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1. Nemeuklideszi geometria 

Az általános iskolában megismert euklideszi geometriában egy egyenessel egy külső 
ponton át pontosan egy párhuzamos húzható. Bolyai és Lobacsevszkij a XIX. század elején 
egymástól függetlenül megalkotta az első nemeuklideszi geometriát, amelyben egy 
egyeneshez egy rajta kívül fekvő ponton át több párhuzamos is húzható. 

Feladata egy matematika tankönyv Geometria c. részének a nemeuklideszi geometriát 
bemutató fejezetének elkészítése az alábbi leírásnak és a mintának megfelelően. Ehhez 
használja fel a nem.txt UTF-8 kódolású szöveges állományt, valamint a bolyai.jpg és 
a harom.gif nevű képeket! 

1. Hozza létre szövegszerkesztő program segítségével nemeukl nevű dokumentumot 
a program alapértelmezett formátumában a források felhasználásával! A dokumentumban 
ne legyenek felesleges szóközök és üres bekezdések! 

2. A dokumentum legyen álló tájolású és 17,6×25 cm-es lapméretű! A bal, a jobb, az alsó és 
a felső margót állítsa 1,5 cm-re! 

3. A dokumentum minden karaktere legyen Times New Roman (Nimbus Roman) 
betűtípusú! Ahol a feladat nem kér mást, a szöveg betűmérete 11 pontos, a bekezdések 
sorköze egyszeres, a bekezdések előtt 0 pontos, a bekezdések után 6 pontos térköz legyen! 

4. A fejezet címe legyen 16 pontos betűméretű, félkövér és dőlt betűstílusú, valamint 
kövesse 18 pontos térköz! A négy alcím legyen 13 pontos betűméretű, félkövér 
betűstílusú, előtte 18 pontos, utána 12 pontos térközzel! 

5. A főcímet követő bevezető szöveg bal behúzása legyen 2 cm-es, betűstílusa pedig dőlt! 
Az egyes bekezdések igazítását a mintának megfelelően állítsa be! 

6. A mintának megfelelően, a bevezető utáni szövegben az egyes matematikusok 
vezetéknevének első előfordulását („Eukleidész”, „Bolyai”, „Lobacsevszkij”, „Saccheri”, 
„Lambert”, „Riemann”, „Klein”) állítsa kiskapitális betűstílusúra! 

7. A mintának megfelelően alkalmazzon az első alcím alatti részben két bekezdésre 
felsorolást, a negyedik alcím alatti részben pedig többszintű számozást! A számozott lista 
elemei között ne jelenjen meg térköz! 

8. A nyers szövegben néhány esetben az „alpha” szó szerepel az  szimbólum helyett, 
továbbá a „PI” szó a , és a „pi” szó a  görög betű helyett. Végezze el a megfelelő 
cseréket! 

9. Szúrja be a mintának megfelelő helyre az oldalarányok megtartásával 4 cm szélesre 
átméretezve a bolyai.jpg képet! A képet igazítsa a bal margóhoz, a képaláírás szövege 
pedig a mintának megfelelő igazítással, tördeléssel és betűstílussal a „Bolyai János 
(1802-1860)” szöveg legyen! 

10. Az utolsó bekezdés utolsó szavához illessze be lábjegyzetként a „Készítette Hack Frigyes” 
szöveget! 

11. Szúrja be az utolsó bekezdés után középre igazítva a harom.gif képet az oldalarányok 
megtartásával 12 cm szélesre átméretezve!  

A feladat folytatása a következő oldalon található. 
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12. Alakítsa ki az élőfejet és az élőlábat a mintának megfelelő módon a páratlan oldalakon 
jobbra, a páros oldalakon balra zártan! Az élőfej szövege a „Geometria” szó legyen dőlt 
betűstílussal, az élőlábban pedig az oldalszám szerepeljen 187-tel kezdődően! Az élőfejet 
vékony fekete vonal válassza el a szövegtörzstől! 

13. Alkalmazzon a teljes dokumentumban automatikus elválasztást! Gondoskodjék továbbá 
arról, hogy a második és harmadik oldal a mintának megfelelő helyen kezdődjön!  

14. Hozza létre a szövegszerkesztő program eszközeinek segítségével az első oldal alján 
szereplő ábrát a mintának és az alábbi leírásnak megfelelően! 

a. Az ábrán szereplő valamennyi alakzat fekete színű, és a vízszintes egyenes 
kivételével 1 pontos vonalvastagságú. 

b. A vízszintes egyenes 10 cm hosszú és 2-3 pont vonalvastagságú. A rá 
merőleges függőleges egyenes 6 cm hosszúságú, szaggatott vonalstílusú. 

c. Az A-val és B-vel jelölt pontok 0,3 cm átmérőjű, szegély nélküli kitöltött 
körök, távolságuk 4 és 5 cm között van. 

d. A három további egyenes mindegyike átmegy az A-val jelölt ponton, kettő 
metszi a vízszintes egyenest, egynek pedig nincs vele közös pontja. 

e. A szögeket szaggatott körívek jelzik, a felső körív nyílban végződik. 
Az ívekhez tartozó körök átmérője 2 és 3 cm között van. 

f. Az ábrán lévő feliratok valamennyien egy-egy szövegdobozban vannak és 
félkövér betűstílusúak. 

 
Minta:  

 

30 pont 
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Minta a Nemeuklideszi geometria feladathoz: 

 

 


