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1. Gumiabroncs
Az autó és a gumiabroncs egymástól elválaszthatatlan technikai találmány. Ebben
a feladatban a gumiabroncs történetét bemutató dokumentumot kell elkészítenie az alábbi leírás
és minta alapján. Az elkészítéséhez használja fel a gumitortenet.txt,
a vulkanizalas.txt és a fajtak.txt
UTF-8 kódolású szövegállományt!
A dokumentumba beszúrandó képek: dunlop.jpg, goodyear.jpg, szerkezet.jpg.
1. Hozza létre szövegszerkesztő program segítségével a gumiabroncs nevű dokumentumot
a program alapértelmezett formátumában a gumitortenet.txt forrásállomány
felhasználásával!
2. Legyen a dokumentum álló tájolású és A4-es lapméretű! Az alsó és felső margót 2,2 cm-re,
a bal oldalit 2 cm-re és a jobb oldalit 1 cm-esre állítsa be! A teljes szöveget balról húzza be
4 cm-rel!
3. A dokumentum karakterei Times New Roman (Nimbus Roman) betűtípusúak és 12 pontos
betűméretűek legyenek, ahol a feladat más beállítást nem kér! A dokumentumban a sorköz
legyen egyszeres, a bekezdéseket tegye sorkizárttá, előttük 0 pontos, utánuk 3 pontos
térközt állítson!
4. A címhez kiskapitális betűstílust, 16 pontos betűméretet és 1,4 pontos ritkított betűközt
alkalmazzon! A cím előtt és után állítson 12 pontos térközt!
5. A cím utáni első bekezdés félkövér betűstílussal jelenjen meg!
6. Állítson be félkövér betűstílust a dokumentumban azokra a személynevekre, melyeket
a nevek.txt fájlban talál!
7. Szúrja be a cím utáni második bekezdés mellé, a lap jobb margójához igazítva
a goodyear.jpg képet, és a negyedik bekezdés mellé a dunlop.jpg képet! A képeket
az oldalarányok megtartásával 3,6 cm szélesre méretezze, és szegélyezze vékony fekete
vonallal! Állítsa be, hogy vízszintesen a képek és szöveg között 0,5 cm távolság legyen!
8. Az első oldal utolsó bekezdése mellé szúrja be a bal margóhoz igazítva a szerkezet.jpg
képet! A kép méretét arányosan kicsinyítse 3,5 cm szélességűre, és szegélyezze vékony
fekete vonallal!
9. Készítsen a cím utáni második bekezdés mellé egy 4 cm magas és 3,5 cm széles
szövegdobozt (keretet) a bal margó és a szöveg közé! Másolja a szövegdobozba
a vulkanizalas.txt fájl szöveges tartalmát! Állítsa be a betűméretet 8 pontosra, a címet
félkövér betűstílusúra, a térközöket 0-ra és a szöveg igazítását a minta szerint! A szöveg
jobb oldalán legyen vékony fekete szegély!
10. „A mai személyautók…” kezdetű bekezdés mellé az előző szövegdobozzal (kerettel)
azonos tulajdonságokkal készítsen egy másikat is! Ebbe másolja be a fajtak.txt fájl
szöveges tartalmát, és formázza az előző szövegdobozzal megegyező módon!
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11. „Az alábbi táblázat azt mutatja...” kezdetű bekezdés után alakítsa át a gumiabroncsszélesség és felniszélesség adatokból álló, tabulátorokkal tagolt szövegrészt 11×11 cellás
táblázattá!
a. A mintán látható módon az első oszlopban és az első sorban vonja össze
a megfelelő cellákat! Az összevont cellák kitöltésére világoskék színt állítson!
b. A táblázat cellái vékony fekete szegélyűek legyenek!
c. A táblázat összes cellájában mind a négy cellamargó 0,1 cm-es legyen!
d. A táblázat celláinak szövegére 9 pontos betűméretet, a bekezdései előtt és után
0 pontos térközt, valamint vízszintes és függőleges középre igazítást
alkalmazzon!
e. Az első oszlop szélességét állítsa be úgy, hogy az első cellában a szövegtördelés
a mintának megfelelő legyen!
12. A dokumentum élőlábában alkalmazzon oldalszámozást Times New Roman (Nimbus
Roman) betűtípussal, a minta szerinti vízszintes elhelyezkedéssel és 9 pontos betűmérettel!
13. A dokumentumban alkalmazzon automatikus elválasztást!
40 pont
Minta:
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