Bolyai János életútja
Több mint kétszáz éve, hogy Bolyai János, a magyar matematikatudomány legkimagaslóbb
csillaga megszületett. Életének néhány fő mozzanatáról kell egyoldalas kiadványt készítenie.
A mellékelt eletut.txt tartalmazza - a második bekezdés kivételével – a kiadvány nyers
szövegét; a janos.png, appendix.jpg és a szülőház.jpg pedig a felhasználható illusztrációkat.
1.

Szövegszerkesztő programmal készítse el a kiadványt, és mentse el bolyai néven
a saját vizsgakönyvtárába, a program formátumában! A megoldáshoz használja a
mintát és a mellékelt fájlokat! Pótolja a hiányzó bekezdést, a mintának
megfelelően!

2.

A bécsi hadmérnöki egyetemen tanult (1818-1822), amelyet kitűnő eredménnyel
végzett el. 21 éves korában már hadnagy, 22 évesen főhadnagy és 24 éves
korában mérnökkari százados lett. Sokoldalú tehetség volt. Virtuóz hegedűsként
és nagyszerű vívóként egyaránt jeleskedett. Több tudománytörténeti forrás is
mint híres, sőt hírhedt párbajhőst tartja számon, újabban azonban ezeket nem
tartjuk hitelesnek.

3.

A kiadvány készüljön A4-es méretben, minden oldalán 1,5 cm-es margóval. A
cím és az élőláb kivételével a szöveg legyen sorkizárt, kezdődjön a bal margótól
pontosan 5 cm-rel beljebb.

4.

A betűtípus 11 pontos Arial vagy Nimbus Sans, a cím 36 pontos Times New
Román vagy Nimbus Román.

5.

A cím után a térköz 12 pontos, minden egyéb bekezdés után 6 pont.

6.

Állítsa az összes évszám betűstílusát félkövér-dőltté! A földrajzi nevek
előfordulása esetén a teljes szót (szavakat) tegye félkövérré! Az összes
személynév toldalék nélküli alakját állítsa dőltre és tegye kiskapitálissá, de csak
akkor, ha az nem magára Bolyai Jánosra vonatkozik!

7.

A cím mögötti mintázat RGB színkódja (200; 180; 160 - vöröses szürke), az alsó
szegélyvonal az alapértelmezettnél háromszor vastagabb és pontozott. A cím
szövege fél centiméterrel beljebb kezdődik, mint a mintázat (illetve a bal margó).

8.

A képeket helyezze el a mintának megfelelő helyre! Mindegyik képet arányosan
méretezze úgy, hogy a szélessége pontosan 4,5 cm legyen! A képeket
szegélyezze az alapértelmezettnél kétszer vastagabb, pontozott, 50%-os szürke
vonallal!

9.

Az élőláb távolsága a lapszéltől legyen 2 cm, mintázata egyezzen meg a címével,
de itt a felső szegély legyen ugyanolyan, mint a címnél az alsó. írja be a közepére
egy tetszőlegesen választott írott jellegű (Script) betűtípussal, 36 pontos
betűmérettel, hogy „1802-2008"!

