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Kedves versenyző, az alábbi feladatok megoldására 120 perc áll rendelkezésedre. 

1. Internet 

Keresd meg a válaszokat az Interneten a következő kérdésekre! Válaszaidat egy szöveges állo-

mányba írd le! Az állomány neve a kódszámod legyen .txt kiterjesztéssel, amelyet a kódszám map-

pába ments el! A válaszok alatt szerepeltesd annak az oldanak az URL címét is, ahol megtaláltad 

őket!  

1. Melyik naptári évben kezdődött az űrkorszak? 

2. A magyar emberek közül ki járt másodiként az űrben? 

3. A Magyar Posta Zrt. alkalmi bélyegblokkot bocsájtott ki Jurij Alekszejevics Gagarin 50 

évvel ezelőtti (1961. április 12.) űrutazása alkalmából. Mi olvasható a bélyegeken? 

4. Mit jelent Inspiration4 küldetés? 

5. A tervek szerint, mennyibe kerül majd egy 3 és fél napos űrutazás? 

10 pont 

1. 1957 1 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%B0rkutat%C3%A1s 1 

2. Charles Simonyi vagyis Simonyi Károly 1 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Charles_Simonyi 1 

3. A bélyegképen és a keretrajzon olvasható, az ötven évvel ezelőtti eseményeket meg-

örökítő ismeretterjesztő írás, melynek szerzője dr. Both Előd fizikus, csillagász, a 

Magyar Űrkutatási Iroda igazgatója. A blokk bélyegképén „Az első ember a világűr-

ben” c. írás, és a Vosztok-1 űrhajó képe látható. A blokk keretrajzán az újságcikk 

formátumba tördelt szöveg mellett J. A. Gagarin portréja látható. 

1 

Forrás: https://www.posta.hu/static/internet/download/14_Ember_az_urben_hu.pdf 1 

4. A világ első csak civil utasokból álló küldetése. 1 

Forrás: 

https://www.urvilag.hu/urturistak_es_maganurhajok/20210820_urturizmus_a_kinalat 
1 

5. Egy 3 és fél napos utazásért 5 millió dollárt kérnek majd. 1 

Forrás: https://www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu/blog-post/2027-tol-mar-az-urben-

is-nyaralhatunk/ 
1 

Összesen: 10 
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2. Szövegszerkesztés 

 Nyisd meg a nyersword56 szöveges állományt! 

 Formázd meg a szöveget az alábbi utasítások és a mellékelt minta alapján! 

 Ne feledd a folyamatos mentést! 

 A formázott fájlt mentsd el a kódszámodon, a kódszámodról elnevezett mappába! 

Munkád során vedd figyelembe a következő utasításokat: 

 Kapcsold be az automatikus elválasztást! 

 Az alsó és felső margó mérete 2 cm legyen, a többi 1,5 cm! 

 A dokumentum egy oldalas, az élőfejben középen a kódszámodat helyezd el. (Lásd a min-

tát!) 

 A bekezdéseket térközzel távolítsd el egymástól! A formázott dokumentumban ne legyen 

felesleges szóköz és bekezdésjel! 

 Kétféle betűtípust használj! (Times New Roman, Arial Black) 

 A betűk mérete: 36 pt, 28 pt, 16 pt, 14 pt, 12 pt 

 Készíts logót a Guliverti utazási iroda számára! 

o A logó egy négyzetből áll, melynek mérete 1,5 x 1,5 cm legyen!  

o A szegély színe RGB (0, 0, 255), vastagsága 1,5 pontos legyen! 

o A négyzet közepébe helyezz el egy ugyanilyen színű, 28 pont méretű űrhajó „” 

szimbólumot! 

o Készíts belőle 9 db-ot és csoportosítsd objektummá! 

o Helyezd el az oldal elejére, majd az oldal végére ennek egy 180°-al elforgatott válto-

zatát! (Vagyis az alsó objektumban az űrhajók lefele nézzenek a minta szerint!) 

 Az oldal tetején az űrhajók alatt, az oldal alján az űrhajók felett az előzőekben megadott kék 

színű és 1,5 pt vastagságú szegélyvonal található. 

 A cím elkészítésénél WordArt menüt használj! 

 A szövegben előforduló mintázatok színe 25 %-os szürke legyen! 

 A cím alatti szegélyezett bekezdés behúzása bal és jobb oldalról 2 cm-es legyen! 

 A Szolgáltatások és Programajánló alcímekkel ellátott szövegrészeket két hasábba ren-

dezd, melyek között a térköz 0,5 cm legyen! A két hasáb szélessége eltérő. 

 A felsorolást „☻” szimbólummal készítsd! 

 A felhő alakzat 350o-kal legyen elforgatva! A vonal színe piros, vastagsága 1,5 pt-os le-

gyen! 

 Az ur_tanfolyam.png kép mérete 3x4 cm legyen! 

o A képet szegélyezd 2,25 pt-os, RGB (0, 0, 255) színű vonallal! 

 A dátumok szegélye 0,5 pt-os pontvonal típusú legyen! 

40 pont 
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Pontozás: Csak a javítási útmutatóban megadott pontszámok adhatók, ha a pontszámért járó összes 

formázási műveletet teljesítette. A pontok tovább nem bonthatók. 

 

A dokumentum egyoldalas 1 

Használ térközöket, sorközöket 1 

Van beállított margó 1 

Minden margó mérete pontos: alsó, felső 2 cm, bal és jobb 1,5 cm 1 

Van élőfej 1 

Élőfejben kódszám középen beírva  1 

A dokumentumban van Times New Roman, Arial, Black betűtípus 1 

A dokumentumban van 36 pt, 28 pt, 16 pt, 14 pt, 12 pt betűméret 1 

Minden betűtípus és betűméret a minta szerint 1 

Van félkövér betűstílus 1 

Minden félkövér betűstílus megvan. 1 

Van mintázat 1 

Minden mintázat 25 %-os szürke. 1 

Van behúzás 1 

Minden behúzás kész 1 

Van logó, űrhajó szimbólum, 28 pt méretű, kék színű 1 

A logó objektum, 1,5 x 1,5 cm méretű, kék színű szegéllyel (0, 0, 255) RGB kódú 1 

A logó objektum 9 db, csoportosított 1 

Mindkét logó objektum kész 1 

Az alsó el van forgatva 1 

Van szegély a logó objektum alatt és fölött, kék színű 1 

Van WordArt 1 

A mintának megfelelő 1 

Van szegély 1 

A szegély a minta szerint készült 1 

Van hasáb 1 

A hasáb térköze 0,5 cm 1 

A hasáb a minta szerint készült 1 

Van felsorolás 1 

A minta szerint készült 1 

Van felhő alakzat szöveggel  1 

Az alakzat 350o-kal fordul 1 

Alakzat a minta szerint készült, piros, 1.5 pt szegéllyel 1 

Van szöveg keretezés 1 

Minden szövegkeretezés kész 1 

Van kép 1 

A kép mérete: 3x4 cm 1 

A kép kerete kék színű (0, 0, 255) RGB kódú, 2,25 pt-os 1 

A kép a minta szerint van elhelyezve 1 

Mentés kódszámon, kódszám mappába 1 

Összesen: 40 
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3. Prezentáció 

 A nyerpowerpoint56 állomány egyes diáin található képekkel és szövegekkel kell dolgoz-

nod. Négy diából álljon a munkád! 

 Valamennyi szöveg Arial vagy Arial Black betűtípusú legyen, melyeknek színe kék  

RGB (vörös 85 zöld 140 kék 210) kódú legyen! 

 Vetítéskor a diák egymás után automatikusan kövessék egymást! 

1. dia 

 Háttere: 

o anyagminta – vízcseppek 

 Szövegek: 

o Az UTAZÁS AZ ŰRBEN szöveg Arial Black betűtípusú, 44 pt betűméretű, kék szí-

nű legyen! 

o Az ŰRTURIZMUS szöveg Arial betűtípusú, 32 pt betűméretű, félkövér stílusú kék 

színű legyen! 

 Képek:  

o Magasságuk 6 cm, szélességűk 9 cm legyen!  

o Stílusuk „Ovális lágyszélű”, vízszintesen középre legyenek igazítva! 

 Animáció: 

o Beúszás lentről egymás után 

2. dia 

 Háttere: 

o Az égitest kép legyen a háttérkép! 

 Szövegek: 

o Az ELSŐ LÉPÉSEK szöveg Arial Black betűtípusú, 26 pt betűméretű, kék színű le-

gyen! 

o A többi szöveg Arial betűtípusú, 24 pt betűméretű, félkövér stílusú kék színű legyen! 

 Képek:  

o Jurij Gagarin és Tyereskova képek magasság 4 cm, szélesség 7 cm legyen! 

o Farkas Bertalan képének magasság 6 cm, szélesség 12 cm legyen! 
 Animáció: 

o Beúszás lentről animációval egymás után jelenjenek meg a dián található szövegek 

és képek a következőképpen: először a szöveg, majd a hozzá tartozó kép, és így to-

vább! 
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3. dia 

 Háttere: 

o Egyszínű kék hátterű legyen! RGB (185, 220, 225) 

 Szövegek: 

o Az ŰRJÁRMŰVEK szöveg Arial Black betűtípusú, 26 pt betűméretű, kék színű le-

gyen! 

o A többi szöveg Arial betűtípusú, 24 pt betűméretű, félkövér stílusú kék színű legyen! 

 Képek:  

o A rakéta magasság 10 cm, szélesség 7 cm legyen 

o A hajó és a sikló magassága 4 cm, szélessége 6 cm legyen! 

 Animáció: 

o A dián található szövegek és képek beúszás animációval egymás után jelenjenek meg 

a következőképpen: először a szöveg, majd a hozzá tartozó kép, és így tovább! 

4. dia 

 Háttere: 

o Kitöltés mintázattal típusú, a mintázat 10%-os, az előtérszín kék legyen! 

 Szövegek: 

o A SZÜNIDEI AJÁNLATOK szöveg Arial Black betűtípusú, 26 pt betűméretű, kék 

színű legyen! 

o A többi szöveg Arial betűtípusú, 24 pt betűméretű, félkövér stílusú kék színű legyen! 

 Képek:  

o A kerékpárost és a gravitációt ábrázoló kép magassága 8 cm, szélessége 6 cm le-

gyen! 

o A másik két kép magassága 6 cm, szélessége 6 cm legyen! 

 Animáció: 

o A dián található szövegek és képek beúszás lentről animációval egymás után jelenje-

nek meg a következőképpen: először a szöveg, majd a hozzá tartozó kép, és így to-

vább! 

 

A munkádat kódszám néven mentsd el a kódszám mappába! 

30 pont 
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Értékelés 

Feladat Pont 

Mind Szöveg kék 1 

diák automatikus lejátszása 1 

Részösszeg 2 

1.dia - háttér  1 

szöveg 1. 1 

szöveg 2. 1 

képek méret 1 

stílus 1 

igazítás 1 

animáció 1 

Részösszeg 7 

2. dia háttér 1 

szöveg 1. 1 

szöveg 2. 1 

képek mérete 1. 1 

képek mérete 2. 1 

animáció sorrendje 1 

Részösszeg 6 

3. dia- háttér 1 

szöveg 1. 1 

szöveg 2. 1 

képek mérete 1. 1 

képek mérete 2. 1 

animáció vonal 1. 1 

vonal 2. 1 

vonal 3. 1 

Részösszeg 8 

4. dia- háttér minta 10% 1 

minta színei 1 

szöveg 1. 1 

szöveg 2. 1 

kép1. 1 

kép2. 1 

animáció 1 

Részösszeg 7 

összesen 30 
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4. Grafika 

A grafika feladatot a Paint programban kell megoldanod! A munkád során ne felejtsd el a folyama-

tos mentést! A fájl neve a kódszámod legyen, png kiterjesztéssel! 

A lapod szélessége 600 px, a magassága pedig 900 px legyen! 

A munkád során használt színek: (A színek szerkesztése után alkalmazd a hozzáadás az egyéni 

színekhez lehetőséget.) 

 barna (vörös 185 zöld 120 kék 85) 

 fekete (vörös 0 zöld 0 kék 0) 

 sötétkék (vörös 85 zöld 140 kék 210)  

 világoskék (vörös 185 zöld 220 kék 255) 

 világosszürke (vörös 195 zöld 195 kék 195) 

 sötétszürke (vörös 127 zöld 127 kék 127) 

Valamennyi vonal vastagsága 5 px legyen! 

A vízszintes vonal 500 px magasságban helyezkedik el, barna színű és az alatta lévő területet is 

ezzel a színnel töltsd ki. A felette lévő terület színe világoskék legyen! 

A nagy űrhajó elkészítése:  

 Az űrhajó két azonos méretű ellipszisből áll melynek mérete: szélessége 350 px és magassá-

ga 85 px. A szegélyvonal színe fekete. 

 A kupola egy 150 px átmérőjű kör fele, melynek szegélyvonala sötétkék színű. 

Illesztések: 

 A fentebb előállított alakzatokat illeszd össze a rajznak megfelelően! 

 A két ellipszis közötti rész sötétszürke, a felső világosszürke, a kupola világoskék kitöltésű 

legyen! 

Most következnek a diákok űrhajói: 

 Az átméretezés mind a két irányban 25-25 %-kal történik. 

 Ezekből 12 darab található.  

Szöveg: 

A vonal fölé kerüljön barna színnel a TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS AZ ŰRBEN szöveg, Arial 

Black betűtípussal és 28 pt betűmérettel a mintának megfelelően! 

 

A kész munkádat ne felejtsd elmenteni! 

 

20 pont 
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Értékelés 

Feladat Pont 

munkalap mérete 600x900 1 

vonal vastagsága 5px 1 

6 szín felvétele egyéni színekhez 6 

jó helyen használva (1 hiba esetén 1pont) 2 

vonal helye 1 

ellipszisek mérete 1 

kör mérete- kupola készítése 1 

nagy űrhajó elkészítése 1 

átméretezése 25-25 % 1 

másolatok  1 

elrendezés 1 

szöveg* felírat, *Arial Black, 28 pt 2 

benyomás- kivitelezés 1 

összesen  20 

 


