, a do ku men tum men té se idozona né ven 

a szö veg szer kesz tő for má tu má ban.
  A szö veg Ti mes New Roman be tű tí pus sal 12 pont mé re tű ka rak te rek kel ké szült.

2.  A lap beállítása
  A4es mé re tű la pot ál lí tott be, min den mar gó 2 cm szé les.

3.  A fej léc el ké szí té se
  Az élő fej ben a kí vánt szö veg ol vas ha tó.
  A Há zi dol go zat szö veg a jobb mar gó nál ta lál ha tó. A pont jár táb lá zat és ta bu lá

tor al kal ma zá sa ese tén is.
  Az élő fe jet alul ról, az élő lá bat fe lül ről vé kony sze gély ha tá rol ja.
  Az élő láb ban az ak tu á lis dá tum kö zé pen sze re pel.

4.  A cím el ké szí té se
  A be kez dés jobb ra zárt.
  A be kez dés előtt és után tér köz lát ha tó (12 sor).
  A cím ben Ti mes New Roman tól és Couri ertól el té rő be tű tí pust hasz nált.
  A cím ka rak ter mé re te 24 pont.
  A cím ka rak te rei rit kí tot tak.

5.  A be kez dé sek ki ala kí tá sa
  A be kez dé sek sor ki zár tak, bal róljobb ról nincs be hú zás.
  A be kez dé sek el ső so ra 0,81,2 cmrel ben tebb kez dő dik. A pont nem ad ha tó 

meg, ha ezt ta bu lá tor ral vagy szó kö zök kel ol dot ta meg.
  A be kez dé sek kö zött tér köz ta lál ha tó (0,51,5 sor).
  A be kez dé sek sor kö ze a szimp lá nál na gyobb, a dup lá nál ki sebb.

6.  A be kez dé sek ka rak ter for má zá sa (a szö veg do boz tar tal ma nél kül)
  A fok és perc szim bó lu mo kat be szúr ta (3 he lyen).
  A fél kö vér for má zást el vé gez te leg alább 4 he lyen.
  A dőlt re ál lí tást el vé gez te leg alább 2 he lyen.
  Az ös  szes stí lus be ál lí tás he lyes.

7.  A kép be il lesz té se
  A sandfordfleming.jpg ké pet be il lesz tet te.
  A ké pet az arány meg tar tá sá val át mé re tez te, szé les sé ge 5,75 cm.
  A kép a meg adott be kez dés bal ol da lá ra ke rült.
  A ké pet dup la vagy vas tag sze gél  lyel ke re tez te.

8.
meg-
oldás
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8.  A láb jegy zet el ké szí té se
  A meg fe le lő név hez láb jegy zet ké szült.
  A láb jegy zet szö ve ge hi ba men tes.

9.  Szö veg do boz ké szí té se
  A szö veg do bozt be il lesz tet te.
  A szö veg do boz 8,25 cm szé les, 9 cm ma gas.
  A szö veg do boz az utol só be kez dés jobb ol da lán he lyez ke dik el.
  A szö veg do bozt dup la vagy vas tag sze gé lyű.

10.  Szövegdoboz tartalma
  A szö veg do boz ba a doboz.txt ál lo mány tar tal mát be il lesz tet te.
  A vá ro sok ra vo nat ko zó so ro kat a vá ros ne ve sze rint ren dez te.

11.  Szö veg do boz tar tal má nak for má zá sa
  A szö veg Couri er be tű tí pu sú.
  A cím fél kö vér, 1113 pont mé re tű, a szö veg töb bi ré sze 10 pon tos.
  A vá ro sok lis tá ja a cím től és az utol só be kez dés től 0,51,5 sor nyi tá vol ság ra van.
  Ta bu lá tort ál lí tott be 5 és 7 cmre.
  A ta bu lá to rok jobb ra zár tak.
  Az utol só be kez dést az előt te le vők től 1 sor tér köz vá laszt ja el.
  Az utol só be kez dés dőlt be tűs.

12.  Automatikus elválasztás
  Az au to ma ti kus el vá lasz tást be kap csol ta vagy leg alább 3 he lyen

al kal maz ta a fel té te les el vá lasz tást.

2. eU bemUtató

1.  A dokumentum előállítása
  A prezentáció elkészült eu néven.
  A diák háttérszíne az RGB(216; 236; 247) kódú világoskék szín.
  A dia felső részén 3 cm magas, 24 cm széles, bal felső sarkánál lekerekített sarkú 

téglalap van, melynek kitöltő színe RGB(1; 43; 161) kódú kék.
  A téglalap az oldalon vízszintesen középre igazított, a dia felső szélétől 0,3 cmre, 

tetszőleges effektussal megjelenített.
  A csillagok.png kép 2,5 cmes méretben, a címsor téglalapjának jobb olda

lánál, függőlegesen középre igazítva látható.
  Elkészült a 15 cm magas, 24 cm széles, alul mindkét oldalon lekerekített sarkú 

fehér színű téglalap.
  A téglalap a dián vízszintesen középre igazított, a dia felső szélétől 3,6 cmre helyez

ke dik el. Jobb oldalán és lent árnyékolt, az árnyék távolsága 10 pont.
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