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1. Begónia 
Sokan szeretik a szépen virágzó szobanövényeket. Ezek gondozása, ápolása hálás feladat, 

melyhez sok könyv is segítséget nyújt. A mintán látható két oldal egy szobanövényeket ismer-
tet  könyv alapján készült. Hozza létre ezt a két oldalt szövegszerkeszt  program segítségével 
a minta és a leírás alapján! A dokumentum szövege megtalálható a szoveg.txt (UTF-8 kó-
dolású) állományban. A dokumentumba a kep1.jpg és a kep2.jpg képeket kell beilleszte-
nie. 

1. Nyissa meg a szoveg.txt állományt szövegszerkeszt jében, és mentse el begonia né-
ven a szövegszerkeszt  alapértelmezett formátumában! 

2. A mellékelt szövegben a begónia virág nevét ékezet nélkül, rövid o-val írták. Cserélje le  
� az el forduló négy latin név kivételével � az összes �begonia� szót úgy, hogy helyette 
mindenhol a �begónia� szó szerepeljen! (A szó ragozott alakban is megtalálható a szöveg-
ben.) 

3. Az oldal A4-es méret  legyen, álló helyzet , alul és felül 2,3 cm-es, bal és jobb oldalon 
1,8 cm-es margókkal! 

4. A dokumentum alapértelmezett bet típusa Times New Roman (Nimbus Roman) legyen! 
A használt bet méretek legyenek a szövegtörzsben: 48, 16, 12, 8 pontosak (ez utóbbi a 
római számok mérete), a fejlécben 10 pontosak! A címek kivételével a bekezdések sorki-
zártak legyenek! 

5.  A dokumentum él fejét (melyben a �Szobanövények� szó és az oldalszám szerepel) a 
minta alapján alakítsa ki! 

6. A középre igazított f cím el tt 24 pontos (0,85 cm), utána 36 pontos (1,27 cm) térközt 
hagyjon! 

7. Az els  oldal keretezett szövegének bal és jobb oldali behúzása is 3 cm legyen! A szöveg 
másfeles sorköz , világoszöld hátter  és sötétzöld legyen! A szöveg mintán látható része 
kerüljön a keretbe, és a mintának megfelel  2 pont vastagságú, duplavonalas szegély ve-
gye körül! A bekezdés után 48 pontos (1,69 cm) térközt hagyjon! 

8. A keretezett szöveg alatt készítse el a jelmagyarázat vízszintesen középre igazított tábláza-
tát! Ez egy 2 oszlopból és 5 sorból álló, szegély nélküli táblázat legyen, melynek 2. és 4. 
sora üres! Az oszlopok szélessége rendre 2, illetve 4 cm legyen! Az els  oszlop celláinak 
hátterét színezze a következ  színekkel: az 1. sorban szürkével, a 3. sorban zölddel, az 5. 
sorban sárgával! A második oszlop 1., 3., 5. cellájába írja a �Pihenési id szak�, �Növeke-
dési id szak�, �Virágzási id szak� szövegeket! 

A feladat folytatása a következ  oldalon található! 
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9. A második oldalon két begóniafajta ismertetése olvasható egy-egy táblázatban. A fels  
táblázat jellemz i: 

a. 2 oszlopból és 3 sorból áll. 

b. A táblázat margótól margóig tart; az els  oszlopának szélessége 7 cm. 
c. Az els  oszlopban függ legesen egyesíteni kell a cellákat. 

d. A második oszlop második sorát 12 részre kell osztani. 
e. A táblázat szegély nélküli. 

10. A fels  táblázat els  oszlopába illessze be a kep1.jpg képet! Kicsinyítse méretarányosan 
úgy, hogy szélessége 6,5 cm legyen; vízszintesen és függ legesen igazítsa középre! 

11. A begóniafajta latin neve (BEGONIA SEMPERFLORENS) a második oszlop els  cellájába 
kerüljön kiskapitális, 12 pontos bet kkel, vízszintesen középre igazítva! El tte és utána 
12 pontos (0,42 cm) térközt hagyjon! 

12. A második sor 12 egyenl  szélesség  cellájába 8 pontos bet kkel írja be a hónapok sor-
számát római számokkal (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII)! Mivel ez a begó-
niafajta egész évben virágzik, mind a 12 cella hátterét színezze ki a jelmagyarázatnál 
használt sárga színnel! 

13. A 3. cellába a virág rövid jellemzése kerüljön! Ezt formázza a mintának megfelel en! A 
használt térközök 12 pontosak (0,42 cm) legyenek. A h mérsékletnél állítsa be a Celsius-
fok jelölését a szokásos módon (ºC)! 

14. Készítse el az alsó táblázatot, ami csupán annyiban tér el a fels t l, hogy a két oszlop el-
helyezkedése fordított sorrend ! 

15. Az alsó táblázat jobb oldali cellájában a kep2.jpg képet helyezze el, a bal oldali cellákba 
pedig a BEGONIA ELATIOR fajta leírása kerüljön! A kép és a szövegrészek formátuma telje-
sen egyezzen meg a fels  táblázatban alkalmazottakkal! A hónapok celláinak színezése: 

� I, XII: pihen  id szak (szürke); 
� II, III, IV, V, X, XI: növekedési id szak (zöld); 

� VI, VII, VIII, IX: virágzási id szak (sárga).  
16. A dokumentumban alkalmazzon elválasztást a szükséges helyeken! 

 
40 pont 
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Minta a Begónia feladathoz: 
 


