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1. Gabonalisztek 
Az üzletek polcain számtalan gabonából és nem gabonából készült lisztet találunk. Ebben 

a feladatban a gabonaliszteket, azok különbségeit bemutató dokumentumot kell elkészítenie 
az alábbi leírás és minta alapján. Az elkészítéséhez használja fel a lisztforras.txt 
UTF-8 kódolású szövegállományt! 

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

2. Legyen a dokumentum álló tájolású és A4-es lapméretű! Mind a négy oldalmargót 
2,1 cm-esre állítsa be! 

3. A dokumentumban – ahol a feladat nem ír elő mást – a következő beállításokat alkalmazza: 
a. A betűtípus Times New Roman (Nimbus Roman) legyen! A szövegtörzs 

karaktereinek betűméretét 11 pontosra állítsa! 
b. A bekezdések igazítása sorkizárt legyen, első soruk 0,5 cm-rel beljebb 

kezdődjön! 
c. Állítsa a bekezdések sorközét egyszeresre, előttük 0 pontos, utánuk 6 pontos 

térköz kövesse! 
d. A dokumentumban alkalmazzon automatikus elválasztást! 

4. Készítse el a cím és a nyolc alcím formázását a következőképpen! 
a. A címhez 20 pontos és az alcímekhez 16 pontos betűméretet alkalmazzon! 
b. A cím betűstílusát állítsa félkövérre, az alcímekét kiskapitálisra és félkövérre! 
c. A cím előtt 0, utána 12 pontos, az alcímek előtt és után 6 pontos térköz legyen! 
d. Állítsa a cím és az alcímek bal és első sor behúzását 0 cm-re! 
e. Gondoskodjon arról, hogy az alcímek az utánuk következő bekezdéssel azonos 

oldalra kerüljenek, akkor is, ha a bekezdések tartalma, hossza megváltozna! 
5. A címet követő bekezdés legyen dőlt betűstílusú 1 cm-es bal és jobb behúzással! Állítsa be, 

hogy a bekezdés bal és jobb oldalán 3 pont széles szürke vonal legyen! 

6. Szúrja be a minta szerinti helyre a halom.jpg képet az oldalarányok megtartásával 4 cm 
szélességűre méretezve! A képet igazítsa a bal margóhoz és szegélyezze 1 pontnál 
vékonyabb vastagságú fekete vonallal! 

7. Alakítsa felsorolássá a minta szerinti bekezdéseket, és állítsa be a jel.png-t 
felsorolásjelnek! A felsorolásokban a térközbeállítás a többi bekezdésével egyezzen meg! 

8. A „A búza- és rozslisztek jelölése” alcímhez „*” szimbólum hivatkozással szúrjon be egy 
lábjegyzetet, amelynek tartalmát a forrásszöveg kapcsos zárójelben lévő részéből helyezze 
át! A lábjegyzet szövegét Times New Roman (Nimbus Roman) betűtípussal, 9 pontos 
betűmérettel és dőlt betűstílussal jelenítse meg! A kapcsos zárójeleket a benne lévő 
szöveggel törölje! 

A feladat folytatása a következő oldalon található. 
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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.  

40 pont 
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Minta a Gabonalisztek feladathoz: 

 
 


