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1. Viharjelz� rendszerek 

A Balatonon, a Velencei-tavon, a Tisza-tavon és a Fert� tavon minden év április 1-t�l 
október 31-ig vihar-el�rejelz� és viharjelz� szolgálat m&ködik. Ebben a feladatban 
a viharjelz� rendszer kétoldalas tájékoztatóját kell elkészítenie az alábbi leírás és minta 
alapján. A tájékoztató elkészítéséhez használja fel a vihar.txt UTF-8 kódolású 
szövegállományt! 

1. Hozza létre szövegszerkeszt� program segítségével a viharjelzo nev& dokumentumot 
a program alapértelmezett formátumában a források 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 2,5 cm-re, a fels� és alsó margót pedig 3 cm-re! 

3. A dokumentum f�szövegét – ahol a feladat nem kér mást – a következ�képpen állítsa be: 
a bet&k mérete legyen 12 pontos, Times New Roman (Nimbus Roman) bet&típusú, 
a bekezdések sorköze egyszeres, térköze pedig 0 pontos! Az egyes bekezdések igazítását 
a mintának megfelel�en állítsa be! 

4. A dokumentum címe legyen félkövér bet&stílusú, bet&mérete 24 pontos, és legyen utána 
24 pontos térköz! A három alcím legyen félkövér, kiskapitális bet&stílusú, bet&mérete 
16 pontos! Állítson be el�tte 18 pontos, utána 12 pontos térközt! A cím alatti bevezet� 
szöveg bet&stílusát a mintának megfelel�en állítsa be! 

5. Az els� alcímhez tartozó résznél alkalmazzon másfeles sorközt, az els� sorok behúzása 
0,8 cm legyen! A szövegben a mintának megfelel�en emelje ki a két viharjelz� fokozat 
jellemz�it! 

6. A szövegben két helyen szerepel idéz�jeles szó. A hibás idéz�jelet cserélje helyesre! 

7. Szúrja be az els� alcímhez tartozó szövegbe a kep1.jpg és kep2.jpg képeket 
az oldalarányok megtartásával 6 cm szélesre méretezve! A két képet futtassa körbe 
a szöveggel, és igazítsa a mintának megfelel�en! A kép bal oldala és a szöveg között 
állítson be 0,5 cm távolságot! A képeket szegélyezze! 

8. A második alcímhez tartozó szövegrész legyen Arial (Nimbus Sans) bet&típusú, valamint 
12 és 10 pontos bet&méret&! A rendelet megnevezése és a paragrafus száma legyen 
félkövér, a rendelet megnevezését tartalmazó bekezdést pedig 6 pontos térköz válassza el 
a rendelet szövegét�l! Állítsa be, hogy a második alcím mindenképpen új oldalon 
kezd�djön! 

9. A rendelet megnevezése után „*”-gal jelölt lábjegyzetben helyezze el a következ� 
szöveget: „Hatályos: 2012. X. 12-t�l”! 
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10. A meteorológiai adatokat tartalmazó részt táblázat segítségével alakítsa ki a mintának és 
az alábbi leírásnak megfelel�en: 

a. Az els� két oszlop szélessége 4,5 cm, a harmadiké 7 cm legyen! 

b. Az els� oszlopban a mintának megfelel� helyeken alkalmazzon 
cellaegyesítést! 

c. A fokozatok neve legyen függ�legesen középre zárt! 

d. A második oszlopban a zárójeles részek új sorban kezd�djenek! 

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

f. A cellákat a táblázaton belül vékony vonallal, a táblázatot pedig dupla vonallal 
szegélyezze! 

11. A dokumentumban alkalmazzon elválasztást! 

 

A minta a feladathoz a következ� oldalon található. 

 

40 pont 
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Minta: 
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