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1. Izzólámpa 

Készítsen az izzólámpa működésének és történetének bemutatására 2 oldalas dokumentu-
mot! A dokumentumot a szövegszerkesztő program segítségével készítse el! 

A forrás szövege a lampaforr.txt fájlban található. A dokumentumba beszúrandó ké-
pek: lampa1.png és lampa2.jpg. 

1. Nyissa meg a szövegszerkesztő program segítségével az UTF-8 kódolású 
lampaforr.txt fájlt! Mentse a munkáját a program alapértelmezett formátumában 
lampa néven! 

2. Állítsa a dokumentumban a bal és a jobb oldali margót 2,6 cm-re, a felsőt 3 cm-re és  
az alsót 2 cm-re! 

3. Minden szöveg – kivéve az ábrához tartozó feliratok – alapértelmezett betűformátuma 
13 pontos Times New Roman (Nimbus Roman) legyen! A bekezdések 0,6 cm első sor be-
húzásúak, sorkizártak legyenek, és utánuk 3 pontos térközt állítson be! 

4. Készítse el a cím fölötti fejlécet, amelynek távolsága a lap tetejétől 1,75 cm! Gépelje be 
szövegét: „A villanykörte tündöklése és bukása”! A szöveg a szövegszerkesztő program 
alapértelmezett betűformátuma mellett kiskapitális betűstílusú és jobbra igazított legyen! 
A fejléc tartalmát a bal és a jobb margó között vékony vonallal húzza alá a mintának meg-
felelően! 

5. Legyen a cím 26 pontos betűméretű, félkövér betűstílusú és utána a térköz 24 pont!  
A mintán látható további két alcím legyen 20 pontos betűméretű, félkövér betűstílusú és 
utána a térköz 12 pont! 

6. A cím utáni bekezdés mellé balra igazítva helyezze el a lampa2.jpg képet, amit módo-
sítson arányosan úgy, hogy a szélessége 3 cm legyen! 

7. A mintának megfelelően szúrjon be oldaltörést, és készítse el az ábrát az alábbiak szerint: 

a. Helyezze el a lampa1.png képet bal oldalra, és a szélességét módosítsa ará-
nyosan 4 cm-re! 

b. Jobb oldalon öt lekerekített téglalapban készítse el a feliratokat! A téglalapok 
legyenek 3,5 cm szélesek, 1 cm magasak és halványszürke hátterűek! A fel-
iratok dobozai pontosan egymás alatt helyezkedjenek el, ne érintsék és ne fed-
jék át egymást! A dobozokban a szövegek vízszintesen középre igazítottak le-
gyenek! 

c. A feliratoktól 6 nyíl mutasson az ábra megfelelő részeire a mintának megfele-
lően! 

8. Készítse el az első alcím utáni felsorolást! A felsoroló jel az izzólámpát szimbolizáló két-
szer áthúzott kör legyen! 

9. Szúrjon be „T. A. Edison” és „A. N. Lodigin” nevéhez lábjegyzetet alapértelmezett betű-
stílussal és mérettel a mintán látható formátumban! Szövegüket a nevek utáni kapcsos zá-
rójelek közül helyezze át! A kapcsos zárójeleket törölje ki, és felesleges szóközök ne ma-
radjanak! 

A feladat folytatása a következő oldalon található. 
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10. Hozzon létre a „Tungsram” név magyarázatához egy 5 cm × 5 cm-es szövegdobozt a má-
sodik alcím előtti utolsó bekezdéshez jobbra igazítva a mintának megfelelően! Szövegét a 
bekezdés előtti kapcsos zárójelek közül helyezze át, majd a zárójeleket és a felesleges 
szóközöket törölje ki! A szövegdobozban a háttér legyen sötétszürke, a betűméret 14 pon-
tos és a betűszín fehér! 

11. A dokumentumban alkalmazzon elválasztást a szükséges helyeken! 

 
Minta: 

 

40 pont 
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Minta az Izzólámpa feladathoz: 

 


