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1. Nagy Könyv
A mellékelt cikk.txt egy iskolaújság 2005. évi els számához készült. A cikkhez a
konyv.jpg, illetve a book.gif használható illusztrációként.
1. Készítse el szövegszerkeszt programmal az iskolaújság két oldalát, melyet ink néven
ment vizsgakönyvtárába! Munkáját a minta alapján, az alábbi leírás figyelembevételével
végezze, használja a mellékelt szöveget és képeket!
2. Az iskolaújság A5-ös (148×210 mm-es) méretben készül, minden oldalon 1,5 cm-es margókkal. Minden oldalon van él fej. Helykihasználás miatt az él fej és él láb is a lapszélt l
0,5 cm-re kezd dik. (Amennyiben a telepített nyomtató margóméretei miatt hibaüzenetet
kap, azt hagyja figyelmen kívül!)
3. Az újság alapértelmezett bet típusa 10 pontos Times New Roman vagy Nimbus Roman, a
bekezdések sorkizártak, els sor nincs behúzva, és minden bekezdés után 3 pont térköz
van.
4. Az él fejben az újság címe (SuliBuli) és a szám megjelölése (2005/1. szám) kerül egy
sorba, a két margóhoz igazítva. A bet típus minden évben más  valamilyen kézzel írott
típus, amelyet most Önnek kell kiválasztania. A bet méret itt is 10 pontos, de utána nagyobb (12 pontos) térköz szükséges, hogy ne folyjék egybe a törzsszöveggel a felirat.
Ugyancsak az elkülönítést szolgálja az él fej alatti szabadon választott díszes szegély.
5. A cikk címét hagyományosan 12 pontos, félkövér és d lt, Arial vagy Nimbus Sans bet vel
írják az újságban, középre igazítva, utána 9 pontos térközzel.
6. Az újságban a kiemeléshez félkövér, d lt és kiskapitális bet stílust használnak, az aktuális
cikkben ezeket a minta alapján állítsa be! Bár a mintán alig látszik, a kérd mondatok
egyszerre félkövér és d lt stílusúak.
7. A számozás 1 cm-hez jobbra igazított, a számot követ szöveg 1,5 cm-nél jelenik meg.
Ennek megfelel en jobb oldalról is 1,3 cm-rel beljebb (10,5-nél) ér véget a szöveg. Ezen
bekezdések között nincs térköz.
8. A szavazólap az újságból kivágható lesz, amihez helyet kell biztosítani. A kivágás vonalát
a fels margótól 9 cm-re tervezzük, ezért mindkét oldalon ebben a magasságban üres sávot kell hagyni!
9. A szavazólap els oldalán a mellékelt konyv.jpg kép jelenik meg, nagyjából a kivágandó terület közepén. A képet úgy méretezze arányosan, hogy nem lóghat le a szavazólapról,
és az alatta lev szövegnek is legyen hely!
10. A könyvben a grafikus felirat  Iskola Nagy Könyve értékel lap  középre igazított,
minden oldalról bele kell férnie a könyvbe! Alatta a könyvvel azonos függ leges tengely
szöveg, 8 pontos bet mérettel: Vágd ki és töltsd ki a túloldali táblázatot!.
11. A felhívás feltétlenül a második oldal tetejére kerül, formázása a cikk címét l annyiban tér
el, hogy mérete 16 pont és körülbelül 3,54 cm hosszú a ritkított írás miatt.
12. A felsorolás könyv szimbólumához választhat speciális karaktert vagy a mellékelt
book.gif képet. Ha karaktert választ, annak mérete legyen 14 pont. A felsorolásjel
0,5 cm-nél van, az t követ szöveg 1,5 cm-nél kezd dik. A jobb oldali bekezdéshatár itt
is 1,3 cm-rel van beljebb. A felsorolás elemei között itt sincsenek térközök.
13. A felsorolás utáni megjegyzés 8 pontos bet méret , vízszintesen a felsorolás szövegével
azonos a bekezdés jobb és bal oldali határa. El tte körülbelül egy sornyi hely marad ki,
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utána pedig annyi, hogy a dokumentum 2 oldalon elférjen, de a táblázat a lap tetejét l több
mint 9 cm-re legyen.
14. A második oldalon táblázatban található a tényleges szavazólap. A táblázat 11 cm széles,
balra igazított. Az els két oszlop egyforma széles, a harmadik oszlop szélessége 1 cm.
Ahhoz, hogy legyen hely kézzel beírni a jegyeket, nem csak a bekezdések alatt, hanem felette is 3 pont térköz van.
15. A táblázat után a bekezdésjelet tetsz legesen méretezheti, de nem csúszhat át a 3. oldalra!
40 pont

Minta a Nagy Könyv feladathoz:
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