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Kedves versenyző, az alábbi feladatok illetve egy interneten kitöltendő teszt  
megoldására 90 perc áll rendelkezésedre. 

 Készítsd egy mappát, amelynek a neve a versenyen használt kódszámod legyen! 

 A nyers állományokat a Kozma_Laszlo_56 mappában találod. 

 Az általad készített feladatokat kódszám néven mentsd el a kódszám nevű mappába, a megfele-

lő kiterjesztésekkel! 

1. Internet keresés 

www.tinyurl.com/Kozma56-2022 
 
A kérdésekre a választ keresd a https://gyermekvasut.hu/ weboldalon! 

A teszt kitöltésére maximum 20 perced van. 

15 pont 

2. Szövegszerkesztés 

 Nyisd meg a nyersword56 nyers szöveget! 

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

 Ne feledd a folyamatos mentést! 

 A nyers fájlt mentsd el más néven a kódszám mappába! A fájl neve a kódszámod legyen! 

Munkád során vedd figyelembe a következő utasításokat: 

 A dokumentum legyen A4-es lapméretű és álló tájolású! A felső és alsó margó legyen 2,5 cm-

es A jobb és bal margó legyen 2,2 cm-es! 

 Kapcsold be az automatikus elválasztást! 

 A dokumentum legyen két oldalas! Az élőfej bal oldalára szúrd be a mai dátumot. Az élő-

láb jobb oldalára a kódszámodat írd be! 

 A dokumentumban ne használj felesleges szóközt, és bekezdés jelet! 

 A teljes dokumentumban használj Times New Roman betűtípust és 12 pontos betűméretet! 

Az első oldal bekezdései előtt állíts be 6 pontos térközt! A sorköz legyen egyszeres, az igazí-

tás sorkizárt! A bekezdések első sorának behúzását állítsd 1 cm-re a minta szerint! 

 A dokumentum címei legyenek Arial betűtípusúak és félkövér betűstílusúak! A címek előtt 

12, utánuk 6 pontos térközt állíts be! A főcím betűmérete legyen 20 pontos, az alcímeké 14 

pontos!  

 A minta szerint szúrd be a „gyermekvasut.png” és a „uttorovasut.png” fotókat! Az első kép 

magassága 3 cm, a második kép szélessége 3 cm a méretarányok megtartásával, szegélyezd 

őket 3 pt vastag, zöld színű vonallal! 

http://www.tinyurl.com/Kozma56-2022
https://gyermekvasut.hu/
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 A „Cax” szónál alkalmazz egy lábjegyzetet, vonat szimbólummal (Webdings 116-os karak-

terkód). A szimbólum színe piros legyen! A magyarázat szövegét kapcsos zárójelek között ta-

lálod a következő bekezdésben. Helyezd át ezt a szöveget a lábjegyzetbe, majd töröld ki a zá-

rójeleket! A lábjegyzet mérete 10 pt-os legyen! 

 A „Állomásai és megállóhelyei” alcímhez tartozó szövegrészt alakítsd táblázattá! A táblázat 

legyen középre igazított! Az oszlopok szélességét úgy válaszd meg, hogy a bennük lévő szö-

vegek elférjenek! 

 A táblázatban lévő szövegeket igazítsa függőlegesen középre, illetve vízszintesen balra a 

minta alapján! Az első sor háttérszíne legyen világoszöld színű és a szöveg félkövér betűstílu-

sú! A táblázatban lévő szövegek esetén ne alkalmazz térközt! 

 Készítsd el a felsorolást, felsorolás jelnek a kör szimbólumot használd a minta szerint! A fel-

sorolt rész behúzása a baloldalon 5 cm, függő behúzása 0,5 cm legyen! 

 Készíts egy ábrát a felsorolás mellé a minta alapján! A lekerekített végű alakzat magassága le-

gyen 9 cm, szélessége 0,5 cm, kitöltése piros, körvonala 3 pt-os, zöld színű! 

 Az alakzatra illessz 4 darab kört! A körök befoglaló négyzete legyen 1 cm-es oldalhosszúságú! 

Valamennyi kör legyen piros, a szegélye pedig zöld színű, vastagsága 3 pt-os! A köröket az 

alakzaton függőlegesen egyenletesen elosztva helyezd el úgy, hogy a felsorolás elejétől a vé-

géig érjen! Az összetevő alakzatokat foglald csoportba! 

 A forrást zárd középre! 

35 pont 
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3. Prezentáció és grafika 

A feladathoz a nyersprezentacio56.pptx fájlt használd, mely tartalmazza a feladatmegoldásához 

szükséges szövegeket és képeket! Munkádat a mintának és a leírásnak megfelelően végezd! A fo-

lyamatos mentést ne felejtsd el! 

A feladatod során 5 dia közül négyet az utasításoknak megfelelően készíts el, az ötödik dia a grafika 

feladatod megoldásának ad helyet! 

 

Készíts 5 diából álló prezentációt a leírás és a minta alapján! A képeket a mintán megszámoztuk a 

feladatok könnyebb megértése miatt. Ezzel csak segíteni szeretnénk, neked nem kell megszámoz-

nod! 

1. dia: 

 

 Háttér: kitöltés anyagmintával - zsákvászon 

 1. kép magasság 6 cm, szélesség 6 cm, igazítása balra és felülre 

 2. kép magasság 3 cm, szélesség 13 cm, igazítása vízszintesen középre, stílusa lágyszélű 

négyszög 

 3. kép magasság 3 cm, szélesség 5 cm, igazítása bal felső saroktól vízszintesen 10 cm, 

függőlegesen 15 cm, stílusa lágyszélű négyszög. 

 A dián kétféle szövegformátumot találsz. A minta alapján formázd meg! 

o Szöveg 1. Arial Black, 24 pt, fekete színű, középre zárt 

o Szöveg 2. Arial, 20 pt, félkövér, fekete színű 

o Az igazításokat a mintáról olvasd le! 



KOZMA LÁSZLÓ 5-6. ÉVFOLYAM 2021/2022 

XX. ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY 

4 
 

 

 Animáció: Az animációk automatikusan játszódjanak le! 

o 1. kép beúszás lentről 

o 2. kép beúszás balról 

o 7 állomás szöveg hasadás animációval jelenjen meg, az alatta lévő felsorolás 

ússzon be alulról 

o 2 megállóhely szöveg hasadás animációval jelenjen meg, az alatta lévő felsoro-

lás ússzon be alulról 

o 3 építmény szöveg hasadás animációval jelenjen meg, az alatta lévő felsorolás 

ússzon be alulról 

o 3. kép forogás animációval jelenjen meg 

o Sorrend: 1. kép – 2. kép – 7 állomás – felsorolás – 2 megállóhely – felsorolás – 

3 építmény – felsorolás – 3. kép 
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2. dia: 

 

 Háttér: kitöltés 5%-os mintázattal, előtérszín (vörös 0 zöld 175 kék 80), háttérszín (vö-

rös 120 zöld 150 kék 60) 

 Szöveg: Arial Black, 24 pt, fekete színű 

 1. kép magasság 7 cm, szélesség 14 cm, vízszintesen középre igazított, elhelyezése bal 

felső saroktól vízszintesen 6 cm, függőlegesen 4 cm, stílusa lágyszélű téglalap 

 2. kép magasság 7 cm, szélesség 7 cm, igazítása baloldalra alulra, stílusa lágyszélű tég-

lalap 

 3. kép, embléma magasság 3 cm, szélesség 3 cm, vízszintesen középre igazítva 

 4. kép magasság 7 cm, szélesség 7 cm, igazítása jobbra alulra, stílusa lágyszélű téglalap 

 Animáció: Az animációk automatikusan játszódjanak le! 

o minden objektum beúszás lentről animációval jelenjen meg, kivéve az embléma, 

amelynek animációja megnövesztés típusú legyen 

o sorrend: szöveg - 3. kép (embléma) – 1. kép – 2. kép – 4. kép 
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3. dia: 

 

 Háttér: 1. kép, Tündérszikla képe 

 A dián kétféle szövegformátumot találsz. A minta alapján formázd meg! 

o Szöveg 1. Arial Black, 24 pt, fekete színű, igazítása balra, felülre 

o Szöveg 2. Arial, 20 pt, félkövér, fekete színű, felsorolás csillag alakú listajellel, iga-

zítása bal felső saroktól vízszintesen 10 cm, függőlegesen 2 cm 

 1. kép mérete: magasság 5 cm, szélesség 8 cm, baloldalra igazítva 

 2. kép mérete: magasság 5 cm, szélesség 8 cm, középre igazítás vízszintesen 

 4,. 5., 6. kép (a 3 ikon) magasság 6 cm, szélesség 6 cm, igazítása bal alsó, közép alsó, 

jobb alsó 

 Animáció: Az animációk automatikusan játszódjanak le! 

o minden objektum beúszás lentről animációval jelenjen meg  

o Sorrend: Vadaspark szöveg – 2. kép –4. kép ikon, Normafa szöveg – 3. kép – 5. kép-

ikon, - Tündérszikla szöveg – 6. kép ikon.  
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4. dia: 

 

 Háttér: Színátmenetes kitöltés - alapbeállítással 

 A dián kétféle szövegformátumot találsz. A minta alapján formázd meg! 

o Szöveg 1. Arial Black, 24 pt, fekete színű. 

o Szöveg 2. Arial, 20 pt, félkövér, fekete színű. 

o Az igazításokat a mintáról olvasd le! 

 1. kép magasság 5 cm, szélesség 8 cm, elhelyezkedése a dián bal felső sarkához viszonyí-

tott helyzete: vízszintesen 16 cm, függőlegesen 1 cm. 

 2., 3., 4.. kép (ikonok) magasság 6 cm, szélesség 6 cm, igazítás a mintának megfelelően. 

 Animáció: Az animációk automatikusan játszódjanak le! 

o minden objektum beúszás lentről animációval jelenjen meg  

o Sorrend: először a szövegek, azután a képek számozott sorrendben ússzanak be lent-

ről 
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5. dia: 

 
 A negyedik dián 3 kilátó ikonját láthatod. Ezek közül válassz ki egyet és másold át erre a 

diára! 

 Ezt követően a Paint programmal készítsd el te is az ikont! 

 Használd a (vörös 0 zöld 120 kék 65) kódú színt! 

 Mentsd el a rajzot png kiterjesztésű fájlként! A fájl neve a kódszámod legyen! 

 Majd illeszd be a diára! 

 Állíts be mindegyik diára vetítéskor 6 másodpercenkénti automatikus továbbítást, tet-

szőleges áttűnéssel! 

 Mentsd el a bemutatót kódszám nevű mappába a fájl neve a kódszámod legyen!  

 

50 pont 

 


