
AZ VAGY NEKEM… 

A címbéli idézet több irodalmi mű témája. Az azvagynekem.txt állomány két verset és 
egy prózai részletet tartalmaz ebben a témában.  

Készítsen kiadványt a leírás és a minta alapján! 

A prózát illusztrálja a kishercegrozsak.jpg és kishercegroka.jpg képekkel! 

 

1. Hozzon létre dokumentumot azvagynekem néven a szövegszerkesztő saját formátumá-
ban! Állítson be A4-es méretű lapot, minden oldalon 4 cm-es margókkal! 

2. Importálja a szöveget az azvagynekem.txt állományból! Állítson be a teljes szövegre kéz-
íráshoz hasonló (például Monotype Corsiva) betűtípust! Ügyeljen arra, hogy minden ma-
gyar karakter helyesen jelenjen meg! A betűk mérete 11 pontos legyen! 

3. A forrásban a verssorok végét „ / ” jelöli, ezeket cserélje le kézi sortörés karakterekre! 
Javítsa ki a gondolatjelek helyén megjelenő kötőjeleket is! 

4. A szerző neve és a cím legyen 14 pontos, félkövér; előtte 30 pontos térközzel! Állítsa be, 
hogy a bekezdések után ne lehessen oldaltörés!  

5. A közreműködő (fordító) bekezdése 10 pontos legyen, utána legyen 12 pont térköz és ez 
után se lehessen oldaltörés! 

6. A versek legyenek balra zártak, balról 4 cm-rel behúzva, a bekezdések (versszakok) után 
12 pont térközzel! A szonett utolsó két sora – a hagyományoknak megfelelően nagyobb 
mértékben – 5 cm-rel legyen behúzva! 

7. A próza szövege legyen sorkizárt! A párbeszédek bekezdése gondolatjellel kezdődő felso-
rolás legyen, amelyben a felsorolásjel nincs behúzva. A függő behúzás mértéke legfeljebb 
0,5 cm legyen! A bekezdések között legyen 3 pont térköz! 

8. A forrásban megadott képeket 50%-os méretben illessze be a szövegbe az alábbiaknak 
megfelelően:  

9. A kishercegrozsak.jpg a jobb margóhoz igazítva a „Mert ő az én rózsám” végű bekezdés 
által három oldalról körülfutva jelenjen meg! A kép körül minden oldalon 3 mm távol-
ságra legyen a szöveg! 

10. A kishercegroka.jpg-t a részlet után, külön bekezdésben helyezze el és igazítsa középre! 
11. Állítson be a tartalomhoz illő oldalszegélyt, a szegély a szövegtől 24 pont távolságra he-

lyezkedjen el! 



Minta: 

 
 


