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1. Jégvitorlás
Az egyik diákújság vezet je megkéri, hogy segítsen szerkeszteni a sportrovatot. Készítse el
a jégvitorlázásról szóló anyagot a mintának megfelel en! Forrásként a jegvit.txt, és a
balaton.jpg állományokat használja fel!
1. Nyisson egy dokumentumot a szövegszerkeszt jében, majd mentse el jeges néven a szövegszerkeszt alapértelmezett formátumában! A továbbiakban ezzel az állománnyal dolgozzon!
2. A cikk elejét kézzel már megírta, gépelje be az el bb létrehozott dokumentumba!
Jégvitorlázás
Telente néhány tavunkon, f leg a Balatonon, Velencei-tavon, Fert tavon, ha kell
mérték a jegesedés, szokatlan sportágat z kkel találkozhatunk. k azok, akik a
jégvitorlázásnak hódolnak. Persze a hideg tél még kevés, fontos, hogy a következ tényez k
megfelel en alakuljanak számukra:
Vastag, összefügg , sima jég (kb. 20 cm-es)
Szél, ne legyen túl viharos
Ne legyen vastag hóréteg, illetve hófoltok
A http://www.sielok.hu/simania/jegvitorlazas.htm honlapról származó részlet a sportág
történetére vonatkozik:
3. Ezután illessze be a dokumentum végére a jegvit.txt állomány tartalmát!
4. A címet  Jégvitorlázás  formázza meg 20 pont nagyságú, kék, félkövér, d lt karakterekkel, majd ritkítsa meg! A cím legyen a dokumentum többi szövegét l eltér bet típusú és
középre igazított!
5. A begépelt szöveg cím utáni els bekezdését állítsa sorkizártra, és az els sor legyen fél
centméterrel behúzott!
6. A következ három sor felsorolás legyen, és kezd djön beljebb a mintának megfelel en!
7. A http://www.sielok.hu/simania/jegvitorlazas.htm URL címet alakítsa d lt bet ssé!
8. Az utolsó begépelt bekezdés után álljon plusz egy félsornyi térköz.
9. A cím és az utolsó két bekezdés kivételével a szöveg legyen sorkizárt és másfeles sortávolságú!
10. Illessze a balaton.jpg képet, a mintának megfelel en, a dokumentumban jobbra! A kép
magasságát állítsa az eredeti képhez képest 80%-osra, de az oldalarányok maradjanak
meg! A képet lássa el vékony fekete szegéllyel!
11. A txt állományban található utolsó két bekezdést a mintának megfelel en egy táblázatban
helyezze el!
12. A Jégvitorlázás: 06-1-234-5678 telefonszámot másolja a második sor mindegyik cellájába! A szöveg írásirányát változtassa meg a mintának megfelel en! A szöveg legyen a
cellán belül középre igazított!
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13. A táblázat els sorának háttere világosszürke, a karakterek mérete 16 pont, míg a többi
cellában a méret csak 14 pont. A karakterek legyenek az egész táblázatban félkövér stílusúak!
14. A táblázat szegélyezése legyen a mintának megfelel ! A cellatartalmat a cellához képest
függ legesen és vízszintesen igazítsa középre a táblázat els sorában is!
15. A táblázat els sorának magassága pontosan 2 cm legyen!
40 pont
Minta:
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