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1. Galileo Galilei 

Ebben a feladatban egy – Galileo Galilei életét bemutató – tanulmányt kell elkészítenie 
az alábbi leírásnak és a mintának megfelelően. Ehhez használja fel a galszov.txt és 
a galtabl.txt UTF-8 kódolású szöveges állományt, valamint a galkep.jpg és 
a pikep.png nevű képet! 
1. Hozza létre szövegszerkesztő program 

segítségével a galilei nevű 
dokumentumot a program alapértelmezett 
formátumában a források felhasználásával! 
A dokumentumban ne legyenek felesleges 
szóközök és üres bekezdések! 

2. Alkalmazzon a teljes dokumentumban 
automatikus elválasztást! 

3. A dokumentum legyen álló tájolású, A4-es 
lapméretű! Az alsó és a felső margót állítsa 
2,2, a bal és a jobb margót pedig 2,0 cm-re! 

4. A dokumentum szövegét – ahol a feladat 
nem kér mást – formázza meg a következők 
szerint! A betűtípus legyen Times New 
Roman (Nimbus Roman), a betűméret pedig 
12 pontos! A bekezdések előtt és után 
a térköz legyen 0 pontos, a sorköz egyszeres, az első sor behúzása pedig 0,8 cm! 
A bekezdések igazítása legyen sorkizárt! 

5. A dokumentumban a címeket formázza a Címsor 1, Címsor 2 és Címsor 3 stílusokkal 
az ábrán szereplő címsorrendszer szerint! (Balról jobbra a hierarchia: Címsor 1, Címsor 2, 
Címsor 3) 

6. Módosítsa az alkalmazott stílusokat az alábbi leírásnak megfelelően: 

stílus karakterformátum bekezdésformátum 
Címsor 1 Times New Roman (Nimbus Roman), 

24 pontos, félkövér, fekete színű 
térköz előtte 0 pontos, utána 24 pontos, 
egyszeres sorköz 

Címsor 2  Times New Roman (Nimbus Roman), 
18 pontos, félkövér, fekete színű 

térköz előtte 18 pontos, utána 12 pontos, 
egyszeres sorköz 

Címsor 3 Times New Roman (Nimbus Roman), 
14 pontos, dőlt, fekete színű 

térköz előtte 12 pont, utána 6 pontos, 
egyszeres sorköz 

7. A „Galilei esküje” és „A per interpretációja a tudománytörténetben” című fejezetekben 
az idézőjelek közé helyezett bekezdések után kapcsos zárójelek között van a forrás 
megnevezése. Helyezze át ezeket az idézet végéhez beszúrt számozott lábjegyzetbe a 
mintának megfelelően! A kapcsos zárójeleket törölje a szövegből! 

8. A „Galilei esküje” és „A per interpretációja a tudománytörténetben” című fejezetekben 
az idézőjelek közé helyezett bekezdéseket formázza a következők szerint! A betűformátum 
10 pontos betűméretű, Arial (Nimbus Sans) betűtípusú, dőlt betűstílusú legyen! 
A bekezdések bal oldali behúzása legyen 2 cm-es, és a bal oldalon szegélyezze 6 pontos 
vastagságú szürke vonal! 
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9. Helyezze el az első oldalra – a mintának megfelelően igazítva – a galkep.jpg képet 
az oldalarányok megtartásával 5 cm magasra átméretezve! A kép alatt alakítsa ki a „Galileo 
Galilei” ábraszöveget! Az ábraszöveg formátuma egyezzen meg az alapértelmezett 
beállításokkal, de betűstílusa legyen dőlt, az első sor behúzása pedig 0 cm-es! 

10. Készítse el az első oldalra – a mintának megfelelően – a Galilei adatait tartalmazó táblázatot 
a galtabl.txt fájl felhasználásával! Alkalmazzon 10 pontos betűméretű Arial (Nimbus 
Sans) betűtípust behúzás és térköz nélkül, egyszeres sorközzel! A táblázat bal oldali oszlopa 
2,3 cm, jobb oldali oszlopa 5 cm széles legyen! A szegélyt, a mintázatot és a két köztes cím 
formátumát a mintának megfelelően alakítsa ki! 

11. Szúrja be a pikep.png képet az oldalarányok megtartásával 6 cm magasra átméretezve 
– a mintának megfelelően – a „Fizika” című fejezet jobb oldalához igazítva! Helyezze el 
alatta a „Szabadesés Galilei előtt és után” ábraszöveget! Ügyeljen arra, hogy az ábraszöveg 
betű- és bekezdésformátuma megegyezzen az első oldalon létrehozott képaláíráséval! 

12. Alkalmazzon számozott felsorolást „Az ítélet” című fejezet „Az ítéletnek három fő pontja 
volt:” mondatát követő három bekezdésére! 

13. Hozzon létre – az első oldal kivételével – élőfejet és élőlábat a páros oldalakon balra, 
a páratlan oldalakon jobbra zártan! Az élőfej szövege a „Galilei” szó legyen, az élőlábban 
pedig az oldalszám szerepeljen! Az élőfej szövege legyen dőlt betűstílusú, és a főszövegtől 
vékony fekete vonal válassza el! Az első oldalon ne jelenjen meg sem élőfej, sem élőláb! 

14. A dokumentum végére oldaltöréssel szúrjon be egy új oldalt, és írja a tetejére 
a „Tartalomjegyzék” szöveget, amelyet formázzon meg Címsor 2 stílussal! Szúrjon be alá 
– a szövegszerkesztő program által előállított – tartalomjegyzéket, amely a címeket és 
az oldalszámokat tartalmazza! 

 

 

A feladathoz tartozó minták a következő oldalon találhatók. 
  

30 pont 
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Minta a Galileo Galilei feladathoz: 
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Minta a Galileo Galilei feladathoz: 

 

 
 
  


