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Letölthető tankönyv 

A Word régebbi változatát tartalmazza, de a szerkesztési elvek 

ugyanazok, viszont az újabb változatokban a program kinézete más, 

a funkciókat esetleg máshol találod meg

https://infodobos.cmslap.com/doc/03-Szovegszerkesztes_Word_XP-vel.pdf
https://infodobos.cmslap.com/doc/03-Szovegszerkesztes_Word_XP-vel.pdf
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Szöveg beszúrása  Bekezdésformázás 

Szövegszerkesztés 

Alapelv: a szöveg módosítása után is mind tartalmilag, mind formailag megfelelő maradjon. 

(Nem most kell jónak lenni, hanem a későbbiekben bármikor!) 

Az Enter nem sorvége jel, hanem a bekezdés végét jelöli. (Ha sortörésre van szükségünk: Shift + Enter). 

Nem törhető szóköz: Shift + Ctrl + Space szükség szerinti alkalmazása (pld. 14 990 Ft) 

Tiltott dolgok: 

 Felesleges Enter (azaz üres bekezdés) 

 Felesleges szóköz 

 Felesleges tabulátor 

Szöveg beszúrása 

1. Egyszerű szövegfájlból (valami.txt) 

a. a txt állományban lévő szöveg kijelölése (egérrel, vagy Ctrl+A az összes kijelölése) 

b. A kijelölt szöveg másolása (helyi menüből vagy Ctrl+C) 

c. A Word dokumentumba beillesztés (helyi menüből vagy Ctrl+V) 

2. Tesztszöveg az Internetről 

a. hu.lipsum.com oldalon legenerálunk megfelelő számú bekezdést 

b. A fenti módon kijelöljük a szöveget 

c. A Word dokumentumban helyi menü: csak szöveg megőrzése módon beillesztjük 

(azaz formázás nélkül) 

d. Tesztszövegnél a „Nincs nyelvhelyesség-ellenőrzést”-t bekapcsolni (Véleményezés) 

Bekezdésformázás 

 Igazítás (balra, középre, jobbra, sorkizárt) 

Mindig sorkizártat használunk, kivéve, ha konkrét oka van másnak. 

 Térköz (előtte, utána) Markáns példa: címoldal. Oldaltörés beszúrását is alkalmazzuk. 

 Behúzás (bal, jobb, első sor) 

 Sorköz (0,8 és 1,15 között megfelelő) 

 Szövegbeosztás 

 Fattyú- és árvasorok (alapértelmezett, hagyjuk bekapcsolva) 

 Együtt a következővel (fontos pld. definícióknál) 

 Egy oldalra (elengedhetetlen pld. címeknél) 

 Új oldalra (csak indokolt esetben használjuk) 

https://hu.lipsum.com/
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Karakterformázás (betűformázás)  Felsorolás (több szinten is) 

Karakterformázás (betűformázás) 

 Betűtípus (talpas, talpatlan, írott) 

 Betűméret 

 Félkövér 

 Dőlt 

 KIS KAPITÁLIS 

 NAGYBETŰS 

 Aláhúzott (többféle, s az aláhúzás színe is megadható) 

 Áthúzott 

 Duplán áthúzott 

 Alsó index, felső index 

 Szövegkiemelő (színe választható) 

 Betűszín 

 A formázások tetszőlegesen variálhatók 

 Méretarány 

 Térköz: R i t k í t o t t , sűrített 

Tabulátorok 

A tabulátor a szöveg soron belüli pozicionálására szolgál. (Fontosságát érzékelteti, hogy már a 

mechanikus írógépek is tudták.) Az új bekezdés örököli a tabulátorokat is. Ha ezekre már nincs 

szükség, töröljük őket, mert a feleslegesen ottmaradt tabulátorok gondot okozhatnak. 

 Használata: 

 Vonalzón keresztül (nem minden oldható meg) 

 Tabulátorok lapon keresztül (Bekezdésformázás lapon bal-alsó sarokban) 

 Igazítás: balra, középre, jobbra, decimális, valamint vonal 

 A vonal tabulátor másképp működik. Arra nem lehet pozícionálni, csak megjelenít egy vonalat 

 Kitöltés: nincs [               ], pont […………....], alul vonás [__________], mínusz [-------------] 

 Alapértelmezett tabulátor pozíciókat ne használjunk! 

Felsorolás (több szinten is) 

Általában akkor alkalmazzuk, ha a felsorolt tételeknél nem akarunk sorrendet alkalmazni. 

Példa: gyümölcsök 

 Alma 

 Jonatán 

 Starking 

 Idared 

 Banán 

 Barack 

 Őszi 

 Sárga 

 Kopasz  

 Körte 

 Málna 
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Számozás (több szinten is)  Margók, lapméret, tájolás 

Számozás (több szinten is) 

Akkor alkalmazzuk, ha a felsorolt tartalmak sorrendje, fontossága is számít. 

Példa: kedvenc tantárgyaim: 

1) Informatika 

2) Rajz 

3) Testnevelés 

4) Angol 

5) Kémia 

a) Szerves  

I. Szénalapú 

II. Egyéb 

b) Szervetlen 

6) Történelem 

7) Természetismeret 

8) Matematika 

9) Technika 

10) Fizika 

11) Biológia 

12) Ének 

A számozás helyiérték helyes megjelenítését külön lehet beállítani 

(igazítás: jobbra zárt, és közelebb hozni) 

Hasábok 

 Hasábok számának beállítása (minél több a hasábszám, annál rövidebbek a sorok. Sorkizárt 

beállításnál figyeljünk rá. Esetenként szükség lehet a szavak elválasztását engedélyezni.) 

 Szélesség 

 Térköz 

 Választóvonal (szükség esetén: esztétikum vagy kis térköz esetén szükséges lehet) 

 Hatókör (mire vonatkozik a beállításom) 

 Hasábtörés 

Margók, lapméret, tájolás 

A méretnél általában az alapértelmezett A4-es géppapír méretét használjuk. 

A tájolás igény szerint lehet álló vagy fekvő 

A margóknál igény esetén külön megadható mind a négy margó mérete. Ismerni kell a margók 

tükrözésének lényegét, valamint a kötésmargó fogalmát. 
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Szegély és mintázat  Képek 

Szegély és mintázat 

Kijelölt szövegre is alkalmazható, de tipikusan komplett bekezdésre szoktuk alkalmazni. 

A szegélyeknél megadható: 

 Stílus 

 Színválaszték 

 Vonalvastagság 

A mintázatnál megadható a kitöltés színe (lásd e dokumentum címeinek teljes sort kitöltő háttérszíne), 

esetleg mintázata. A mintázatot nagyon körültekintően lehet csak alkalmazni, nehogy az olvashatóság 

rovására menjen. 

Élőfej, élőláb 

 Gyakori beállítás az „Első oldal eltérő” 

 Tükörmargó esetén általában szükséges a „Páros és páratlan eltérő” 

 A szövegtörzstől válasszuk el esztétikus vonallal (Szegély és mintázat…), 

 valamint 24-es térközzel 

 A tartalmakat lehetőség szerint mezőkkel adjuk meg (Beszúrás\Kész modulok\Mező…). 

Rengeteg mezőt tartalmaz a Word, a leggyakoribbak az alábbiak: 

o Page: az aktuális oldal számának beszúrása 

o NumPages: a dokumentum oldalainak a száma 

o Author: a dokumentum szerzőjének dokumentumtulajdonságokban szereplő neve 

o FileName: a dokumentum neve (esetleg elérési útvonallal) 

o Különféle dátumok és dátumformátumok (Date, SaveDate, PrintDate, …) 

o StyleRef: szöveg beszúrása hasonló stílusú bekezdésből (lásd e dokumentum élőláb) 

o TOC: tartalomjegyzék létrehozása (lásd e dokumentum 2. oldal) Nem élőfej/élőlábban! 

 Esetenként szükség lehet a mező frissítésére (ha közben változtattunk a tartalmán) 

Képek 

Képeket többféle módon szúrhatunk be a dokumentum adott pontjára: 

1. Online képek: a Bing kereső segítségével jogtiszta képekre lelhetünk 

2. Kép beszúrása fájlból 

3. Web-böngészőben keresett képet nem is kell lementeni a számítógépünkre, 

a képet helyi menüből másolva is beilleszthetjük a dokumentumunkba 

4. Képernyőkép: a megnyitott ablakok tartalma, vagy a képmetsző innen is elérhető 

5. A monitoron megjelenő tetszőleges tartalom a képmetsző segítségével 

A képen az alábbi műveleteket kell tudni elvégezni: 

 Méterezés (rögzített méretarányra ügyeljünk!) 

 Körülvágás (felesleges részek ne legyenek) 

 Elrendezés (szöveg körbefutása). Az alábbi esetek nagyon fontosak: 

o Négyzetes 

o Szoros 

o A szöveg mögé 

 Kép formázása (rengeteg beállítás létezik, igény szerint alkalmazzuk) 

 Képstílusok (ne vigyük túlzásba a csicsázást!) 
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Alakzatok  Stílusok 

Alakzatok 

Különféle alakzatok beszúrása és alakzatstílusok alkalmazása. 

Stílusok 

Az alábbi okok miatt használunk stílusokat: 

1. Egységes dokumentum kinézet 

2. Könnyű módosítási lehetőség 

3. Egyszerű használat 

Kétféle stílustípus létezik: 

1. Bekezdés (a teljes bekezdésre vonatkozik) 

2. Karakter (csak a kijelölt szövegre vonatkozik) 

A stílusokkal kapcsolatban tudni kell: 

 Létrehozása 

 Módosítása 

 Frissítés a kijelölés formátumára 

 Átnevezése 

 Alkalmazása 

 Stílus alapja (öröklődés) 

 Következő bekezdés stílusa 

 „Csak ebben a dokumentumban” vagy „A sablon alapú új dokumentumokban” 

 


