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1. Balatoni komp 

A Balatonon a Szántód és Tihany között járó kompon évente több százezer ember és járm& 

kel át. Az átkelés csak akkor szünetel, ha befagy a tó. Ebben a feladatban a balatoni 

kompközlekedést bemutató kétoldalas tájékoztatót kell elkészítenie az alábbi leírás és minta 

alapján. A tájékoztató elkészítéséhez használja fel a kompszov.txt UTF-8 kódolású 

szövegállományt! 

1. Hozza létre szövegszerkeszt� program segítségével a komp nev& dokumentumot a program 

alapértelmezett formátumában a forrás felhasználásával! A dokumentumban ne legyenek 

felesleges szóközök és üres bekezdések! 

2. Legyen a dokumentum álló tájolású és A4-es lapméret&! A bal és jobb oldali margót állítsa 

2,2 cm-re, a fels� és alsó margót pedig 2,5 cm-re! 

3. A dokumentum f�szövegét – ahol a feladat nem kér mást – az alábbiaknak megfelel�en 

állítsa be! A f�szöveg legyen Times New Roman (Nimbus Roman) bet&típusú és 12 pontos 

bet&méret&! A f�szövegben a bekezdések sorköze legyen egyszeres! A bekezdések el�tti 

térközt állítsa 0  pontosra, a bekezdések utánit pedig 6  pontosra! A bekezdések els� sorának 

behúzása legyen 0,8  cm-es! A bekezdések igazítását a mintának megfelel�en alakítsa ki! 

4. A dokumentum címe legyen félkövér bet&stílusú és 20 pontos bet&méret&, valamint legyen 

középre zárt és kövesse 36 pontos térköz! 

5. A bevezet�t tartalmazó els� bekezdés szövegét állítsa 11 pontos bet&méret&re és d�lt 

bet&stílusúra! A bekezdést 18 pontos térköz válassza el a második bekezdést�l! 

6. A bevezet� bal és jobb behúzása egyaránt 0,8 cm legyen! A bekezdést bal és jobb oldalon 

szegélyezze egy-egy 6 pontos vastagságú, folytonos szürke szín& vonal, melynek 

a bekezdés szövegét�l mért távolsága legyen balra és jobbra is 16 pontos! 

(A szövegszerkeszt� programtól függ�en a szegélyek elhelyezkedése eltérhet a mintán 

láthatótól.)  

7. A f�szövegben a második, harmadik és ötödik bekezdés elején a korszakot jelz� szövegrészt 

a mintának megfelel�en állítsa kiskapitális bet&stílusúra! A második oldalon a mintának 

megfelel�en a kompok négy névadójának nevét emelje ki félkövér bet&stílussal! 

8. Szúrja be a második bekezdés után a szövegtükör teljes szélességében a Balaton.jpg 

képet! A képen a mintának megfelel�en alakítsa ki a komp útvonalát szemléltet� ábrát! 

A mintán a két végállomást 0,3 cm átmér�j&, szegély nélküli, fekete szín&, kitöltött kör 

jelzi, melyeket 3 pont vastagságú, fekete szín& pontozott vagy szaggatott vonal köt össze. 

A két végállomás neve szegély és kitöltés nélküli szövegdobozban szerepel, fekete szín&, 

12 pontos bet&méret& Arial (Nimbus Sans) bet&típusú bet&kkel. 

9. A negyedik bekezdés utolsó szavához „*” egyéni lábjegyzet hivatkozással gépelje be 

az „Egy füst: gyalogos érkezett, két füst: szekér (ökörfogat) érkezett.” lábjegyzetszöveget! 

A feladat folytatása a következ� oldalon található. 
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10. Szúrja be a hatodik és hetedik bekezdés mellé a Komp_II.jpg, illetve 

a Kossuth-komp.jpg képeket az oldalarányok megtartásával 6 cm szélesre méretezve!  

A két képet szegélyezze vékony fekete vonallal, futtassa körbe a szöveggel, és igazítsa 

jobbra! 

11. A dokumentum végén a kompok adatait tartalmazó tabulátorral tagolt részt táblázat 

segítségével alakítsa ki a mintának és az alábbi leírásnak megfelel�en: 

a. A táblázat celláiban a szöveg els� sorának behúzása legyen 0 cm, a bekezdések 

utáni térköz pedig 0 pontos! 

b. Az els� oszlop szélessége 1,5 cm, az utolsóé 4,6 cm, a többié 3,5 cm legyen! 

c. Valamennyi cella tartalmát zárja vízszintesen balra, függ�legesen középre! 

d. Az els� sor bet&stílusa félkövér, a cellák háttérszíne pedig világosszürke legyen! 

e. Amennyiben a cella tartalmának elrendezése nem felel meg a mintának, 

alkalmazzon kézi sortörést! 

f. A cellákat a táblázaton belül vékony vonallal, a táblázatot pedig vastag vonallal 

szegélyezze! 

12. A táblázat el�tti címet állítsa félkövér bet&stílusúra és 16 pontos bet&méret&re! A címet 

zárja középre, és alkalmazzon el�tte 24 pontos, utána 12 pontos térközt! 

13. A dokumentumban állítson be automatikus elválasztást!  

 
  

40 pont 
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Minta a Balatoni komp feladathoz: 

 
 


