
 

 

Középhaladó feladat szövegszerkesztésből 
 

1. Nyisd meg a Tornasor dokumentumot! 

2. A margót mindenhol állítsd 3 cm-re! 

3. A cím („Megszüntették…”) legyen: ArialRounded; 18p; világos kék; középre rendezett! 

4. Az „Index” legyen jobbra rendezett, dupla hullámos kék aláhúzással! 

5. A dátumnál a b e t ű k ö z  l e g y e n  2 p - t ! 

6. A többi bekezdés legyen sorkizárt! 

7. Az összes bekezdés előtt legyen 12 p térköz! 

8. Legyen a sorköz 1,15-ös. 

9. A bekezdések bal-és jobb oldali behúzása legyen 1 cm! („Az Info … …tornaterem”) 

10. „Az Infó rádió beszámolója…” szöveg legyen félkövér, a bekezdésben az iskola nevében 

minden szó kezdődjön nagybetűvel! („bács-kiskun … intézménye”) 

11. A negyedik bekezdés („Egy hagyományos óra”)háttere legyen 10% os szürke, lásd el zöld 

2p vastag alsó és felső szegéllyel! !  

12. Az utolsó előtti bekezdést („A személyiségi jogok…”) helyezd át a dátum alá! 

13. Az „Index” összes előfordulását cseréld „Origo”-ra! 

14. Szúrjál be élőfejet, melynek jobb oldalán helyezd el a nevedet! 

15. Az élőlábba, bal oldalra az aktuális dátumot, jobb oldalra a lap sorszámát! 

16. Az utolsó előtti bekezdés legyen két hasábos!  

17. Az „Istvánfy” név legyen iniciálé! (a felajánlott beállításokkal) 

18. Az Istvánfy Csabához hozzál létre lábjegyzetet „1936–2017” szöveggel 

19. A szöveg után szúrjál be egy 4 oszlopot és 5 sort tartalmazó táblázatot! 

20. A táblázat sorai 1 cm magasak, az oszlopai 2 cm szélesek legyenek! A táblázat legyen 

középre rendezett! 

21. A fölső és alsó sorokat egyesítsd! A mintázatuk legyen világoszöld! 

22. Töröld a középső sort! 

23. Írj a cellákba számokat 1-től 10-ig! 



 

24. A számok mérete legyen 14 p; F; D ; A ; vörös! 

25. Minden szám legyen középre igazítva! 

26. A külső keret legyen citromsárga, szaggatott, és 3 kp vastagságú! 

27. A lap aljára rajzolj két egymással szembe mutató kék nyilat! 

28. Szúrjál be egy új oldalt! 

29. Futass egy nyelvi ellenőrzést! Javítsd ki az esetleges hibákat! 

 

Mentsd a saját mappádba _Vezetéknév_Keresztnév_Tornasor_mai_dátum néven! 

(Házi feladatnál küld el e-mail-ben: kuknyo@gmail.com címre!) 


