
2.A KRESZ-TESZT 

Készítse el egy közlekedési ismereteket vizsgáló prezentáció első két diáját a minta 
és a leírás alapján! Munkáját tabla néven, a program alapértelmezett formátumában 
mentse! 

A prezentáció szövegét a minta alapján gépelje be, a prezentációhoz szükséges hát-
térképet az auto.png állomány tartalmazza. 

 

1. A bemutató minden szöveges feliratát Arial vagy Nimbus Sans típusú betűkkel készítse el! 
2. Mind a két dia háttere az auto.png kép legyen! 
3. Állítsa be, hogy az első dián 88, a második dián 44 pontos betűméretű és félkövér stílusú 

legyen a cím! 
4. A szöveget a diákra vagy az elkészítendő szövegdobozokba gépelje be! 
5. A 2. diára, jobb oldalra, készítse el a közlekedési tábla ábráját! Segítségül az ábrán elhe-

lyezendő alakzatok néhány beállítása: 
 a tábla két négyzetből készíthető el: a nagyobbik oldalhossza 8 cm, sötétkék szegélyű 

és fehér kitöltésű, a kisebbik oldalhossza 7,7 cm, szegély nélküli és kék kitöltésű, 
 a T alak vízszintes 5,5 × 1,5 cm-es és függőleges 1,2 × 5,5 cm-es fehér téglalapból illeszt-

hető össze, 
 a piros téglalap 5,2 × 1,2 cm téglalap, 
 a megfelelő téglalapokat egymáshoz képest, a mintának megfelelően igazítsa! 

6. A 2. dia bal oldalára a lehetséges válaszok betűjelét és szövegét hat, a mintának megfelelő 
elrendezésű szövegdobozba írja! A címen kívüli szöveg 24 pontos betűméretű legyen! 

7. A betűjelek szövegdoboza világoskék hátterű, szegély nélküli, 2 × 3 cm méretű és egy-
máshoz képest vízszintesen középre igazított legyen! A betűjelek méretét 66 pontosra és 
stílusát félkövérre állítsa! 

8. Minden betűjel mellett, felülre igazítva a lehetséges válasz jelenjen meg! 
9. A 2. dián a további elemek kattintásra, egységes animációval jelenjenek meg egyszerre! 

10. A hibás B és C válasz betűjelén 50%-os átlátszóságú, piros színű X alakzat és a helyes A 
betű előtt sárga nap vagy csillag alakzat jelenjen meg! Az alakzatok szegély nélküliek vagy 
vékony fekete vonallal szegélyezettek legyenek! 

11. Alul, egy világoskék hátterű szövegdobozban, a mintának megfelelő méretben és igazí-
tásban a közlekedési tábla jelentésének magyarázata jelenjen meg 



Minta: 

 
1. dia 

 
2. dia 

 


