
Szövegformázási feladat 

Formázd meg a szöveget, melyet az internetről tölthetsz le a jokaiiskola.hu weboldalról. Ehhez kapsz néhány segítséget: 

1. Az első sor középre igazított, a betű mérete 24 pont (Broadway típus) félkövér betűk, alatta a térköz 12pt nagyságú. 

2. A cím alatti 3 bekezdésben behúzást alkalmaztunk (figyelj a típusára!). Többféle betűformázást is találsz benne (pl.: aláhúzott, kiskapitális 

stb.). Az igazítása sorkizárt. Mindkét bekezdés alatt 6pt nagyságú térköz van! 

3. Az alatta kialakított táblázat 8 cm széles. A benne levő szöveget neked kell begépelned. A táblázat celláiban nem használtunk térközt. A betűk 

10pt nagyságúak és különféle betűformázásokat tartalmaznak.. 

4. A következő bekezdés középre van igazítva. A sorokat egymástól sortöréssel (SHIFT+Enter) választottuk el a megfelelő szövegrésznél. A 

betű mérete 13pt, a betűk piros színűek. A bekezdés alatt és felett 12 pt térköz van! 

5. A megrendelésnél a tabulátor pozíciói a következők: 4 cm, 8 cm, 12 cm, 15 cm). A tabulátor fajtáját neked kell kitalálnod. 

6. A felsorolásnál a Windings 2 betűtípus 60 as kódú szimbólumát használtuk, mérete 16 pt kék színű és félkövér. 

7. A felsorolás alatti sor kiskapitális betűkkel van írva mérete 16pt és félkövér. 

8. Az aláírás helyében is tabulátort használtunk, két pozíciót vettünk fel (10 cm, 15 cm). A második pozíciónál kitöltést is használtunk. Az 

Ügyvezető aláírásánál egy pozíció szükséges (12,5 cm) 

9. A kép az internetről van letöltve, a happy dog kifejezésre keress rá. A kép 3,5 cm magas legyen. 

AFEN 

teljes értékű kutyaeledel 

Összetevők: hús és állati melléktermékek, GABONAFÉLÉK, 
tej és tejszármazékok, ásványi anyagok, cukor. 

Adagolási javaslat 

a kutya súlya konzerv/nap 

15 kg 1 

30 kg 1,5 

40 kg 2 

60 kg 2,5 

A feltüntetett mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek. Az egyes  
kutyák szükségletét más tényezők is meghatározzák: a fajta, a kor, 

a napi mozgás és az életkörülmények. Az AFEN-t mindig 
szobahőmérsékleten add a kutyádnak, sohase 

közvetlenül a hűtőszekrényből! 

Megrendelő: 

Táp neve Mennyiség Kiszerelés Ár Fizetendő 
AFEN Junior 2 doboz 10 kg 10,99 € 21,98 € 
AFEN Maxima 3 doboz 5 kg 6,99 € 20,97 € 
AFEN Premium 12 doboz 2 kg 3,99 € 47,88 € 

A kutyák kedvencei: 

 AFEN Premium (a legjobb minőség) 

 AFEN Vegta (zöldséges és húsos) 

 AFEN Junior (maximum 1 éves korig) 

 AFEN Maxima (nagytestű kutyáknak) 

 AFEN Sensitive (érzékeny gyomrú kedvenceknek) 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK KIÁLLÍTÓTERMÜNKBEN! 

Budapest, 2018. január 16. 

  ..............................................  
 Gál Mihály 
 ügyvezető igazgató 


