
 

 Kedves Versenyző!  
Készítsd el a következő dokumentumot a megadott minta alapján.  

Olvasd el a következő segítséget, amelyben olyan formázási műveletek vannak leírva, amelyek a 

mintán talán nem látszanak egyértelműen.  

 

− A nyers szöveg tagolása nem biztos, hogy megfelelő a formázáshoz.  

− Állítsd be, hogy a jobb és a bal margó 2-2 cm-es legyen.  

SÚGÓ – LAP ELRENDEZÉSE, MARGÓK, EGYÉNI MARGÓK. 

− A szövegben található két szó, amit nyelvtanilag hibásan írtunk le (j/ly), keresd meg ezeket, és 

javítsd ki.  

SÚGÓ – EZEKET PIROSSAL HÚZZA ALÁ A GÉP 

− A dokumentum 12 pt betűmérettel legyen írva, kivéve a cím, ami 26 pt betűmérettel készült. Az 

alcímek 14 pt, a lábjegyzet 10 pt betűméretűek legyenek.  

− A szöveget Times New Roman betűtípusúra kell alakítanod. Kivéve a piros keretű, zöld 

téglalapokban lévő címeket, azok Comic Sans MS betűtípusúak.  

− Az összes bekezdés után 12 pontos térköz van, kivéve, ahol mást ír a feladat.  

SÚGÓ – A BEKEZDÉS MENÜPONTBAN LEHET BEÁÁLLÍTANI (A FORDÍTOTT P 

„MINDEN LÁTSZIK” ALATT VAN KÉT SORRAL). TÉRKÖZ, UTÁNA 12 PONT. 

− Valamennyi bekezdésben a sorköz szimpla, kivéve a „Magyarország az EB-n:” alcím utáni 

bekezdést, ahol a sorköz dupla.  

SÚGÓ – A BEKEZDÉS MENÜPONTBAN LEHET BEÁÁLLÍTANI A „SORKÖZ” RÉSZNÉL. 

− Az élőfejben lévő szöveg legyen 14 pt betűméretű, félkövér és zöld színű. Szerepeljen benne egy 

kép, amit labda.jpg néven találsz meg. Ennek a mérete 1 cm × 1 cm legyen.  

SÚGÓ – ÉLŐFEJ BESZÚRÁSA: BESZÚRÁS MENÜ, ÉLŐFEJ PONTJÁVAL. 

− A cím utáni bekezdésben az összes „EB” szó félkövér.  

− A feladat elkészítése során ügyelj a félkövér és dőlt stílusokra, valamint a bekezdések igazításaira.  

− A mintán látható helyre illeszd be a csapatról a fényképet (valogatott.jpg), a megadott helyről. A kép 

mérete 4 cm × 6 cm. Formázd a mintának megfelelően.  

− A megjelölt helyre illessz be egy rajzot, amit a leírás alapján kell elkészítened Paint programmal, 

ami kiegészíthető saját ötleteiddel. A rajz szélessége 14 cm, magassága 8 cm legyen.  

 

A rajz adatai:  
2016 nyarán az Európa Bajnokságra induló magyar csapattól egy tortával búcsúznak a repülőtéren. 

Tervezz erre az alkalomra focipálya formájú tortát!  

A rajzlap mérete 14 cm × 8 cm legyen.  

A torta oldalára nyomtatott nagybetűkkel, (piros-fehér-zöld) színnel írd az alábbi szöveget:  

HAJRÁ MAGYAR CSAPAT!  

A képen jól látható legyen a:  

− pálya körvonala,  

− középvonal a kezdőkörrel (szabályos körvonal),  

− kapuk előtt a tizenhatos vonal,  

− kapuk és a tizenhatos vonal között a tizenegyes rúgás helyét jelölő pont,  

− négy sarokban a szögletzászlók helye.  

 

Legyen két egyforma kapu egymással szemben, amelyekben álljanak kapusok! Csak mezük színében 

különbözzenek egymástól.  



A kezdőkörben elhelyezett labda két oldalán mindkét csapatból egy-egy játékos álljon. Ők is csak a 

mezük színében különbözzenek egymástól, és fogják egy-egy kisgyermek kezét, akik a kicsinyített 

másaik.  

A további díszítést rád bízzuk. Légy ügyes és kreatív!  
A képet mentsd el külön is!  

Sikeres versenyzést kíván a versenybizottság! 


