Informatika — középszint

Azonosító jel:

1. Színház
Készítse el a mintán látható színházi plakátot! A következő feladatok ehhez nyújtanak útmutatást! A plakát A5-ös méretű lesz, ezért egy fekvő A4-es lapra két példányt helyezzen el.

1. A szöveg nagy részét a szinhaz.txt tartalmazza. Hozzon létre plakat néven új dokumentumot, amelybe betölti a szöveget! Állítsa be a dokumentum tájolását fekvő formátumúra és a margókat minden oldalon 1,5 cm-esre!
2. Készítsen táblázatot, melynek 1 sora és 4 oszlopa van. Az oszlopszélességek rendre 11,8;
1,5; 1,5; 11,8 centiméteresek legyenek, a sor magassága pontosan 17,5 cm! Igazítsa a táblázatot vízszintesen a lap közepére!
3. A mintán látható részt készítse el az első cellában! A formázás során ne szúrjon be új bekezdéseket!
A szöveg Arial vagy Nimbus Sans, illetve Times New Roman vagy Nimbus Roman betűtípussal készült. Betűméretek: 24 pont, 12 pont, 10 pont és 8 pont. A szereplők felsorolásánál ügyeljen a megfelelő behúzások alkalmazására!
4. Egészítse ki a szöveget a plakát engedélyezésére vonatkozó résszel a mintának megfelelően! Ez a szövegrész a cella bal oldalától 6 cm-re kezdődik, és a fennmaradó távolságon
belül középre van igazítva. Az igazgató aláírásához betett pontozott vonal mindkét oldalon 0,5 cm-rel beljebb kezdődik. A betűméret 8 pont.
5. A háttérben látható képet a mellékelt diszlet.jpg tartalmazza. Illessze be a képet, majd
növelje meg az eredeti méret háromszorosára vízszintesen és függőlegesen. A képet igazítsa a mintának megfelelően!
6. A cellát szegélyezze a mintához hasonlóan tetszőleges, díszes szegéllyel!
7. A cella tartalmát és formátumát másolja le a 4. cellába! (A két cellának minden szempontból egyformának kell lennie.)
8. A két középső cella közötti elválasztó vonalnak állítson be vékony szegélyt!
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Azonosító jel:

Informatika — középszint

Minta a Színház feladathoz:

Az Anonymous Gimnázium színjátszó köre
2005. május 29-én, 30-án és 31-én
év végi díszelőadásán
bemutatja

Sütő András:
Advent a Hargitán
című drámáját
Szereplők:
Árvai Réka, Kisréka ..... Egyet Lenke 10.c
Zetelaki Gábor.............. Bereczky Béla 11.d
Bódi Vencel .................. Eszemen Tamás 11.d.
Mária, Bódi lánya ........ Kis Irma 9.a
Zetelaki Dániel ............. Öreg Ödön 12.c
Stég Antal ..................... Kovács Edömér 10.b
Kántáló lányok:............ Ecsedy Vilma 10.a, Herczeg Ilona,
Varga Beáta 10.b., Tóth Mónika
10.c, Réti Csilla, Juhász Nóra,
Tóth Ivett 11.a., Fekete Blanka,
Lila Ibolya 11.b.
Súgó:........................................ Segít Elek 9.d.
Rendező: .................................. Szinp Adrián tanár
Rendezőasszisztens:................. ifj. Szinp Adrián 9.a
Jegyek az iskolatitkárnál vásárolhatók.
Jegyárak: az iskola diákjai és tanárai számára 10 Ft, vendégeknek 100 Ft.
A plakát megjelenését engedélyezem
igazgató
PH
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