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A. Oktatás

A Hexa Oktatási Stúdió minden új csoport indulásakor megbízási szerződést köt oktatói-
val. A szerződésben a tanár neve mellett feltüntetésre kerülnek a képzés adatai (megneve-
zés, szint, heti óraszám, kezdés időpontja, csoport jele) is. 
Készítsen körlevelet, mely megkönnyíti a szerződések személyre szóló elkészítését!
A szerződés szövegét a begépelést követően a mintának és az alábbi leírásnak megfele-
lően kell formázni. A szerződésekhez szükséges adatok az adatok.txt állományban 
találhatók. Az adatforrás mező nevei: veznev; kernev; csoport; megnev; szint; oraszam; 
letszam; kezd_ido; iktszam.

1.  Hozzon létre szövegszerkesztő programmal egy dokumentumot, és mentse  
hexa_torzs néven! A dokumentumban alkalmazott margóméret mindenütt 
2 cm legyen.

2.  A szöveg mögött, a háttérben a cég hatszög alakú logója látható, melyet a szöveg-
szerkesztő rajzeszközeivel kell elkészítenie. 
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3.  A logó alapja egy szegély nélküli szürke színű hatszög, melynek magassága 12 cm, 
szélessége pedig 14,5 cm. 

4.  A hatszög belsejében 6 háromszöget kell elhelyezni. Mindegyik háromszög ma-
gassága 5,4 cm, szélessége 6,25 cm, szegélyvonala fehér színű, 4 pontos vastagsá-
gú. Az egyes háromszögek kitöltő színeit az ábra mutatja.
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5.  A mintának megfelelően 4 háromszögben el kell helyezni a négybetűs cégnév egy-
egy karakterét. A betűk 72 pontos méretűek, fehér színűek és árnyékolt megjelení-
tésűek. 

6.  Foglalja csoportba a hatszöget, a háromszögeket és a betűket. A csoportobjektum 
átlátszóságát állítsa 80%-ra, és helyezze el az oldalon úgy, hogy későbbiekben a 
szöveg mögött legyen látható, és a bal lapszéltől 3,5 cm-re, míg a felső lapszéltől 
8 cm-re legyen!

7.  Alakítsa a hexa_torzs dokumentumot körlevéllé az adatok.txt állomány 
segítségével! Gépelje be a szerződés szövegét a minta alapján, és használja fel az 
adatállomány minden mezőjét! Ügyeljen arra, hogy sehol se használjon feleslege-
sen üres bekezdést!

8.  Az élőfejben egy háromoszlopos táblázat legyen! Az oszlopok szélessége rendre 
4,5; 8,5 és 4,5 cm, míg a táblázat magassága pontosan 2,6 cm. A szöveg formázá-
sakor alkalmazott betűméretek 14 és 18 pont.

9.  Az intézmény elérhetősége az élőlábban látható 16 pontos betűmérettel!

10.  Az adatforrásból beillesztett adatok mindenütt 16 pontos betűmérettel jelennek 
meg, a szerződés szövegének többi része 14 pontos.

11.  A szerződés pontjait sorszámozással jelenítse meg, előttük 12 pontos térközzel!

12.  A képzés adatait tartalmazó részt felsorolásjellel, és másfeles sortávolsággal ké-
szítse el!

13.  Az aláírások helyét (pontozott vonal, megnevezések) tabulátorral kell elkészíteni.

14.  A törzsdokumentumot egyesítse az adatforrással úgy, hogy csak az angol nyelvet 
oktatók szerződései jelenjenek meg, és mentse a dokumentumot angol néven!
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AB-08-45-5HEXA OKTATÁSI 
STÚDIÓ

Szeged, Károlyi u. 21. 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Ikt.sz.: 3/2008 

SZUPER OKTATÁSI STÚDIÓ
6725 SZEGED, KÁROLYI U. 21.

amely létrejött egyrészt a Hexa Oktatási Stúdió (6725 Szeged, Károlyi u. 21) mint 
megbízó, valamint  

Kovács Imre 

mint megbízott között az alábbi feltételek szerint. Megbízó a megbízottat a 
tanfolyami képzéssel bízza meg, amelyért a felek a melléklet szerinti díjazásban 
állapodnak meg. 

1. A megbízási jogviszony kezdete: 2008.01.06
A képzés adatai: 

 megnevezése: Angol (középfok)

 helye: Hexa Oktatási Stúdió 

 6725 Szeged, Károlyi u. 21. 

 heti óraszám: 6

 a csoport jele: 8/18

 létszáma: 12
Egyéb megállapodások: --- 

2. A megbízott a megbízást személyesen köteles teljesíteni. A szerződés által nem 
érintett egyéb kérdésekben a mindenkori rendelkezések, valamint a Polgári 
Törvénykönyv az irányadó. 

3. A megbízott a megbízási szerződésben foglaltakat elfogadta. 

Szeged, 2008.01.06 

 ................................................  ................................................  
óidútS isátatkO axeH ttozíbgeM 
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B. Tudósok

Készítsen prezentációt a leírásnak megfelelően, mely két magyar tudós munkásságát 
mutatja be röviden! Munkáját a program formátumának megfelelően tudosok néven 
mentse! A prezentációban felhasznált szöveg és képek: szoveg.txt; jedlik.jpg;  
szleo.jpg; dinamo.gif; lancreakcio.gif.

A prezentáció készítésekor a következőket kell szem előtt tartani:
1.  A diák háttere színátmenettel készüljön, melynek kialakításához a felhasznált két 

szín RGB kódja (250; 239; 218) és (119; 45; 19) legyen! A diák felső részén fehér, 
míg az alsó részén lévő szövegek megjelenítéséhez fekete színt kell alkalmazni. 
A diákon használt betűméretek 24, 32 és 48 pont.

2.  A 2. dián a mintának megfelelően kell elhelyezni a szöveget és a két tudós képét. 
A Jedlik Ányosról készült festményt a jedlik.jpg állomány tartalmazza. Egy 
grafikai szerkesztőprogram segítségével vágjuk ki a keretéből Jedlik mellképét, és 
mentsük mellkep.jpg néven. 

3.  A 2. diára beszúrt képeket arányosan méretezzük, mindkét kép magassága 8,5 cm! 
A tudósok nevét úgy jelenítse meg, hogy a képek alatt középre igazítottak legye-
nek! 

4.  A tudósokkal foglalkozó diákat a mintának megfelelően készítse el! Az évszámo-
kat és a találmányokat szegély nélküli táblázatban helyezze el!

5.  A diák közötti váltás kattintásra mindegyik dián különböző áttűnésekkel történ-
jen! 

Magyarok a tudomány 
szolgálatában
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