
1. KERÉKPÁRRAL 

A kerékpározás a városokban is egyre jobban terjed. 

Szövegszerkesztő program segítségével készítse el – a minta és a leírás szerint – a 
kerékpározást népszerűsítő kampány felhívását! 

A forrás szövege a bringa_forras.txt fájlban található. A dokumentumba beszúrandó ké-
pek: kerekpar.gif és BAM_logo.jpg. 

 

1. Szövegszerkesztő program segítségével nyissa meg a bringa_forras.txt fájlt! Mentse a do-
kumentumot bringa néven, a program alapértelmezett formátumában! 

2. A teljes dokumentumban törölje a bekezdések elején lévő felesleges szóközöket és az 
üres bekezdéseket! 

3. Állítsa a dokumentumban a bal, a jobb, a felső és az alsó margót 2,6 cm-re! 
4. A szöveg alapértelmezett betűformátuma 12 pontos Times New Roman vagy Nimbus Ro-

man legyen! A bekezdések sorkizártak, első soruk 0,5 cm-rel beljebb kezdődik, utánuk 6 
pontos térköz van. 

5. Gépelje be a felhívás szövegének végét a minta alapján, majd formázza a további leírás 
és a minta alapján! 

6. A címnek és az előző feladatban begépelt szöveg első mondatának a formátuma azonos, 
méretük 26 pontos, kiskapitális, sötétzöld színű. A bekezdések középre igazítottak, a tér-
köz előttük és utánuk 12 pont. A két utolsó bekezdés jobbra igazított és sötétzöld színű. 

7. A mintán látható további öt alcím 18 pontos betűméretű, piros színű, előttük és utánuk a 
térköz 6 pont. A harmadik sor dőlt betűstílusú. 

8. Helyezze el az első bekezdés mellé a mintán látható módon jobbra igazítva a BAM_logo.jpg 
képet, módosítsa a képet arányosan úgy, hogy a szélessége 3 cm legyen! A kép körül sö-
tétzöld vékony szegély legyen! 

9. Alkalmazzon a dokumentumban elválasztást! 
10. Készítse el a szöveget tagoló sormintákat a kerekpar.gif kép segítségével! A kép 3-3 pél-

dányban, 0,7 cm szélességűre arányosan kicsinyítve, vízszintesen középre igazítva jelen-
jen meg! 

11. A szövegben minden kampányszlogen sötétzöld betűszínnel jelenjen meg! („Bringázz a 
Munkába!”, „Bringázz és vonatozz!”, „Bringázz szoknyában és öltönyben!”, „Bringázz az 
egyetemre!”, „BaM!”) 

12. A harmadik alcím után a regisztráció folyamatát többszintű felsorolással jelenítse meg! A 
felsorolásban állítson be 0 pt méretű térközt! 

13. Állítson be az alapértelmezettől eltérő stílusú szegélyt a mintán látható szövegrészhez! 



Minta: 

 



 
 


