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1. Kajszi 
Egy, a kajszibarack termesztésével és felhasználásával foglalkozó írás áll rendelkezésére 

az UTF-8 kódolású kajsziforras.txt állományban. A mellékelt mintának és a leírásnak 
megfelelĘen készítse el a dokumentumot. A beállításoktól függĘen elĘfordulhat, hogy  
az oldalhatárok máshol lesznek a megoldásában, mint ami a mintán látszik. A szöveg tago-
lásához ne alkalmazzon felesleges bekezdésjeleket. 

1. Hozza létre szövegszerkesztĘ program segítségével a kajszi állományt a program 
alapértelmezett formátumában a kajsziforras.txt felhasználásával! 

2. Legyen a dokumentumban a lapméret A4-es, a margók legyenek egységesen 2,4 cm-esek! 

3. A dokumentumban a szavak között több helyen egynél több szóközkarakter van 
helytelenül. Gondoskodjon arról, hogy a szavak között csak egy-egy szóköz maradjon! 

4. A szövegtörzs karakterei Times New Roman (Nimbus Roman) betĦtípusúak legyenek! 
Az élĘfej 24, a címek 14 és a többi szöveg 11 pontos betĦméretĦ legyen!  
A dokumentumban a sorköz legyen egyszeres, a bekezdéseket tegye sorkizárttá (ahol  
a leírás vagy a minta mást nem kíván), és utánuk 6 pontos térköz legyen! 

5. Készítse el az élĘfej tartalmát! Gépelje be szövegét: „Kajszibarack”! A szöveg Times 
New Roman (Nimbus Roman) betĦtípusú, kiskapitális betĦstílusú és középre igazított 
legyen! A fejléc tartalmát a bal és a jobb margó között vékony vonallal határolja  
a mintának megfelelĘen! 

6. A dokumentum élĘlábában alkalmazzon oldalszámozást a minta szerint! 

7. A minta szerinti három címnél állítson be félkövér betĦstílust, és elĘttük, valamint utánuk 
6 pontos térközt! 

8. Az elsĘ címhez szúrjon be lábjegyzetet alapértelmezett mérettel a mintán látható formá-
tumban! Szövegét a cím utáni kapcsos zárójelek közül helyezze át! A kapcsos zárójeleket 
törölje ki! 

9. A dokumentumban helyezzen el négy képet a mintán látható igazítással és vékony fekete 
szegéllyel! Az elsĘ bekezdés után helyezze el a kep1.jpg képet, amit módosítson 
arányosan úgy, hogy a szélessége 8 cm legyen! 

10. A kép alá szúrjon be egy 3×8 cm-es szövegdobozt barack színĦ RGB(255, 204, 153) kódú 
háttérrel, amelynek szövegét a következĘ kapcsos zárójelek közül helyezze át! A kapcsos 
zárójeleket törölje ki! A szövegdobozban a térköz 0 pontos legyen! A „Prunus armeniaca 
L.” cím legyen 8 pontos betĦméretĦ, félkövér és dĘlt betĦstílusú legyen! A szövegdoboz 
többi szövege 10 pontos betĦméretĦ legyen! A képet, a szövegdoboz helyzetét és 
a tartalmát a minta szerint igazítsa! Ügyeljen arra, hogy a kép és a szövegdoboz érintkez-
zen, de ne fedjék át egymást! 

11. A második képet, a kep2.jpg és a harmadik képet, a kep3.jpg állományt a minta 
szerinti helyre szúrja be, és módosítsa arányosan úgy, hogy a szélességük 4 cm legyen! 

A feladat folytatása a következĘ oldalon található. 
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12. A kep4.jpg kép és a képaláírás egy kétsoros, egyoszlopos, vékony szegélyĦ táblázatban 
helyezkedjen el, amelynek háttere legyen barack RGB(255, 204, 153) kódú szín! 

x A táblázat felsĘ cellájába szúrja be a képet, igazítsa vízszintesen középre, és 
módosítsa arányosan úgy, hogy a magassága 5,5 cm legyen! 

x A táblázat szélességét állítsa be úgy, hogy a kép látszódjon, de feleslegesen széles 
ne legyen! 

x Az alsó cellába a képaláírás kerüljön, amelynek szövegét az utolsó kapcsos 
zárójelek közül helyezze át! A kapcsos zárójeleket törölje ki! A szöveget a minta 
szerint igazítsa! 

x  A táblázat teljes szövegére alkalmazzon 8 pontos betĦméretet! 
x A szerzĘk neve és a könyv címe félkövér betĦstílusúak legyenek! 

13. A dokumentumban két jel helytelenül van írva, ezeket javítsa ki! A „6*6” helyett „6×6” és 
a „m2” helyett „m2” legyen! 

14. Alakítsa felsorolássá a mintán látható bekezdéseket! 

15. A dokumentumban alkalmazzon elválasztást! Gondoskodjon róla, hogy a második cím  
a második oldalon helyezkedjen el!  

 
Minta: 

 

40 pont 
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Forrás: 

http://www.balintgazda.hu/minden-heten-szuret/julius/kajszi.html 


