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3. feladatsor

3. feladatsor megoldása

A. Oktatás

A dokumentum elkészítéséhez most nem áll rendelkezésre forrásállomány, viszont a 
feladatleírás pontos meghatározásokat tartalmaz a megjelenítéssel kapcsolatban. A for-
mázás megkezdése előtt célszerű begépelni a dokumentum szövegét, majd ezután hoz-
zákezdeni feladatleírás és a minta szerinti megjelenítés kialakításhoz. A dokumentum 
részét képező logót, akár akkor is elkészíthetjük, amikor a többi formázás már megvan.

Létezik a hexa_torzs nevű dokumentum 1 pont
Nincs üres bekezdésjel a dokumentumban 1 pont
Oldalbeállítás 1 pont

A margók mérete mindenütt 2 cm.

A logó alapja egy hatszög, mely a Rajzolás eszköztár Alakzatok elemé-
hez tartozó Egyszerű alakzatok listából kiválasztható rajzelem. A rajz-
elem kijelölését követően a dokumentum tetszőleges pontján hozzá-
kezdhetünk a hatszög megrajzolásához és formázásához. Ha rajzolás 
közben a SHIFT billentyűt folyamatosan nyomjuk, akkor a mintának 
megfelelően egy szabályos hatszöget kapunk. A megrajzolt hatszög jel-
lemzőit az Alakzat formázása párbeszédablakban adhatjuk meg.
Hasonló módon rajzolható és formázható a szabályos háromszög is. Ha 
elkészült egy háromszög, a többi a már meglévő háromszög másolá-
sával egyszerűen előállítható. A háromszög-másolatoknak már csak a 
kitöltő színét kell aktualizálni, és hármat közülük 60°-kal elforgatni, 
majd a hatszög megfelelő helyére vinni.
Miután a minta szerinti háromszögekbe szövegdobozok segítségével 
felvettük a karaktereket, az összes elem kijelölése és csoportba foglalá-
sa után elhelyezhetjük a dokumentum megadott pontjára az ábrát.

Hatszög alakú logó 10 pont
   A logó elemei csoportosítva 1 pont
   A logó a szöveg mögött van, átlátszósága 80% 1 pont
   A bal lapszéltől 3,5 cm-re, míg a felső lapszéltől 8 cm-re van 1 pont
   A szürke színű hatszög magassága 12 cm, szélessége pedig 

14,5 cm 1 pont
   Van olyan háromszög, amelynek magassága 5,4 cm, szélessége 

6,25 cm, szegélyvonala 4 pontos és fehér színű 1 pont
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   Mindegyik háromszög a megadott méretben és szegéllyel készült 1 pont
   A háromszögek elrendezése a mintának megfelelő 1 pont
   Mindegyik háromszög a megadott színnel került kitöltésre 1 pont
   Megfelel a mintának a négy háromszögben a betűk helyzete 1 pont
   A betűk 72 pontosak, fehér színűek és árnyékoltak 1 pont

Élőfej, élőláb kialakítása 9 pont
   Az élőfejben egy 3 oszlopos, 2 soros táblázat van 1 pont
   A táblázat oszlopainak szélessége 4,5; 8,5 és 4,5 cm. A táblázat 

magassága pontosan 2,6 cm 1 pont
   Az első és a második oszlopban a cellák egyesítve vannak 1 pont
   A táblázat a mintának megfelelően szegélyezve 1 pont
   Az első és a harmadik oszlopban 14 pontos, míg a második osz-

lopban 18 pontos a betűméret 1 pont
   A második oszlopban lévő szöveg félkövér és kiskapitális 1 pont
   Vízszintesen és függőlegesen is középre igazítottak a cellatartal-

mak 1 pont
   Az élőláb szövege 16 pontos, félkövér és kiskapitális 1 pont
   Az élőláb szövege fölött és alatt van vonal 1 pont

A törzsdokumentum és az adatforrás egymáshoz rendelését a dokumen-
tum készítésekor tulajdonképpen bármikor megadhatjuk, mégis talán a 
legpraktikusabb ezt elvégeznünk a szöveg begépelése előtt. Amennyi-
ben így járunk el, akkor a mezőhivatkozásokat már a szöveg begépelé-
sekor felvehetjük a megfelelő helyen.

A szerződés szövege 4 pont
   A szövegnek kb. fele begépelésre került 1 pont
   A teljes szöveg helyesen van begépelve 1 pont
   A mezőhivatkozásoknál a betűk mérete 16 pontos, míg a többi 

szöveg 14 pontos 1 pont
   A megfelelő helyeken sorkizárt a szöveg 1 pont

A szerződés pontjainak formázása 3 pont
   A szerződés legalább egy pontja sorszámozással készült 1 pont
   A szerződés mindhárom pontja sorszámozással készült 1 pont
   Mindhárom pont előtt 12 pontos a térköz 1 pont

A képzés adatait tartalmazó rész 4 pont
   A képzés adatai előtt felsorolásjelek 1 pont
   A képzés adatait tartalmazó sorokban másfeles a sortávolság 1 pont
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   A képzés adataihoz tartozó feliratok dőlt karakterekkel kerültek 
megjelenítésre 1 pont

   A képzés adataihoz tartozó mindegyik felirat után, a bal margótól 
kb. 6 cm-re kerültek elhelyezésre az adatok 1 pont

Aláírásokat tartalmazó rész 3 pont
   A pontozott rész tabulátorokkal kialakítva 1 pont
   Mindkét pontozott rész ugyanolyan hosszú, kb. 6 cm 1 pont
   A pontozott részek alatt középre igazító tabulátorokkal kerültek 

elhelyezésre a feliratok 1 pont
A körlevél elkészítése 4 pont

   Az adatmezők közül legalább öt a megfelelő helyen 1 pont
   A beszúrt adatmezők a mintának megfelelően formázva 1 pont
   Az egyesített dokumentum angol néven került mentésre 1 pont
   Az egyesített dokumentumban csak az angol nyelvet oktatók 

szerződései jelennek meg 1 pont
Összesen: 40 pont

B. Tudósok

A tudosok prezentáció létezik és 4 diát tartalmaz 1 pont
A pont akkor is megadható, ha a név jó, és legalább 2 dia van.

A diák háttere színátmenetes. A felhasznált két szín RGB kódja (250; 
239; 218) és (119; 45; 19) 1 pont

A pont megadható, ha legalább 2 dián jó a beállítás.
Minden dia felső részén fehér színű a szöveg, míg alsó részén fekete 1 pont
Az 1. dia 2 pont

   A cím 48 pontos, félkövér és balra igazított, míg az idézet 32 pon-
tos, dőlt 1 pont

   Az idézet középre igazított, míg az utolsó sor jobbra rendezett 1 pont

A mellkep.jpg állományt, akár a Paint program segítségével is egy-
szerűen elkészíthetjük. A jedlik.jpg kép megnyitása után ki kell 
jelölni a kép keret nélküli részét, és egy új vászonra helyezni, melynek 
méretét úgy kell megválasztani, hogy ne maradjon üres terület rajta.
A grafikai szerkesztőprogramok a kijelölés közben az állapotsorban 
meg szokták jeleníteni a kijelölt terület nagyságát, így könnyen megad-
ható az új képhez tartozó vászon mérete.
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Elkészült a mellkep.jpg nevű állomány 1 pont
A 2. dia 3 pont

   A tudósok nevének betűmérete 24 pontos, míg a dia többi szövege 
32 pontos 1 pont

   Mindkét kép látható és arányosan került méretezésre úgy, hogy a 
magasság értéke mindkét esetben 8,5 cm 1 pont

   A tudósok neve a képek alatt középre igazított 1 pont
A 3. dia 2 pont

   A tudós neve és a hozzá tartozó kép a mintának megfelelően je-
lenik meg 1 pont

   Az adatok egy 2 oszlopos, 4 soros, szegély nélküli táblázatban 
vannak 1 pont

A 4. dia 2 pont
   A tudós neve és a hozzá tartozó kép a mintának megfelelően je-

lenik meg 1 pont
   Az adatok egy 2 oszlopos, 4 soros, szegély nélküli táblázatban 

vannak 1 pont
A 3. és a 4. dián a tudósok nevének betűmérete 48 pontos és félkövér, 
az évszámok 32 pontosak, míg a többi szöveg 24 pontos 1 pont
A diák közötti váltás kattintásra történik, különböző áttűnésekkel 1 pont

Összesen: 15 pont

C. Zemplén

A weblap elkészítését a feladatleírás nagymértékben segíti. Egyértelmű leírást találha-
tunk arra vonatkozóan, hogy az egyes szövegrészeknek hogyan kell kinéznie. 

A weblap elkészítésének első lépéseként célszerű létrehozni egy map-
pát, melyben elhelyezhetjük az oldalakat és az oldalakon szereplő kép-
állományokat.

A zemplen.html létezik és jó a böngésző keretén megjelenő cím 1 pont
Az oldal háttérszínének RGB kódja #FEF3D8, a szöveg és a linkek 
színének RGB kódja pedig #660000 1 pont

A kép beszúrása után, a képhez tartozó Kép tulajdonságai párbeszéd-
ablakban adhatjuk meg, hogy a kép és a szöveg hogyan helyezkedjen el 
egymáshoz képest.


