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1. Véradás 
Ebben a feladatban egy véradásról szóló tájékoztatót kell elkészítenie az alábbi leírás és 

minta alapján! Az elkészítéséhez használja fel a szoveg.txt UTF-8 kódolású 
szövegállományt, illetve a voroskereszt.jpg és mindencsepp.jpg képeket! 

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

2. A forrásban hibásan szerepelnek a „véradás” részletet tartalmazó szavak. Cserélje ki 
a hibásan előforduló „vèradás” formákat a helyes „véradás” formára! Minden előfordulás 
esetén végre kell hajtani a cserét, a kisbetűs vagy nagybetűs írásmódtól függetlenül. 

3. Legyen a dokumentum álló tájolású és A4-es lapméretű! Az alsó, felső, bal és jobb margót 
egységesen 2,1 cm–esre állítsa be! 

4. Ahol mást nem kér a feladat: 
a. A dokumentumban 13 pontos Times New Roman (Nimbus Roman) karaktereket 

használjon! 
b. A bekezdések igazítása sorkizárt legyen!  
c. A szövegtörzs bekezdéseiben a sorköz egyszeres, előttük 0 és utánuk 6  pontos 

térköz legyen!  
d. A bal és a jobb behúzás maradjon az alapértelmezett 0 cm! 

5. Készítse el a címek formázását a következőképpen! 
a. A címekhez 24 pontos betűméretet alkalmazzon, kiskaptális betűstílussal! 
b. A címek ritkított karakterekkel és a minta szerinti igazítással jelenjenek meg! 
c. A címeknek legyen világosszürke háttere a minta szerint és 12 pontos térköz 

legyen előttük, illetve 6 pontos utánuk! 

6. Szúrja be az első cím utáni bekezdés mellé a voroskereszt.jpg képet az oldalarányok 
megtartásával 4 cm magasságúra méretezve! A képet igazítsa vízszintesen a margóhoz, és 
függőlegesen a minta szerint helyezze el! A kép és a szöveg távolsága a jobb oldalon 0,5 cm 
legyen! 

7. Az első két cím alatti szövegben minden bekezdés első sorának behúzása 1 cm legyen 
a minta szerint! A többi cím alatti szövegben és a szövegdobozokban az első sor behúzása 
0 cm legyen! 

8. A harmadik cím után a minta szerinti részt formázza meg felsorolásként! A felsorolás 
bekezdései között 0 pontos térköz legyen! A felsorolást jelző szimbólum egy piros ♥ 
karakter legyen, ami 0,4 cm-nél található! 

9. A felsorolás második pontjában található „TAJ kártya” kifejezéshez készítsen lábjegyzetet! 
A lábjegyzet szövegét a forrásban {} jelek között találja. A kész szövegből törölje 
a {} jeleket és a jelek közti részt! A lábjegyzet szövegét 10 pontos Times New Roman 
(Nimbus Roman) karakterekkel készítse el és a lábjegyzet dőlt karakterstílusú legyen! 

A feladat folytatása a következő oldalon található.  
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10. Biztosítsa, hogy a negyedik cím új oldalon kezdődjön! A minta szerinti szöveget alakítsa 
kéthasábossá! A szöveg hasábokra osztását és a hasábok közti elválasztó vonalat a minta 
szerint alakítsa ki! Mindkét hasáb első bekezdésében a szöveg félkövér és középre igazított 
legyen! 

11. Az ötödik cím utáni szövegből készítsen el egy 4 sorból és 5 oszlopból álló, középre 
igazított táblázatot a minta szerint!  

a. A táblázatban 10 pontos Times New Roman (Nimbus Roman) karaktereket 
használjon!  

b. A táblázatot a minta szerint vékony vonallal szegélyezze, az első sor alatt dupla 
vonal legyen látható!  

c. Az 1-3. oszlopok szélességét 1,4 cm, a 4-5. oszlopok szélességét 5,8 cm 
méretűre állítsa!  

d. Az 1-3. sorok magassága legalább 0,6 cm, a 4. sor magassága legalább 1,2 cm 
legyen!  

e. Az 1. sor 1-3. celláját egyesítse! 
f. A bekezdések után ne legyen térköz! A szöveg tördelése a minta szerinti legyen! 

Minden tartalmat vízszintesen balra, függőlegesen középre igazítson! 

12. A második oldalon a minta szerint helyezze el a mindencsepp.jpg képet, az arányok 
megtartásával 10 cm szélességűre átméretezve! A képnek állítson be vékony piros szegélyt! 
A kép vízszintesen középen, függőlegesen a minta szerint helyezkedjen el!  

13. A dokumentum végére két szövegdoboz (keret) formájában készítsen tájékoztatót 
az irányított véradásról! 

a. Mindkét szövegdoboz 6,8 cm széles legyen, vékony piros szegéllyel! 
A szövegdobozok magasságát a minta szerint állítsa be! 

b. A szövegdobozok tartalma 10 pontos, Times New Roman (Nimbus Roman) 
karakterekkel készüljön! 

c. A szövegdobozok címe piros és középre igazított, a többi tartalom sorkizárt 
legyen! 

d. A szövegdobozok vízszintesen a megfelelő oldali margóhoz, függőlegesen 
alulra igazítottak legyenek! 

 
  

40 pont 
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Minta a Véradás feladathoz: 

 


