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1. Metrótörténet 
A f városi metróhálózat a tömegközlekedés gerincét adja. A vonalak építésének története 

egészen a XIX. század végéig nyúlik vissza. Feladata, hogy készítse el a négy metróvonal 
történetét bemutató dokumentumot a minta és a leírás alapján! 

A dokumentum elkészítéséhez szükséges szöveget a  állomány 
tartalmazza. A dokumentumba kerül  képek: , , , 

,  és . 

Készítse el szövegszerkeszt  program segítségével és a  állomány 
felhasználásával a dokumentumot! Munkáját néven mentse a program 
alapértelmezett formátumában! 
1. A dokumentum legyen A4-es lapméret  és álló tájolású! A fels  és alsó margó legyen 

2,5 cm-es (ha a használt szövegszerkeszt  programban az él fej és az él láb 
a szövegtükörb l veszi el a területet, akkor a fels  és az alsó margó legyen 1 cm)! A jobb 
és bal margó legyen 2,2 cm-es! 

2. A teljes dokumentumban � ahol a feladat másképp nem kéri � használjon Times New 
Roman (Nimbus Roman) bet típust és 12 pontos bet méretet! A bekezdések el tt állítson 
be 6 pontos térközt! A sorköz legyen egyszeres! 

3. Állítsa be a minta szerint a bekezdések igazítását! A megfelel  bekezdések els  sorának 
behúzását állítsa 1 cm-re a minta szerint! 

4. A dokumentum címei legyenek Arial (Nimbus Sans) bet típusúak és félkövér 
bet stílusúak! A f cím bet mérete legyen 20 pontos, az alcímeké 14 pontos! A címek 
el tt 12, utánuk 6 pontos térközt állítson be! 

5. Üres bekezdések használata nélkül érje el, hogy a 3-as és a 4-es metró történetének leírása 
új oldalon kezd djön a mintának megfelel en! 

6. A dokumentum él fejébe balra igazítva illessze be a  képet, majd 
a szélességét a méretarányok megtartásával méretezze át 1,5 cm-re! 

7. Készítsen egy ábrát a kép mellé a minta alapján! A lekerekített vég  vonal hossza legyen 
14 cm, vastagsága legalább 10 pontos, színe pedig sötétkék! A vonalat helyezze el úgy, 
hogy a  képhez ne érjen hozzá, és a margón ne nyúljon túl! 

8. A vonalra illesszen 7 darab kört! A körök befoglaló négyzete legyen 0,8 cm-es 
oldalhosszúságú! Valamennyi kör legyen sötétszürke, a szegélye pedig piros (vagy vörös) 
szín ! A köröket a vonalon vízszintesen egyenletesen elosztva helyezze el az ábrának 
megfelel en! A vonalat, a köröket és a  képet pedig függ legesen egy vonalba 
helyezze el! 

9. Az él lábba készítsen középre igazított automatikus oldalszámozást! Az oldalszámok 
bet típusa és mérete egyezzen meg a törzsszövegével! 

A feladat folytatása a következ  oldalon található. 
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10. A kisföldalatti els  el fordulásához készítsen lábjegyzetet! A lábjegyzetbe gépelje be 
a �Köznyelvi elnevezés� szöveget! A lábjegyzet szövegének mérete legyen 11 pontos! 

11. A �Vonalak� alcímhez tartozó szövegrészt alakítsa táblázattá! A táblázat legyen középre 
igazított és a szélessége 15,5 cm! Az oszlopok szélességét úgy válassza meg, hogy 
a bennük lév  szövegek egy sorban elférjenek! 

12. A táblázatban lév  szövegeket igazítsa vízszintesen középre, illetve balra a minta alapján! 
Az els  sor háttérszíne legyen világoskék szín  és a szöveg félkövér bet stílusú! 
A táblázatban lév  szövegek esetén ne alkalmazzon térközt! 

13. A táblázat els  oszlopának második cellájába illessze be az  képet! A kép 
szélességét és magasságát állítsa 0,4 cm-esre! 

14. Az els  oszlop további celláiba szúrja be a 2-es, 3-as és 4-es metró számát jelz  � az 
 képhez hasonló � szimbólumot (különleges karaktert)! A szimbólum színe legyen 

piros RGB(199,25,27) a 2-es metrónál, kék RGB(0,83,151) a 3-as metrónál, és zöld 
RGB(65,165,51) a 4-es metrónál! A szimbólumok méretét állítsa 14 pontosra! 

15. A dokumentumba mindegyik metró történetéhez a minta alapján illesszen be egy-egy 
képet! A képeket igazítsa a páratlan oldalakon a jobb margóhoz, a páros oldalakon pedig 
a bal margóhoz! A képek szélességét állítsa 8 cm-re a méretarányok megtartásával!  

1-es metró 

2-es metró 

3-as metró 

4-es metró 
16. A képek alá helyezze el a feliratokat! A feliratok szövegét a forrásállományban �**�, �**� 

között találja! Ezeket a szövegeket a képhez viszonyítva vízszintesen középre igazítottan 
(a �*� karakterek nélkül) helyezze el! A feliratok bet mérete legyen 10 pontos, bet stílusa 
pedig d lt! 

30 pont 
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Minta a Metrótörténet feladathoz: 

A minta folytatása a következ  oldalon található. 
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Minta a Metrótörténet feladathoz: 
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Minta a Metrótörténet feladathoz: 


