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1. Szén-monoxid-érzékelő 
Országszerte évről évre több százan szenvednek el otthonukban szén-monoxid-mérgezést. 

A probléma megelőzése érdekében nemcsak a tüzelőberendezések és kémények rendszeres 
karbantartására kell ügyelnünk, hanem tanácsos felszerelni szén-monoxid-vészjelző készüléket 
is. Ebben a feladatban a szén-monoxid-érzékelők bemutatására és felszerelésére vonatkozó 
kétoldalas szórólapot kell készítenie. 

Rendelkezésére áll az UTF-8 kódolású CO_forr.txt állomány és a hova.png kép. 
Készítse el ezek felhasználásával a mintának és a leírásnak megfelelő dokumentumot! A szöveg 
tagolásához ne alkalmazzon fölösleges bekezdésjeleket! 

1. Hozza létre szövegszerkesztő program segítségével a CO nevű dokumentumot a program 
alapértelmezett formátumában a CO_forr.txt felhasználásával! 

2. Legyen a dokumentum álló tájolású és A4-es lapméretű! A bal és jobb oldali margót állítsa 
2,3 cm-re, míg az alsó és felső margót 1,7 cm-re! 

A dokumentumban – a feladat leírása szerint – több esetben kell beállítania zöldeskék színt. 
Ez minden esetben az RGB(0, 130, 130) színkódú színt jelenti. 
3. A dokumentum szövegét (a szövegdobozban lévő rész kivételével) formázza meg az 

alábbiak szerint! 
a. A karakterek betűtípusa Times New Roman (Nimbus Roman) és a betűméret – 

a címek kivételével – 12 pontos legyen! 
b. A dokumentumban a sorköz egyszeres, és a bekezdések között – ahol a feladat 

nem ír elő mást – nincs térköz, valamint a bekezdések sorkizárt igazításúak 
legyenek! 

c. A bekezdések első sora 0,8 cm-rel beljebb kezdődjön, a címek, a bevezető, 
a felsorolások, valamint a táblázat szövege kivételével, a mintának megfelelően! 

d. A törzsszövegben három helyen – a mintának megfelelően – alkalmazzon 
félkövér betűstílust! 

e. A mintában – a bevezetőn kívül – két helyen talál dőlt betűvel kiemelt részt. 
E két bekezdés előtt és után alkalmazzon 6 pontos térközt, az első sor behúzása 
legyen 0 cm, a betűk színe pedig zöldeskék! 

f. A teljes dokumentumban alkalmazzon elválasztást! 
4. A címeket (a szövegdobozban lévő cím kivételével) formázza meg az alábbiak szerint! 

a. Valamennyi cím legyen zöldeskék színű! 
b. A dokumentum címe legyen 20 pontos betűméretű, félkövér betűstílusú, továbbá 

állítson be előtte 0 pontos, utána 18 pontos térközt! 
c. A három másodrendű cím legyen 14 pontos betűméretű, félkövér, kiskapitális 

betűstílusú, illetve állítson be előtte 12 pontos, utána 6 pontos térközt! 
d. A címek első sorának behúzása minden esetben legyen 0 cm! 

5. A címet követő bevezető betűstílusa legyen dőlt, bal behúzása 2 cm. A bevezető bal oldalán 
helyezzen el egy 4-6 pont vastagságú zöldeskék színű vonalat! 

A feladat folytatódik a következő oldalon. 
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6. Alakítson ki egy szövegdobozt (keretet) az alábbiak és a minta szerint! 
a. Hozzon létre egy 7,5×11,5 cm-es szövegdobozt (keretet), amelyet határoljon 

vékony zöldeskék színű szegéllyel! 
b. A kapcsos zárójelek közötti rész betűformátumát módosítsa 10 pontos 

betűméretű Arial (Nimbus Sans) betűtípusúra, majd helyezze át a 
szövegdobozba! Végül a kapcsos zárójeleket törölje! 

c. A szövegdoboz címe legyen 12 pontos betűméretű, zöldeskék színű! 
d. A szövegdobozban lévő bekezdések legyenek sorkizártak, első soruk behúzása 

legyen 0 pontos, valamint alkalmazzon a bekezdések között 6 pontos térközt! 
7. A mintán három helyen lát felsorolást. Ezeket alakítsa ki úgy, hogy a felsorolást jelző 

szimbólum vastag karika („”) legyen! Minden felsorolás első bekezdése elé és utolsó 
bekezdése után illesszen be 6 pontos térközt! 

8. A „Jól szemlélteti…” kezdetű mondat utáni, tabulátorokkal tagolt részt alakítsa 5 soros és 
3 oszlopos táblázattá! A táblázatot úgy alakítsa ki, hogy minden cellában elférjen a szöveg 
egy sorban! A táblázat első sorának háttere legyen zöldeskék, betűszíne fehér, félkövér 
betűstílusú! A táblázat celláinak tartalmát vízszintesen igazítsa középre, és a cellákat 
szegélyezze vékony fekete vonallal! A táblázat és a következő bekezdés közé állítson be 
6 pontos térközt! 

9. A táblázat első sorának első cellájában lévő címhez („CO-koncentráció”) fűzzön 
lábjegyzetet csillag szimbólummal! A lábjegyzet szövegét írja be dőlt betűstílussal a 
következő tartalommal: „ppm = 0,0001 tf%, pl.: egy m3 levegőben egy cm3 CO gáz van”! 

10. Helyezze el a „Hova lehet felszerelni” másodrendű cím alatti szöveg mellé – a mintának 
megfelelően – a hova.png képet arányosan 8 cm szélességűre átméretezve! A képet 
futtassa körül a szöveggel és igazítsa a jobb margóhoz! A kép és a szöveg között a távolság 
a kép bal oldalán 0,6-0,7 cm közötti érték legyen! 

 
 

  

40 pont 
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Minta a Szén-monoxid-érzékelő feladathoz: 

 

 


