Informatika
középszint

Név: ........................................................... osztály:......

1. Újraélesztés
Ebben a feladatban egy elsősegélynyújtással kapcsolatos kétoldalas tájékoztatót kell
elkészítenie a leírás és a minta alapján. A tájékoztató elkészítéséhez használja fel
a szoveg.txt
UTF-8 kódolású szövegállományt és az egyszemely.jpg,
a kompresszio.jpg, a lelegeztetes1.jpg, valamint a lelegeztetes2.jpg képet!
A szoveg.txt forrásban található szöveget ki kell egészítenie a táblázat és a lábjegyzet
szövegével.
1. Hozza létre szövegszerkesztő program segítségével az elsosegely nevű dokumentumot
a program alapértelmezett formátumában a megadott források és a minta felhasználásával!
A kész dokumentumban ne legyenek felesleges szóközök és üres bekezdések!
2. Legyen a dokumentum álló tájolású és A4-es lapméretű! A margó mind a négy oldalon
egységesen 1,5 cm legyen!
3. A címek kivételével a teljes dokumentumban (beleértve a lábjegyzetet, táblázatot is)
a betűtípus Times New Roman (Nimbus Roman) és a betűméret 13 pontos legyen!
4. A sorköz értéke a lábjegyzet kivételével a teljes dokumentumban legyen 1,1 sor (110%)!
Ahol nem kér mást a feladat, ott a bekezdések előtt és után ne legyen térköz!
5. A bekezdések legyenek sorkizártak a címek, a táblázat és a lábjegyzet kivételével!
6. Az első és az utolsó cím 20 pontos betűmérettel és kiskapitális karakterekkel készüljön!
Hátterük a minta szerinti teljes szélességben halványszürke legyen! Állítson be mindkét cím
elé és után 6 pontos térközt!
7. A „BLS” mozaikszóhoz rendeljen lábjegyzetet a következő szöveggel: „BLS = Basic Life
Support”!
8. Az első cím alatti szöveg minta szerinti részét alakítsa sorszámozott listává! A sorszámok
0,5 cm-nél, a szövegek 1 cm-nél kezdődjenek! A felsorolás utolsó pontja utáni mondatban
a „30” és a „2” szám karakterszíne legyen RGB(255, 50, 0) kódú vörös szín!
9. Az alcímek 16 pontos betűméretű, kék színű karakterrel és 2 pontos betűritkítással
készüljenek! Ezek elé a címek elé állítson be 6 pontos térközt!
10. A minta szerinti helyekre illessze be a megfelelő képeket! A képeket egységesen méretezze
át az arányok megtartásával 4 cm magasságúra! Minden kép a jobb margóhoz igazodjon!
11. A tájékoztató végén lévő szövegrészt a minta és a következő leírás szerint formázza!
a. A szövegrészt alakítsa kéthasábossá, és ügyeljen a hasábok tördelésére!
b. A megfelelő tartalmú bekezdések félkövér betűstílusúak legyenek!
c. Az első hasáb megfelelő részét alakítsa felsorolássá!
d. A felsorolást jelző szimbólum „○” legyen! A szimbólumok a margónál
kezdődjenek!
12. A minta szerinti helyre készítsen egy 3 oszlopból és 5 sorból álló vékony szegélyű, középre
igazított táblázatot! Az oszlopok 4 cm szélesek legyenek! Az első sor celláit, illetve az első
és második oszlop alsó két celláját a minta szerint vonja össze! A táblázatba gépelje be
a minta szerinti szövegeket! Minden szöveget vízszintesen a minta szerint igazítson!
Az utolsó sor két összevont cellájában függőlegesen igazítsa középre a szöveget!
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13. A táblázat alatti bekezdés elejére szúrjon be egy olló szimbólumot! Az ollótól a jobb
margóig tabulátor segítségével helyezzen el szaggatott vonalat! A vonal alá gépelje be
a minta szerinti szöveget! Az ollót tartalmazó bekezdés elé és után állítson be 12 pontos
térközt!
14. A dokumentumban alkalmazzon automatikus elválasztást!
40 pont
Minta az Újraélesztés feladathoz:
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