A mellékelt minták alapján készítsd el a megadott dokumentumokat, betartva az adott
utasításokat!
Word
A dokumentumra vonatkozó általános alapelv:
 Minden margó „Keskeny” 1,27 cm
 Betű típusa, ahol nincs külön megadva Times New Roman,
 A betűmérete: ahol nincs külön megadva 12 pt
 Első sor behúzás csak ott van ahol külön jeleztük.
 Igazítás sorkizárt legyen
A feladathoz az Asztalon található:
 A képek egy részlete a VERSENY_NÉV_2015 mappában,
 A szövegek a VERSENY SZÖVEGE_2015.txt fájlban.
Hozd létre a VERSENY_NÉV_2015 mappában a MEGOLDÁSOK nevű almappát!
Mentsd el az elkészített dokumentumot a VERSENY_NÉV_2015/MEGOLDÁSOK mappába FIZIKA néven!
Élőfej
 Szúrj be egy megfelelő táblázatot és a mintának megfelelően formázd és töltsd ki!
 A felső cella szövege Papyrus 18 pt,
 a többi Times New Roman 12, 14, 20 pt
Minden feladatszámot sorszámozással hozz létre, ahogy az alpontok betűjeleit is!
Minden feladat első sorával egyvonalban a szöveg jobb szélén két cellából álló alakzat segítségével add meg a
feladatra kapható maximális pontszámot! Mérete 0,75 cm x 1,26 cm legyen.
A feladatokban alkalmazott pontvonalakat - melyekre a dolgozatot megoldó személynek a válaszait kell írnitabulátorokkal készítsd el!
A harmadik feladathoz mellékeltünk neked egy kész rajzot a rugós erőmérőről, melyet az erőmérő.docx fájlban
találsz. Ezt a rajzot mindkét részben a mintának megfelelő alakzatokkal kell kiegészítened. A dolgozat jobboldali
ábrarészét módosítanod is kell a mintának megfelelően.
Ugyanebben a feladatban a víz sűrűségének megadásához használj képletszerkesztőt.

PowerPoint
A feladathoz az Asztalon található:
 A második dián felhasznált kép a VERSENYKÉPEI_2015 mappában,
 A szövegek a VERSENYSZÖVEGE_2015.docx fájlban.
Mentsd el az elkészített dokumentumot a MEGOLDÁSOK mappádba JAMAICA néven!
Minden dia közé rakj áttűnést!
1. dia:
a. Cím (JAMAICA) betűtípusa: Papyrus, a betűmérete: 44 pt, félkövér, színe sárga (RGB 250, 200, 0) legyen;
b. Alcím1 (Készítette….) betűtípusa: Calibri, 30 pt dőlt, színe sárga (RGB 250, 200, 0) legyen;
c. Készítette: írd be a nevedet!
d. A hátteret is formázd a szöveggel megegyező egyszínű sárgára (RGB 250, 200, 0) mindkét dián!
e. Készíts páronként egyforma 8 x 21 cm-es zöld (alapszín) és 10 x 16 cm-es fekete háromszögeket a diára a
mintának megfelelően, majd küld hátra őket a szöveg mögé!
f. A diára írt szöveget nem kell animálni.
g. A háromszögek beúszással jelenjenek meg, mindegyik abból az irányból amelyik oldalán a diának
elhelyezkedik.
h. Állítsd be, hogy a négy háromszög beúszása teljesen egyszerre történjen!
2. dia:
a. A mintának megfelelően alakítsd ki a helyőrzőket (szövegdobozokat)!
b. Mindegyik szöveg betűtípusa: Times New Roman, a betűméretek: 32, 28 és 26 pt.
c. A képet beszúrás után arányosan nagyítsd, majd helyezd a dia aljára és küld a szövegek mögé!
d. Az animálást úgy készítsd, hogy először a kép pattogjon be, majd fentről lefele sorba balról ússzanak be a
szövegrészek! A végén pedig elhalványulással tűnjön el a kép a szövegek mögül.

Sok sikert a munkádhoz!!

