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1. Atlétika 
Az atlétika a legrégibb, legnagyobb múltú sportág, amely a természetes mozgásokat, 

a gyaloglást, a futást, az ugrást és a dobást öleli fel. 
Ebben a feladatban az atlétikai sportágakat bemutató dokumentumot kell elkészítenie 

az alábbi leírás és minta alapján. Az elkészítéséhez használja fel az ismerteto.txt UTF-8 
kódolású szövegállományt! 

1. Hozza létre szövegszerkesztő program segítségével az atletika nevű dokumentumot 
a program alapértelmezett formátumában a források felhasználásával! A dokumentumban 
ne legyenek felesleges szóközök és üres bekezdések! 

2. Legyen a dokumentum álló tájolású és A4-es lapméretű! A bal és a jobb oldali, valamint az 
alsó margót 2,1 cm-esre állítsa be! A felső margót állítsa 4 cm-esre (ha a használt 
szövegszerkesztő programban az élőfej a szövegtükörből veszi el a területet, akkor a felső 
margó legyen 1,4 cm, az élőfej magassága 2,6 cm, valamint az élőfej és a szöveg távolsága 
0 cm)! 

3. A szövegtörzs karakterei Times New Roman (Nimbus Roman) betűtípusúak és 12 pontos 
betűméretűek legyenek! A bekezdések igazítása sorkizárt, a sorközük egyszeres, előttük 
0 pontos, utánuk 6 pontos térköz legyen! 

4. Készítse el a dokumentum élőfejét a minta szerint! 
a. Állítsa be, hogy az első oldal élőfeje eltérő lehessen a többitől! 
b. Az első oldal élőfejében a bal margóhoz igazítva írja be az „Atlétika” feliratot 

Times New Roman (Nimbus Roman) betűtípussal, 36 pontos betűmérettel, 
kiskapitális és félkövér betűstílussal! 

c. Szúrja be az élőfejbe a futok.png képet! A kép magasságát módosítsa 
arányosan 2,5 cm-re és tükrözze a minta szerint! A képből készítsen még két 
másolatot és helyezze azokat az élőfej jobb oldalára függőlegesen azonos 
magasságba, és vízszintesen részleges átfedéssel! 

5. Készítse el a négy cím formázását a következőképpen! 
a. A címekhez 14 pontos betűméretet alkalmazzon! 
b. A betűk kiskapitális és félkövér betűstílussal jelenjenek meg! 
c. A címek alatt a bal margótól a jobb margóig 1,5 pont vastagságú, pontozott 

vonal legyen a mintának megfelelően! 
6. Az első és a harmadik cím után alakítsa felsorolássá a minta szerinti bekezdéseket, és állítsa 

be a jel.png-t felsorolásjelnek! A felsorolások bal behúzása 0,2 cm és függő behúzása 
0,6 cm legyen! 

7. Az első cím utáni négy bekezdés elején szereplő szavakat alakítsa félkövér betűstílusúvá! 
8. Szúrja be a második cím utáni bekezdés mellé, a lap jobb margójához igazítva 

a zsivoczky_attila.jpg képet az oldalarányok megtartásával 8 cm szélesre 
méretezve! A képet szegélyezze vékony fekete vonallal! 

9. A második cím utáni első bekezdés végéhez szúrjon be lábjegyzetet, amelynek jelölésére 
„*” szimbólumot alkalmazzon! A lábjegyzet szövegét a kapcsos zárójelek közül helyezze 
át, és a kapcsos zárójeleket tartalmazó bekezdést törölje ki! A lábjegyzet szövege Times 
New Roman (Nimbus Roman) betűtípussal, 12 pontos betűmérettel és dőlt betűstílussal 
jelenjen meg! 
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10. A negyedik cím után szúrjon be egy kétsoros, háromoszlopos, szegély nélküli táblázatot! 
A táblázat első sorának celláiba a mintának megfelelő sorrendben szúrja be 
a maraton.jpg, a mezei.jpg és a gyaloglas.jpg képeket! A képek magasságát 
módosítsa arányosan 3,5 cm-re és szegélyezze vékony fekete vonallal! A második sor 
celláiba helyezze el a forrásszövegből a képek címeit! A cellák tartalmát a minta szerint 
igazítsa! 

11. Szúrjon be a táblázat alá egy 14,5 cm szélességű, téglalap alakú szövegbuborék-alakzatot 
(ábrafeliratot) és igazítsa középre! Az alakzatba helyezze el a forrás utolsó bekezdésének 
szövegét, és annak betűméretét állítsa 10 pontosra! Az alakzat háromszögének csúcsa 
a maratoni futást ábrázoló kép alsó szegélyére mutasson! A magasságát állítsa be úgy, hogy 
benne a teljes szöveg látszódjon, a háttere legyen világosszürke, és szegélyezze vékony 
fekete vonallal! 

12. A dokumentumban alkalmazzon elválasztást! 

 
Minta: 
 
  

40 pont 


