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1. Szmog 
Az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai viszonyok együttes hatására a 

forgalmas nagyvárosokban egyre gyakrabban alakul ki szmog (füstköd). Ebben a feladatban a 
szmog kialakulásáról, típusairól, valamint a levegőterheltségi szintekhez kapcsolódó 
határértékekről kell egy háromoldalas tájékoztató anyagot készítenie. 

Rendelkezésére áll az UTF-8 kódolású szmog_forr.txt állomány, valamint a 
London.jpg és a LosAngeles.jpg képek. 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 szmog nevű dokumentumot 
a program alapértelmezett formátumában a szmog_forr.txt felhasználásával! 

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

A dokumentumban – a feladat leírása szerint – több esetben kell beállítania barna színt. Ez 
minden esetben az RGB(110, 40, 10) kódú színt jelenti. 
3. A dokumentum szövegét formázza meg az alábbiak szerint! 

a. Ahol a feladat nem kér mást, a karakterek betűtípusa Times New Roman 
(Nimbus Roman), betűmérete 12 pontos legyen! 

b. A dokumentumban a sorköz legyen egyszeres, és a bekezdések között – ahol a 
feladat nem ír elő mást – ne legyen térköz! A címek, a képaláírások és a táblázat 
szövege kivételével a bekezdések sorkizárt igazításúak legyenek! 

c. A bekezdések első sora – a címek, a főcímet követő bekezdés, a képaláírások, a 
felsorolások, valamint a táblázat szövege kivételével – kezdődjék 0,7 cm-rel 
beljebb! 

d. A teljes dokumentumban alkalmazzon elválasztást! 
4. A címeket formázza meg az alábbiak szerint! 

a. Ahol szükséges, gondoskodjon róla, hogy a címek egy oldalra kerüljenek a 
következő bekezdéssel! 

b. Valamennyi cím legyen a megadott barna színű, balra zárt igazítású, továbbá a 
címek első sorának behúzása minden esetben 0 cm legyen! 

c. A dokumentum címe legyen 20 pontos betűméretű, félkövér betűstílusú, továbbá 
állítson be előtte 0 pontos, utána 24 pontos térközt! 

d. A három másodrendű cím legyen 16 pontos betűméretű, félkövér betűstílusú, 
illetve állítson be előttük 18 pontos, utánuk 6 pontos térközt! 

e. „A levegőterheltségi szint határértékei” alcím alatti négy harmadrendű cím 
szerepel. Ezek formátuma legyen 12 pontos betűméretű, félkövér, kiskapitális 
betűstílusú, illetve állítson be előttük és utánuk is 6 pontos térközt! 

5. A címet követő definíció betűstílusa legyen dőlt! A bekezdést határolja 1 pontos, barna 
színű, árnyékos szegéllyel! A definíció és a következő bekezdés között a térköz legyen 
12 pontos! 
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6. A dokumentumban a következő összegképletek szerepelnek: SO2 (négyszer), SO3 
(egyszer), O3 (háromszor), NO2 (háromszor), NOx (egyszer), valamint a kisméretű 
részecske szennyezés, PM10 (kétszer). Egy helyen szerepel továbbá a µg/m3 mértékegység 
is. Keresse meg ezek valamennyi előfordulási helyét, és állítsa be az alsó és a felső 
indexeket! 

7. Mindkét szmogtípus esetén a „Kialakulásának feltételei:” kezdetű részt felsorolás követi. 
A felsorolásjelző szimbólum mindkét esetben legyen barna színű „szomorú smiley” („”) 
szimbólum! Mindkét felsorolás utolsó bekezdése után illesszen be 6 pontos térközt! 

8. Illessze be a két megadott képet az alábbiak szerint: 
a. Szúrja be a London.jpg képet a London-típusú szmogot, a LosAngeles.jpg 

képet a Los Angeles-típusú szmogot bemutató részbe, a felsorolást követő 
bekezdés mellé, a mintának megfelelően!  

b. Mindkét képet méretezze arányosan 8 cm szélességűre, és a szöveggel 
körülfuttatva igazítsa a jobb margóhoz! A kép bal oldalán a kép és a szöveg 
között a távolság 0,6-0,7 cm közötti érték legyen! 

c. A képek alá helyezze át a második bekezdés után kapcsos zárójelek között 
szereplő ábraszöveget a mintának megfelelően! A képaláírás szövege mindkét 
esetben legyen a képhez képest középre zárt, 10 pontos betűméretű, dőlt 
betűstílusú, fekete színű és Times New Roman (Nimbus Roman) betűtípusú! Az 
ábraszöveget határoló kapcsos zárójeleket törölje a szövegből! 

9. „A tájékoztatási és riasztási küszöbértékek…” kezdetű bekezdés után a „Megjegyzések:” 
szóig tartó tabulátorokkal tagolt részt alakítsa 6 soros és 7 oszlopos táblázattá!  

a. A táblázatban alkalmazzon Arial (Nimbus Sans) betűtípust 10 pontos 
betűméretben! Valamennyi cella tartalma legyen vízszintesen és függőlegesen 
is középre igazított! 

b. A táblázat első sorának háttere legyen barna, betűszíne pedig fehér! 
c. Valamennyi cellát határolja 1 pontos vastagságú barna színű szegéllyel! 

A cellamargót minden oldalon állítsa egységesen 0,1 cm-re! 
d. Az első oszlop celláiban a zárójelek előtti szöveget tagolja sortörésekkel a 

mintának megfelelően! 
e. Az oszlopok szélességét úgy alakítsa ki, hogy a cellák tartalma az első sorban 

legfeljebb kétsoros, az első oszlopban legfeljebb háromsoros legyen! Szükség 
esetén az első sorban is alkalmazhat sortörést. 

f. A táblázat előtt és után legyen 6 pontos térköz! 
10. Az „Egészségügyi, tájékoztatási és riasztási küszöbértékek” alcímhez fűzzön lábjegyzetet! 

A lábjegyzet szövegét az alcím utáni bekezdésben kapcsos zárójelek között találja. 
A lábjegyzet szövegét a kapcsos zárójelekkel együtt törölje a főszövegből! 

11. A „Megjegyzések:” bekezdést állítsa dőltre, alkalmazzon utána 6 pontos térközt, és az alatta 
lévő négy bekezdésben állítson be balra zárt tabulátorpozíciót 2 cm-re! 

 
 

A feladathoz tartozó minták a következő oldalakon találhatók.  

40 pont 
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Minta a Szmog feladathoz:  
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