
1. FIZIKATÁBOR 

Az Öveges József Tehetséggondozó Alapítvány tábort szervez diákok számára. 

Készítse el a diákoknak szóló meghívót a minta alapján! 

A levél szövegét a fizikatabor.txt állomány tartalmazza, az alapítvány logója a heki.png 
fájlban található. A levelet névre szólóan szeretnénk elküldeni. A körlevél elkészítésé-
hez UTF-8 kódolással, tabulátorral tagolva tartalmaz néhány mintaadatot a lista.txt ál-
lomány. 

 

1. Hozzon létre 2,5 cm-es margókkal egy A4-es méretű dokumentumot fiztabor néven! Im-
portálja ebbe a fizikatabor.txt szövegét! A szöveg 12 pontos méretű és Times New Roman 
vagy Nimbus Roman típusú legyen! 

2. Az alapítvány adatait az élőfejben középre igazítva helyezze el, az utolsó sor után legyen 
12 pont térköz! A betűtípus 10 pontos méretű, félkövér stílusú, kiskapitális, Arial vagy 
Nimbus Sans típusú legyen! 

3. Szegélyezze az élőfejet teljes szélességben díszes alsó vonallal! 
4. Az élőfej két margójához igazítva helyezze el a heki.png logót 25%-os arányos kicsinyítéssel 

úgy, hogy a kutya mindkét oldalon befelé nézzen! A képek érintsék, vagy részben fedjék 
a szegélyt! 

5. A meghívóban balra zárt, középre zárt és sorkizárt bekezdés is van. Igazítsa a bekezdése-
ket a minta alapján! A tábor adatai 3,5 cm-hez igazítottak, az utazás leírása egy sortörést 
tartalmaz. 

6. A jelentkezés határideje körül ugyanolyan stílusú szegély legyen, mint az élőfej alatt! Nö-
velje meg a szegély és a szöveg távolságát! A mintának megfelelően mindkét oldalon egy-
formán húzza beljebb a bekezdés határait! 

7. A felsorolásokat tartalmazó bekezdésekben a szimbólum vörös színű, nyíl alakú. A szim-
bólum 3,5 cm-rel, a szöveg 4 cm-rel kezdődik beljebb. 

8. Formázza a meghívó egyes részeit félkövér, illetve dőlt stílusúra a minta alapján! A re-
gisztrációs rész teljes szövege félkövér, az adatok dőltek is. 

9. Az elválasztó vonal a 10 pontos betűméretű, középre igazított bekezdés kissé eltávolított 
alsó szegélye legyen! E bekezdés előtt és után is 24 pontos térköz legyen! A szegély elé 
szúrjon be egy ollót ábrázoló szimbólumot! 

10. A regisztrációs rész címe középre zárt, utána 18 pont térköz legyen! Tördelje a szöveget 
sortöréssel a minta szerint! 

11. A regisztrációs rész három meglévő adatának bekezdése előtt 6 pontos térköz, az ezt kö-
vető három hiányzó adat bekezdése előtt 12 pontos térköz legyen!  

12. Az ismert adatok a margótól 5 cm-re kezdődjenek, a másik három adat bekéréséhez ké-
szítsen egy 2 × 3-es táblázatot, amelynek első – 4 cm széles – oszlopában van a felirat, 
második – 12 cm széles oszlopában a cellák alsó szegélye pontozott. 



13. A keltezés helyének vonala folytonos, 7 cm-nél van vége, a bekezdés előtt 18, utána 6 
pontos térköz legyen! 

14. Az aláírás helyéhez a felső szegély 8–14 cm között legyen, a bekezdés előtt legyen 24 pon-
tos térköz! 

15. A levél elkészítését követően csatolja a lista.txt adatforrást és a „« »” között levő szövege-
ket cserélje le adatmezőkre! 

16. Készítse el a leveleket, mentse fiztaborlevelek néven! 
Minta (75%-os kicsinyítés) a fiztabor dokumentumhoz: 

 


