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1. feladat

Word dokumentum formázása
Valószínűleg eddig is használt már szövegszerkesztőt. Az Informatika tantárgy gyakorlatain elsőként egy kötött formájú word dokumentumot (Word 97-2003-as dokumentum) kell elkészítenie. A feladatban két „hivatalos” dokumentumot kell előállítania: egy
önéletrajzot és egy, az Ön érdeklődési körébe tartozó témába „ismeretterjesztő” cikket.
Mivel nem gépírást oktatunk, ezért a szöveget átmásolhatja már meglévő dokumentumokból. A feladat értékelésekor a feladatkiírásban megadott formai előírások meglétét
ellenőrzöm, a tartalmi részt csak annyiban, hogy a szövegben be kell tartania a magyar
nyelv helyesírási szabályait.
A dokumentum elkészítésében segítséget nyújt Önnek a feladathoz mellékelt két dokumentum. Az egyik a szövegek Worddel történő szerkesztéséhez ad tanácsokat, ötleteket, a másik egy Lorem ipsum generátorral készített mintát tartalmaz, amelyen tanulmányozhatja az elkészítendő dokumentum formáját. A minta lapjain elhelyezett „Post-It”-ek
felhívják az Ön figyelmét a betartandó tartalmi és formai elemekre.
1) Alapértelmezett beállítások [10 pont]:
•
•
•
•

LAPMÉRET: A4
MARGÓK: ALUL ÉS FELÜL 2,5 CM; BAL OLDALON 3 CM; JOBB OLDALON 2 CM
BETŰTÍPUS ÉS MÉRET: CALIBRI, 12 PONT
BEKEZDÉSEK FORMÁJA: SORKIZÁRÁS, ELSŐ SOR BEHÚZÁSA 0,75 CM

Az ettől eltérő beállításokat külön jelzem.
2) Az első oldalt címlapként szerkessze meg! Az oldalon vízszintesen és függőlegesen is
középre igazítva a következő felirat legyen látható [10 pont]:
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Iksz Ipszilon
Zézsé szak

A címlap betűinek típusa és mérete: Verdana, 16 pont.
Természetesen az „Iksz Ipszilon” helyen a feladatot leadó személy neve szerepeljen.
3) Első fő fejezetként készítse el az önéletrajzát táblázatos formátumban! A táblázat első
oszlopa 4 cm széles legyen, a második a maradék helyet töltse ki. Az első oszlop a tételek megnevezését tartalmazza, a második oszlopba a tételek adatait írja be. Az első
oszlop rendezettsége jobb margóhoz történjen, és a betűket félkövéren írja be. A táblázatban függőleges elválasztó vonalakat ne használjon! [10 pont]
Az önéletrajz a következő kategóriákat tartalmazza:
•
•
•
•
•

SZEMÉLYI ADATOK (név, születés, címe, telefon, e-mail stb.) [5 pont]
TANULMÁNYOK (iskolák, tanfolyamok, képzések – fordított időrendben!) [5 pont]
MUNKAHELYEK (fordított időrendben) [4 pont]
NYELVTUDÁS (fordított időrendben) [4 pont]
HOBBI [4 pont]

4) A dokumentumban második fő fejezetként szerepeljen egy – a képek nélkül – legalább
3 legfeljebb 6 oldalas szöveg valamely olyan témáról, ami miatt az Erdőmérnöki Karra
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jelentkezett, vagy ami a szakjával kapcsolatos. (Például: valamelyik erdőgazdálkodó
ismertetése, valamely fafaj tulajdonságainak jellemzése stb.) Ha szövegben idézőjelet
használ, ügyeljen arra, hogy a magyar nyelvben a jelpár a következő: „…”, tehát alul
kezdődik, és felül zárul.
a) A szöveg tartalmazzon legalább 3 beszúrt képet, ábrát, amelyek illeszkednek a
tárgykörhöz. A képek magassági mérete ne haladja meg a 10 cm-t (ez a lap magasságának mintegy harmada). A képeket rendezze középre. A képaláírás 10 pontos dőlt legyen, szintén középre rendezve. A képaláírás végén, zárójelek között adja
meg a képek forrását is. [12 pont]
b) Ha szükséges illeszthet táblázatot is a szövegébe. A táblázatot lássa el sorszámmal,
és a címet a táblázat fölött, annak bal széléhez igazítva írja, 10 pontos betűmérettel. A táblázat számokat tartalmazó oszlopokat helyiérték szerint rendezze. Ne
használjon függőleges osztóvonalakat, és csak a fejlécet valamint az összegző sort
válassza el vízszintes vonalakkal. A táblázatot úgy helyezze el, hogy azt ne vágja
ketté oldaltörés. [1 pont]
c) A szöveg tartalmazzon lábjegyzeteket, amelyek a szöveg egyes részeit magyarázzák meg. A lábjegyzet betűtípusa egyezzen meg a kenyérszövegével, és mérete 10
pont nagyságú legyen. [10 pont]
d) Készítsen irodalomjegyzéket a felhasznált forrásokra vonatkozóan. A listában a tételek a szerző neve szerinti betűrendben kövessék egymást. A felhasznált irodalom
legalább egy tétele nyomtatott (könyv, cikk stb.) legyen. Az irodalomjegyzék kötött
formájú:
• KÖNYV ESETÉN MEGADANDÓ
SZERZŐ (ÉVSZÁM): KÖNYV CÍME. KIADÓ, KIADÁS HELYE. ISBN SZÁM
• FOLYÓIRAT CIKK ESETÉN MEGADANDÓ:
SZERZŐ (ÉVSZÁM): CIKK CÍME. FOLYÓIRAT CÍME, ÉVFOLYAM: SZÁM.
KEZDŐ OLDAL-ZÁRÓ OLDAL PP. ISSN SZÁM
• INTERNETES FORRÁS ESETÉN:
URLSORSZÁM: WEBOLDAL ELÉRHETŐSÉGE (LETÖLTÉS: DÁTUM)
Ha több szerzője is van a cikknek, akkor a neveket gondolatjellel válassza el egymástól. A névrészek sorrendje: családnév, majd vezetéknév. Ha a szerző nem magyar, akkor a vezetéknevet egy vessző kövesse. [10 pont]
e) A fejezeteket lássa el címekkel! Maximum két címszintet használjon (fejezetcím és
alcím). A fejezetcímet konvertálja nagybetűs, félkövér betűformára, az alcím normál, félkövér betűkkel íródjon.
f) Szerkesszen szabályos tartalomjegyzéket fő- illetve alfejezetekkel. A tartalomjegyzék a legutolsó oldalra kerüljön, oldaltöréssel elválasztva a dokumentum többi részétől.[10 pont]
g) Használjon a lap alsó részén lévő oldalszámozást, amely középre rendezett. Az első
oldalon ne legyen oldalszám! [3 pont]
h) A szövegben jelezze az egyes részek irodalmi forrását! Nyomatott sajtó esetén a
szerző nevét és a kiadás évszámát, internetes forrás esetén az URLsorszám-ot kell
megadni zárójelek között.
i) A szövegben előforduló személyneveket (pl.: hivatkozások) kiskapitálissal, fajok tudományos nevét dőlt betűvel írja. [2 pont]
Le nem adottnak számít a feladat, a Word-dokumentum óriásfájlként lett csatolva.
Másolás mástól: aláírás megtagadása mindkét személynek.
Jognyilatkozat hiánya: -100 pont
Késés esetén: -10 pont/naptári nap
Nem megfelelő fájlnév: -50 pont
Nem megfelelő fájlformátum: -50 pont

Nem beazonosítható feladó: -30 pont
Nem megfelelő tárgy E-mailnél: -30 pont
A formázás Enterekkel és szóközökkel való
megoldása: -100 pont
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