A magyar motorkerékpár gyártás
Készíts dokumentumot a mellékelt minta és e feladatkiírás alapján. Az asztalon a
motorkerékpár mappában találod a forrásokat: a mintát, a dokumentum szövegét a
forrás.docx állományban, és a csepel.png, karburátor.png, mátra.png, méray.png, P20.png,
panni.png, TLF.png képeket.
A kész állomány neve - amelyet az asztalra kell menteni -, saját név_gépszám legyen!
Oldd meg a következő részfeladatokat!
1. Az A3-as lapon a felső és alsó margó 2,5 cm, a bal 2 cm, a jobb 4 cm legyen!
2. Minden betű 12 pontos Arial betűtípusú legyen, kivéve a címet, amely 14 pontos és
félkövér! A bekezdések közötti térközt 6 pontosra állítsd!
3. Az élőfejben balra igazítva a forrás helye, jobbra igazítva az aktuális dátum jelenjen
meg! Az élőfejet vízszintes vonal válassza el a lap szövegétől! Az élőlábban 16 pontos
méretben, félkövéren, középre igazítva legyen lapszám, kivéve az első oldalon, ahova
egy általad rajzolt magyar zászlót kell elhelyezni 2x3,3 cm-es méretben!
4. A képek a mintának megfelelő helyen 8 cm magasak és 14 cm szélesek legyenek,
kivéve a karburátor.png képet, amely 6 cm magas és 15 cm széles legyen!
Értékelés
1, lapméret A3
1 pont
margók: felső és alsó 2,5 cm, bal 2 cm, jobb 4 cm
1 pont
2, betűméret mindenhol Arial 12 pont
1 pont
cím 14 pont és félkövér
1 pont
szöveg igazítása: 1. o. sorkizárt, 2. o. balra igazított, 3. o. középre igazított 1 pont
van iniciálé
1 pont
térköz mindenütt 6 pont
1 pont
3, élőfej forrással és dátummal
1 pont
jobbra igazított aktuális dátummal
1 pont
elválasztó vonallal
1 pont
élőláb lapszámmal, amely 16 pontos félkövér, középre igazított
1 pont
eltérő élőláb zászlóval
2 pont
2x3,3 cm-es zászlóval
1 pont
van zászló
1 pont
4, vannak képek
1 pont
képek mérete, igazítása, ha 2-nél több jó
1 pont
ha mind jó
1 pont
karburátor.png 6x15 cm-es mérettel
1 pont
5, megfelelő mentés
1 pont
összesen 20 pont

