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1. Csonka János 
Csonka János neve gyakorlatilag egyet jelent a hazai autó- és motorgyártás kezdetével. 

Ebben a feladatban egy róla szóló írást kell elkészítenie az alábbi leírás és minta alapján. 
A dokumentum elkészítéséhez használja fel a csonkaforras.txt UTF-8 kódolású 
szövegállományt és a CsJfoto.jpg, porlaszto.jpg képfájlokat! 
Az alkalmazott betűtípustól függően a sorok, illetve oldalak tördelése a mintától eltérhet. 

1. Hozza létre szövegszerkesztő program segítségével a csonkajanos nevű dokumentumot 
a program alapértelmezett formátumában a csonkaforras.txt felhasználásával! 
Az elkészített dokumentum ne tartalmazzon felesleges szóközöket és üres bekezdéseket! 

2. Legyen a dokumentum álló tájolású és A4-es lapméretű! Az alsó és felső margót 
2,6 cm-esre állítsa be! 

3. A dokumentumban – ahol a feladat nem ír elő mást – a következő beállításokat alkalmazza: 
a. A betűtípus Garamond (Liberation Serif) legyen! A szövegtörzs karaktereinek 

betűméretét 12 pontosra állítsa! 
b. Állítsa a bekezdések sorközét egyszeresre, előttük 0, utánuk 3 pontos térköz legyen! 
c. A bekezdések igazítása sorkizárt legyen! 
d. A teljes dokumentumban alkalmazzon automatikus elválasztást! 

4. Készítse el a cím és a három alcím formázását a következőképpen! 
a. A címhez 20 pontos és az alcímekhez 14 pontos betűméretet alkalmazzon! 
b. A cím és az alcímek betűstílusát félkövérre és kiskapitálisra állítsa! 
c. A cím és az alcímek előtt 3, utánuk 6 pontos térköz legyen! 
d. Az alcímeket az alatta levő szövegtől vékonyabb, a felette lévőtől vastagabb fekete 

színű vonallal válassza el a szövegtükör teljes szélességében! 
5. A cím utáni bekezdés szövegének állítson dőlt, félkövér betűstílust és világosszürke hátteret 

a minta szerint! 
6. Az első alcím utáni bekezdés mellé, a bal oldali margóhoz igazítva, helyezze el Csonka 

János fotóját, a CsJfoto.jpg képet a mintának megfelelően! 
a. A kép méretét módosítsa az arányok megtartásával úgy, hogy a szélessége 3,5 cm 

legyen és jobbról vegye körbe a szöveg! 
b. A képet vékony fekete vonallal szegélyezze! 
c. Állítsa be, hogy a képtől jobbra és lefelé 0,4 cm-re legyen a szöveg! 
d. Készítse el a kép aláírását, az „(1852 – 1939)” szöveget, vízszintesen középre 

zártan! 

7. A második alcím utáni első bekezdés alá helyezze el a porlasztó fotóját, a porlaszto.jpg 
képet vízszintesen középre a mintának megfelelően! 

a. A kép méretét módosítsa az arányok megtartásával úgy, hogy a szélessége 4 cm 
legyen, és ne vegye körbe szöveg! 

b. A képet vékony fekete vonallal szegélyezze! 
c. Készítse el a kép aláírását, a „Bánki–Csonka-féle porlasztó” szöveget! 

8. A „Motorok:” és a „Járművei:” szavak bekezdéseire állítsa be, hogy az utánuk következő 
felsorolással azonos oldalra kerüljenek! 

9. Készítse el az előző szavak utáni felsorolásokat, a felsorolás jele a kötőjel legyen! 
A felsorolások bekezdései előtt és után a térköz 0 pontos, a bal- és a függő behúzás 0,8 cm 
legyen! 
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10. A harmadik alcím alatti bekezdés után a szabadalmak adatait tartalmazó, minta szerinti 
táblázatot alakítsa ki a tabulátorokkal tagolt szövegrészből! 

a. A cellákban a szövegek előtt és után a térköz legyen 0 pontos! 
b. Állítsa az első három oszlop szélességét 3 cm-re és a negyediket 6,5 cm-re! 
c. A táblázatot, illetve a cellákat szegélyezze vékony fekete vonallal a mintának 

megfelelően! 
d. Állítsa be a cellák tartalmának igazítását függőlegesen középre és vízszintesen 

balra! 
11. A „7159” lajstromszámhoz „*” szimbólum hivatkozással szúrjon be egy lábjegyzetet, 

amelynek szövegét: „Bánki Donáttal közös szabadalom” gépelje be! 

 
Minta a Csonka János feladathoz: 

 
  

25 pont 


