Az e-mail
Szövegszerkesztője formátumában készítsen háromoldalas ismertetőanyagot az elektronikus
levélről! Munkáját mentse e-mail néven! A feladat nyers szövegének első részét a mellékelt
levelezes.txt szövegfájlban találja, a megoldás során kövesse a mintát! Végezzen helyesírási
ellenőrzést!
1. Egy új dokumentumba importálja be a szövegfájl tartalmát!
2. Az első sor elé gépelje be középre igazítva a címet: Az e-mail
3. A Levélszemét bekezdés elé szúrja be a mellékelt folyamat.txt szövegfájl tartalmát!
4. A szövegek igazítása legyen sorkizárt, alap betűtípusa 12 pontos Times New Román vagy
Nimbus Román.
5. Állítsa be a címeket a minta alapján! A főcím betűmérete 28, az alcímeké 18 pont. A
főcím középre igazított, az alcímek a margótól 1,25 cm-rel jobbra kezdődnek. Egyes
alcímek a mintának megfelelően új oldalon kezdődjenek.
6. A főcím és a további alcímek betűtípusa Courier New, félkövér, bekezdésük mintázata
halványkék, a (204;236;255) RGB kódú, szegélyük pedig fekete, vékony, pontozott
vonal. Előttük 6, utánuk 3 pont térközt hagyjon!
7. A szövegben állítson minden angol kifejezést, rövidítést, mozaikszót és zárójelben lévő
szöveget dőltre, a szoftverek neveit pedig félkövérre!
8. A negyedik bekezdésben az e-mail cím betűtípusát állítsa Courier New-ra!
9. A minta szerinti bekezdéseket alakítsa felsorolássá! A felsorolásjel a mellékelt
mail.pngképfájl legyen.
10. A levélküldés folyamata alcím után szúrja be a mellékelt folyamat.png képfájlt! A képet
méretezze át arányosan 50%-osra, majd igazítsa középre! A kép szegélye vékony,
pontozott, fekete vonal.
11. A folyamatot leíró szövegrészt alakítsa római számos felsorolássá! A számozás és a
bekezdés bal széle között 1 cm köz van, a számozás jobbra igazított. A bekezdések előtt
és után 6-6 pont térköz van.
12. A levélszemétről szóló részben, a felsorolás mellé helyezze el a mellékelt no-spam.g i f
képfájlt! A képet arányosan átméretezve rendezze el úgy, hogy a felsorolás bekezdései a
kép jobb oldalán fussanak!
13. Mindhárom oldal hátterében, középre igazítva, helyezze el a mellékelt kukac. jpg képfájlt!

