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Szövegszerkesztés  

(alapok - bekezdésformázás) 

MINTA:  
 

Kedves Gergı és Norbi! 

A kapott dokumentum jelszóval védett ezért egy kicsit dolgoznotok kell, ha 
szeretnétek megtekinteni. A jelszó egy 14 jegyő szám. UGYE MILYEN SZÉP HOSSZÚ? 
Próbálgatással megtalálni reménytelen, h s i z e n  1014 eset lehet. A kérdéses szám 
megtalálásához egy kicsit számolnotok kell.  

Egy TÉGLATEST élei 12345 és 67890 és 13579 egység hosszúak. 
Számítsd ki a térfogatát! 
Számítsd ki a felszínét! 
Vond ki a térfogatból a felszínt! 
A kapott számot szorozd meg néggyel. 
Ez a legutoljára kapott 14 jegyő szám a jelszó.  

Egy kis segítség az 1-es s z á m j e g y  nem szerepel a jelszóban. Már csak 914 esetben. Rossz 

hír, hogy nagyrészt kézzel kell számolnotok, mert az eredményt a számológépek nem 

tudják mind a 14 számjegyre pontosan megmutatni, a jelszóhoz pedig mind a 14 

számjegy pontosan kell és a számológépek által kijelzett hatványalak nem jó.  

A feladat 

megoldására 3 

órá tok van a levél 

felbontásától  

számítva.  
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LEÍRÁS: 
 
1. A nyers szöveget a P:\TANFOLY\ECDL-2010\matek.txt-ben találhatod! 
2. Lapbeállítások: A4-es lapon a lapmargók: felsı-alsó: 1,6cm; jobb és bal:2,5cm 
3. Betőtípusok:  

a. elsı bekezdés: Arial 
b. utolsó bekezdés: Courier New 
c. többi bekezdés: Times New Roman 

4. Betőméretek: 
a. Cím: 18-as 
b. 2 cm-rel beljebb lévı bekezdés: 13-as 
c. Courier New betők: 14,5-es 
d. Többi 12-es 

5. Bekezdések: 
a. Ahol az elsı sor kijjebb, vagy beljebb van, az 1,5cm-rel van odébb. 
b. Címet követı 2. bekezdés 2cm-rel van beljebb. 
c. Az utolsó bekezdésnél a bekezdés margók 5 cm-esek 
d. Az utolsó 2 bekezdésben 1,5-es a sortávolság. 
e. Minden bekezdés után 12pt-nyi szünet van. Kivéve a cím, ami után 24pt-nyi a 

szünet. 
6. A többi beállítást a mintáról olvashatod le! 
7. Mentés: az U: egységedre bekezdes néven! 
 
 


