
 

WORD GYAKORLÁS – FORMÁZÁS 

1. Fontos, hogy elıször olvass el mindent és csak utána állj neki dolgozni. Ha minden utasítást megfelelıen 

végzel, akkor a mintán látható szöveget fogod eredményül kapni. 

2. Nyers szöveget (METRO.TXT) és a képeket megtalálod a METRO.ZIP állományban 

3. Nagyon figyelj a mentésre és annak gyakoriságára, mert bármikor lehet áramszünet… 

4. Állíts be egyéni lapméretet az egész dokumentumra vonatkozóan, amely fekvı tájolású: a lap szélessége:31,5 

cm, míg magassága: 23 cm, a jobb és bal margók 2,2 cm-esek, míg a felsı és alsó margó 2,4 cm, 2,4 cm.  

5. Az élıfejben a cím 20-as mérető, Algerian betőtípussal írott és kék színő, míg alatta a neved 14-es mérető, 

kiskapitális és piros színő, az osztálynév viszont zöld színő, 20-as mérető és szintén kiskapitális Algerian 

betőtípusú. Az élılábban helyezz el a 32 ágú csillagot, amely 5 cm X 5 cm-es és középre igazított (szöveggel 

egy sorban helyezkedik el), kitöltése papírzsák, a vonal vastagsága 2,5 pt-s, négyzetes pont szagattotságú, 

színe pedig ibolyaszínő. Alatta az aktuális dátum szerepel. 

6. Az egész dokumentumra állíts be Arial 12-es betőt. A dokumentum igazítását szintén a mintán látod. Az elsı sor 

2 cm-re van behúzva, jobb oldalon 1 cm-es a behúzás, a sorok elıtt és után 6-pt-s távolság van, míg a sorköz 

dupla. 

7. A hiányzó szövegrészeket neked kell begépelned. 

8. Az elsı oldal második bekezdésén nincs jobb oldali behúzás, sıt elsı sor behúzás sincs!!! 

9. Az elsı oldalon a kép 5 cm X 3,31-es mérető. Elhelyezését a mintán láthatod. 

10. A második oldalon a metrótérkép 10 cm X 15 cm-es, míg fakítása 75% -os fényerı és 25%-os kontraszt. A kép 

elhelyezkedését a mintán tudod leolvasni. 

11. Az utolsó oldalon található négyzet tetszıleges mérető, kitöltése naplemente mintakép, elforgatott és 

elrendezését a mintáról tudod leolvasni. (Ha már idáig eljutottál és mindent jól megcsináltál a hármasod talán megvan, de úgysem elégszel meg 

ennyivel, úgyhogy...) 

12. Az utolsó oldal elsı bekezdése szimpla sortávval írott.  

13. Az összes többi formázást (karakter beállításokat) a mintáról lehet leolvasni. (Ahol halványabbnak tőnik valami, 

ott valószínőleg neked kell beállítanod valamilyen betőszínt.) 

A feladat elkészítéséhez sikeres munkát kívánok, Baloo 


