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1. Szamóca 
A szamóca vadon term , apró, piros gyümölcs, amelynek nemesített, termesztett változatát 

nevezik földiepernek. A szamócáról és a bel le készíthet  ételek, italok receptjeir l szóló írás 
áll rendelkezésére az UTF-8 kódolású szamocaforras.txt állományban. A mellékelt 
mintának és a leírásnak megfelel en készítse el a dokumentumot! A szöveg tagolásához ne 
alkalmazzon ismételt szóközöket és üres bekezdéseket! 

1. Hozza létre szövegszerkeszt  program segítségével a szamoca állományt a program 
alapértelmezett formátumában a szamocaforras.txt állomány felhasználásával! 

2. Legyen a dokumentumban a lapméret A4-es, a bal és a jobb margó 1,8 cm, a fels  3,5 cm 
és az alsó 2,5 cm! A szövegben háromféle bet színt: feketét, fehéret és sötétvörös 
RGB(222, 0, 0) kódú színt alkalmazzon! 

3. Cserélje le a teljes dokumentumban a �ek.� rövidítést az �ev kanál� szóra! 
4. A szöveg karakterei, ahol más el írás nincs, Times New Roman (Nimbus Roman) 

bet típusúak legyenek! A dokumentumban három bet méret van: 28, 13 és 10 pontos. 
A bet méreteket a minta alapján állítsa be! A dokumentumban � ahol a leírás mást nem 
kíván � a sorköz legyen egyszeres, a bekezdéseket tegye sorkizárttá, és utánuk legyen 
6 pontos térköz! 

5. A bevezet  leírás két bekezdésének els  sorára állítson 0,5 cm-es behúzást! 
6. Készítse el az él fejet a minta szerint! Az él fejet szegély nélküli, egysoros és 

háromoszlopos táblázatból alakítsa ki! A táblázat háttérszíne legyen sötétvörös! A cellák 
szélessége pedig legyen 2,2 cm, 13,0 cm és 2,2 cm! A középs  cellában a szöveg legyen 
kiskapitális, félkövér bet stílusú és fehér szín ! A szöveg igazítását a mintának 
megfelel en állítsa be! A bal, illetve a jobb cellába helyezze el a szamjobb.png képet! 
Magasságát állítsa 2 cm-re az oldalarányok megtartásával! A bal cellában, a szimmetria 
kialakítása miatt, a képet tükrözze! 

7. A mintának megfelel en az els  bekezdés mellé helyezze el a fragaria.jpg képet, amit 
módosítson arányosan úgy, hogy a magassága 2 cm legyen! 

8. A kapcsos zárójelben lév  szöveget helyezze a nyitózárójel el tti szóhoz tartozó �*�-gal 
jelzett lábjegyzetbe! A lábjegyzet szövege 10 pontos karakterméret  legyen! A kapcsos 
zárójeleket és a benne lév  szöveget törölje a dokumentumból! 

9. A mintán látható két cím legyen kiskapitális, félkövér bet stílusú, sötétvörös bet szín , 
el ttük 18, utánuk 12 pontos térközt állítson be, és igazítsa középre! 

10. A Szamócás ételek és a Szamócás italok címek utáni receptek kétoszlopos, szegély 
nélküli táblázatban helyezkedjenek el! A forrásszövegben az ételek/italok neve és a 
receptek tabulátorral vannak elválasztva. A táblázatok oszlopszélességei legyenek 4,0 és 
13,4 cm-esek! A receptek szövegében a bekezdéseket a forrásszövegben �%� jel választja 
el. Ezeket cserélje le bekezdésjelre a táblázat kialakítása után! A táblázat teljes szövegére 
alkalmazzon 10 pontos bet méretet! 

11. Az els  oszlopban az étel/ital nevek félkövér bet stílusúak és sötétvörös szín ek 
legyenek! Ezekre alkalmazzon jobbra igazítást és 0,5 cm-es jobb behúzást! 
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12. A második oszlop celláiban a bekezdések 0,5 cm-es bal behúzásúak legyenek! Az els  
bekezdések � az összetev k felsorolása � d lten szedettek, és az utolsó bekezdések 
sötétvörös szín ek legyenek! 

13. A dokumentumban alkalmazzon elválasztást! 

 
Minta: 

 

40 pont 


