
A HÖLGY VAGY A TIGRIS? 

Készítse el az alábbi mintának megfelelően „A hölgy vagy a tigris?” című könyv 22-
24. oldalát! 

• Raymond Smullyan: A hölgy vagy a tigris? és egyéb logikai feladatok; 
fordította: Török Judit; Typotex Kiadó. 

A forrás szövege a holgy_forras.txt fájlban található. 

 

1. Nyissa meg a szövegszerkesztő program segítségével a holgy_forras.txt fájlt! Mentse a 
munkáját a program alapértelmezett formátumában holgy néven! 

2. Állítsa be a lap méretét B5-ösre! A margó minden oldalon 2,5 cm. Állítson 0,5 cm kötési 
margót páros oldalon jobbra, páratlan oldalon balra! 

3. Az élőfej páros oldalon az oldalszámot és a könyv címét tartalmazza balra igazítva, teljes 
oldalszélességben szegélyezve. Páratlan oldalon az élőfej ennek a tükörképe. A kezdő ol-
dalszám 22. 

4. A dokumentum szövegét formázza 16 pontos méretű Times New Roman vagy Nimbus 
Roman betűtípussal! A szövegben ne legyen üres bekezdés, a bekezdések közötti távol-
ságot térközzel állítsa be! 

5. A címek utáni első bekezdések kivételével a bekezdések sorkiegyenlítettek, első soruk 1 
cm-rel beljebb kezdődik, mint a többi. 

6. A fejezetcím, „2. Hölgyek vagy tigrisek?” 24 pontos betűmérettel és dőlt betűstílussal ké-
szült. A bekezdések előtt ne legyen térköz, utána állítson be 30 pont térközt! 

7. Az alfejezet címei („Az első nap”) 22 pontos mérettel, dőlt betűstílussal készültek, a térköz 
a bekezdések előtt 18, a bekezdések után 12 pontos. 

8. A feladatok címe („11. Az első rab” és „12. A második rab”) 16 pontos méretű, vastagon 
szedett, a bekezdés előtti térköz 6 pontos. 

9. Az I. és II. szoba feliratok egymás melletti téglalapokban jelenjenek meg! A téglalapok 4 
cm magasak és 6,5 cm szélesek. A feliratokat alakítsa nagybetűssé, 16 pontos méretűvé 
és igazítsa középre! 

10. Végjegyzetben adja meg a könyv szerzőjének nevét és a címet: „Raymond Smullyan: A 
hölgy vagy a tigris? és egyéb logikai feladatok”! „A hölgy vagy a tigris?” szövegrészt for-
mázza félkövérre!  



Minta: 

  

 

 

 

 


