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9. A minta szerinti táblázatot alakítsa ki vízszintesen középre igazítva! A forrásszövegben 
a táblázat adatait tabulátorjel tagolja. A táblázat a mintának és az alábbi leírásnak 
megfelelően jelenjen meg: 

a. Az első sorban félkövér, a második oszlopban – a fejléc cella kivételével – 
nagybetűs betűstílusú legyen a szöveg! 

b. A táblázat celláiban a bekezdések előtti és utáni térközt állítsa 0 pontosra! 
c. A táblázat oszlopainak szélességét az alapértelmezettnél keskenyebbre állítsa 

úgy, hogy a táblázat fejlécében a mintának megfelelő cella szövege kétsoros 
legyen! 

d. A cellák tartalmát vízszintesen és függőlegesen a minta szerint igazítsa, a cella 
margókat lent és fent 0,1 cm-esre állítsa! 

e. A táblázat celláit vékony szürke vonallal szegélyezze a mintának megfelelően! 
10. A „Búzaliszt (B)” alcím utáni részben, négy helyen a lisztfajták nevét állítsa félkövér és dőlt 

betűstílusúvá a minta szerint! 
11. A második oldalon „A fogós liszt”-ről szóló bekezdés mellé, a jobb margóhoz igazítva, 

készítsen egy 5,5 cm széles szövegdobozt (keretet)! Háttere legyen világosszürke 
és szegélye vékony fekete vonal! A kapcsos zárójelben lévő forrás szöveget helyezze át 
szövegdobozba, a zárójeleket törölje! Gépelje be a magyarázó szövegnek a címét, a „Sikér” 
szót! 

12. Állítsa a szövegdoboz bekezdéseinek térközét 0 pontosra és a szöveg igazítását a minta 
szerint! A szövegdoboz magasságát állítsa akkorára, hogy a tartalma teljesen látható legyen! 

13. A szöveg végére helyezzen el egy jobbra mutató kéz szimbólumot 36 pontos betűmérettel 
és gépelje be a „Folytatás a Liszt kisokos írásokban az interneten.” mondatot! A betűstílust 
és a vízszintes igazítást a minta szerint állítsa be! 

 

Forrás: 
1. Gabonalisztek 
https://visualpharm.com/free-icons/wheat-595b40b65ba036ed117d2785 Utolsó letöltés 2018. december 10. 
https://tudatosvasarlo.hu/cikk/liszt-kisokos-melyiket-valasszam Utolsó letöltés 2018. december 10. 
http://eteltcsakokosan.hu/2017/01/10/lisztek-es-tulajdonsagaik/ Utolsó letöltés 2018. december 10. 
https://csaladireceptkonyv.hu/storage/images/recipes/36030.jpg Utolsó letöltés 2018. december 10. 

2. Pitagorasz 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Kapitolinischer_Pythagoras.jpg 
http://www.bethlen.hu/matek/mathist/forras/Kepek/Matek/Pitagorasz_csillag.jpg 
http://www.faena.com/aleph/articles/pythagoras-a-silent-inductee/ 
https://didaktik.mathematik.uni-halle.de/veranstaltungen/mathemonatmai_2011/5._mai/ 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Bronnikov_gimnpifagoreizev.jpg/1280px-Bronnikov_gimnpifagoreizev.jpg 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Négyzetszámok 

3. Vegyszerek 
http://www.szkarabeusz.hu/?page_id=66 Utolsó letöltés 2018.december 16.  
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Minta a Gabonalisztek feladathoz: 

 
 


