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1. Komédia 

William Shakespeare �Sok h hó semmiért� cím  komédiájának kezd  részlete áll rendel-
kezésre a , és a szerz  képe a  állományban. A mellékelt 
mintának és a leírásnak megfelel en formázza meg a dokumentumot! (A szöveg tagolásához 
ne alkalmazzon ismételt szóközöket és üres bekezdéseket!) 

1. Nyissa meg a szövegszerkeszt  program segítségével a tabulátorokat tartalmazó, UTF-8 
kódolású  fájlt! Mentse a munkáját a program alapértelmezett formátumá-
ban  néven! 

2. A szöveg legyen 11 pontos Times New Roman (Nimbus Roman) alapértelmezett bet -
formátumú, és a bekezdések közötti térköz 0 legyen! 

3. A dokumentumban legyen a bal és a jobb margó 3,5 cm, a fels  3 cm! 

4. A színdarab címe mellé helyezze el a  képet, amit módosítson arányo-
san úgy, hogy a magassága 5 cm legyen! A képet a mintának megfelel en helyezze el! 

5. Az els  oldalon legyen 1,5-es, a hátralev  szövegben 1-es a sortávolság! 

6. Az els  négy bekezdés legyen félkövér stílusú, és a bet méretek rendre 18, 26, 14 és 
11 pontosak! Alkalmazzon 6 pontos térközt az els  négy bekezdés mindegyike után, és  
a 4. bekezdés elé 36 pontosat! Az igazítást állítsa a mintának megfelel en! 

7. A fordító, Mészöly Dezs  nevéhez készítsen lábjegyzetet 8 pontos bet mérettel, amelynek 
szövege: 
�Mészöly Dezs  Kossuth-díjas magyar író, költ , m fordító, dramaturg.�! 

8. A mintát követve tegye nagybet ssé a megfelel  szavakat! 
9. Az els  oldalon a szerepl k felsorolása a margótól 1 cm-rel legyen behúzva! 

10. Állítsa be az alsó margót úgy, hogy a mintán látható szöveg elférjen az els  oldalon! 
11. Az �ELS  FELVONÁS� új oldalon kezd djön! 

12. A második oldaltól a bekezdéseket 6 pontos térköz válassza el! A függ  behúzás legyen  
a minta szerinti tagoláshoz 3 cm és az els  soréhoz 0 cm! A teljes párbeszéd szövegét te-
gye sorkizárttá a mintának megfelel en! 

13. A második oldal els  öt sorának bet stílusát és igazítását a mintának megfelel en állítsa 
be! 

14. Az �ELS  FELVONÁS�, valamint az �1. szín� cím el tt 30 pontos és utána 18 pontos 
térköz legyen! Az oldal ötödik bekezdése után állítson 18 pontos térközt! 

15. Állítson be oldalszámozást a mintának megfelel en a páros és páratlan oldalakra! 

 
40 pont 
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Minta a Komédia feladathoz: 


