
A KIS HERCEG 

A kisherceg_forras.txt állományban Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg című világ-
hírű meséjének első két fejezete van. A szöveg még nincs megformázva és több hi-
bát, hiányosságot tartalmaz. Egészítse és javítsa ki a szöveget a mellékelt mintának 
és leírásnak megfelelően, majd formázza meg a dokumentumot! 

 

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

2. A lapméret A4-es, a margó minden oldalon 2,3 cm. 
3. Cserélje le az ô és û kalapos ékezetes karaktereket ő és ű betűkre! 
4. A szöveg kézi sortörések helyett alkalmazzon bekezdésjeleket! 
5. A bekezdésjelek előtt ne legyen felesleges szóköz! 
6. Javítsa ki a helyesírási és gépelési hibákat! 
7. A szöveg formázásához készítse el, illetve módosítsa a következő stílusokat: 

Normál: Times New Roman, Nyelv: magyar, sorköz szimpla, igazítás sorkizárt. 
A többi stílust a Normál stílusból származtassa! 

Címsor 1: Normál + betűméret 24 pont; betűstílus dőlt; térköz előtte automatikus; 
térköz utána automatikus; együtt a következővel. 

Bekezdés: Normál + behúzás típusa első sor, mértéke 1 cm; igazítás sorkizárt; térköz 
előtte 6 pont. 

Párbeszéd: Normál + behúzás típusa első sor, mértéke 1 cm; igazítás sorkizárt; térköz 
előtte 3 pont. 

8. A címben Antoine de Saint-Exupéry neve Normál stílusú, de nagybetűs legyen! A kis her-
ceg és a fejezetcím Címsor 1 stílusú és középre igazított legyen! 

9. A cím mellett, jobbra helyezze el a főszereplő képét (kherceg.jpg)! A kép méretét állítsa 
arányosan kisebbre! 

10. Az első bekezdés után illessze be a dokumentumba az óriáskígyó képét (boa.gif) úgy, hogy 
ne legyen mellette szöveg! 

11. Egy bekezdéssel lejjebb szúrja be a teliboa.jpg képet jobbra igazítva úgy, hogy a szöveg 
balról legyen! Ügyeljen a kép méretére! 

12. Illessze be a teliboa.jpg elefántos képet a szöveg bal oldalára! A második fejezetben lévő 
kherceg.jpg herceges képet a bekezdés két hasábba rendezése után középre helyezze el! 

13. A lapok élőlábában jobbra igazítva szerepeljen az oldalszám! 



Minta: 

 
 


