Gyakorló feladatok - Szövegszerkesztés
Névkártya
A 25 éves érettségi találkozón a vacsorához ültetőkártyákat készítettek a szervezők.
Meglepetésként a kártyákra az érettségi idején készült tablóképek kerültek. Készítse el
az ületőkártyát a minta és az utasítások szerint! A megoldás elkészítéséhez a mellékelt
Kriszta.jpg és Zoli.jpg képeket használja fel!
1. A kártya egy A5 (14,8 × 21 cm) méretű lapra készül. A lapot a rövidebb oldallal
párhuzamosan félbe hajtjuk. A kapott eredményt sátorszerűen az asztalra helyezve
két, egymással szemben ülő helyét adjuk meg. A margó mérete minden oldalon 1 cm.
Ügyeljen arra, hogy a félbe hajtott felhasználás miatt a lap felső felén fejre állítva helyezkednek el az alkotórészek!
2. A pontosabb félbehajtás segítésére helyezzen el a lapon egy RGB(0,0,200) színű
1 pont vastagságú, 13 cm hosszúságú vonalat! A vonal vízszintesen és függőlegesen is
a lap közepén helyezkedjen el!
3. A minta szerint helyezze el a Kriszta.jpg és Zoli.jpg képeket a kártyán! Az arányok
megtartásával méretezze át a képeket 8 cm magasságúra! A képek körül helyezzen el
1 pont vastagságú, RGB(0,0,200) színű szegélyt! A Kriszta.jpg kép pontosan az alsó és
a bal margóhoz igazodik. A Zoli.jpg kép pedig a felső és a jobb margóhoz illeszkedik.
4. A képek mellett a mintához hasonló
megjelenésű neveket helyezzen el! A neveket körbeölelő téglalap 5×2,5 cm méretű legyen! A nevek színe megegyezik a képeket
határoló szegély színével.
5. A nevek vízszintesen pontosan a megfelelő oldali függőleges margóhoz igazodjanak!
Függőlegesen a következő módon helyezze
el a neveket: az olvasási irány szempontjából nézve a nevek felső széle a megfelelő
oldali alsó illetve felső lapszéltől 6 cm-re
helyezkedjen el!
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Kompjegy
A Balu Zrt. tömegközlekedéssel foglalkozik, és Mártonfalván kisforgalmú kompjáratot üzemeltet. A jegyeket lézernyomtatóval készítik körlevélként készített dokumentum segítségével. A kördokumentumot egy A4 lapméretű egyedi címkére készítik el.
Valójában nem öntapadós címkékről van szó, hanem a címkék méretével megegyezően előre perforált lapokról. Készítse el a minta szerinti körlevélként készített dokumentumot! Az adatforrást, a törzsdokumentumot és a végterméket is mentse el a
szövegszerkesztője alapértelmezett formátumában!

1. Az egyedi címke méreteit a következők szerint állítsa be! A lapmérete legyen A4
(210×296 mm)! A felső és a bal margó 2 cm. A címkék között hézag nincs, a perforálás mentén választhatóak le a
lapról. A részletes beállításokat a
következő ábra szerint tegye meg!
2. A sorszámokat tartalmazó adatforrást is készítse el! Jelenleg csak
egy mintalap készül, ezért az adatforrás csak 8 sorszámot (134550-től
134557-ig) tartalmazzon!
3. A teljes dokumentum 22, 18 és
14 pontos Arial karakterekkel készüljön! Az igazításokat a minta
szerint állítsa be! A minta szerint
állítson be térközöket a bekezdések elé. Ezek értéke rendre 12, 6,
6, 12 pont legyen! A jegy utolsó két
sora kb. 1 cm-rel beljebb kezdődjön!
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