
3. ALKALOM 

 

Felsorolás 

Helyesírás ellenırzés 

Váltás kis és nagybető között 

Táblázat 

Ablak felosztása 

Formátummásoló 

 

FELSOROLÁS ÉS SZÁMOZÁS 

 

Felsorolás jelölés és számozás 

A felsorolás készítése bekezdés szintő formázás, tehát egy-egy bekezdés lehet egy felsorolás 

elem.  

Felsorolás készítéséhez jelöljük ki azt (azokat) a bekezdést (bekezdéseket), amelyek elé 

felsorolás jelet akarunk elhelyezni. Majd válasszuk ki a Formátum menü Felsorolás és 

számozás menüpontot. Megjelenik egy párbeszédablak. A Felsorolás lapon nyolc 

alapértelmezett formából válasszuk ki a bajuszkaraktert.  

 

Ha a hét alapértelmezett forma nem tetszik akkor válasszuk a Testreszabás gombot.  

 



 

A Szimbólum nyomó gomb kiválasztásával cseréljük ki a bajuszkarakteret, a Betőtípus 

nyomógombbal határozzuk meg annak jellemzıit. 

A Szimbólum kiválasztására megjelenı párbeszédablak:  

 

Válasszuk ki, hogy melyik betőtípus szimbólumai közül akarunk válogatni, majd a 

szimbólumpalettán kattintsunk rá a kívánt szimbólumra és válasszuk az OK gombot.  

 

A Betőtípusok nyomógombot választva a bajuszkaraktereknek ugyanolyan tulajdonságokat 

adhatunk meg, mint bármilyen más karakternek (pl. Szín; méret, stílus;…).  

 

Külön állítható a szöveg és a felsorolásjel behúzásának mértéke (a bajusz távolsága a 

bekezdés behúzásától). A Szöveg helyzete mezıbe írjuk a bajusz távolságát a bekezdés elsı 

karakterétıl.  

 



Számozott lap kiválasztása: 

 

Nyolc alapértelmezett számformátum közül választhatunk. Az ilyen módon számozott 

listában bekezdésenként eggyel növekszik a bekezdés elıtt álló szám vagy sorszámot kifejezı 

érték.  

Az alapértelmezett sorszámformát a Testreszabás gombra kattintva változtathatjuk meg.  

 

A számformátum mezıben állíthatjuk össze a minden bekezdés elején megjelenı sorszám 

alakját. Ehhez a Számozás mezıbıl válasszuk ki a sorszám típust, majd adjuk meg a kezdı 

sorszámot. A szöveg formáját a Betőtípus gombra kattintva tudjuk meghatározni.  

 

Többszintő lap 



 

Többszintő számozás létrehozására használjuk. Szintén nyolc alapértelmezett mintából 

választhatunk. Ha nem felel meg egyik sem, akkor válasszuk a testreszabás nyomógombot. A 

számozott listához hasonlóan lehet itt is beállítani a kívánt tulajdonságokat. Annyi a 

különbség, hogy az egyes szinteken ezt külön-külön el kell végezni. A beállított értékek a 

szint listában kiválasztott szintre lesznek érvényesek. Az Elızı szintbıl mezıben 

megadhatjuk, hogy melyik szintbıl milyen elemeket vegyünk át az adott szintbe. 

Természetesen ezt csak a 2.szinttıl tudjuk használni.  

A Számozás után mezıbe adjuk meg azt a nem szerkeszthetı karaktert, amelyet a sorszám és 

a bekezdés közé akarunk beszúrni. Ha nem látjuk ezt a mezıt, akkor kattintsunk az ablak jobb 

oldalán található Egyebek gombra.  

 

 



 

 

Felsorolás gyors készítésére használhatjuk a Formázás eszköztár következı gombjait:  

 Sorszámozás 

Bajusz karakter 

 

Ha a dokumentumban több sorszámozott listát készítünk, akkor a Felsorolás és Számozás 

párbeszédablakban az Elızı lista folytatása helyett a Számozás újrakezdése választókapcsolót 

kell bejelölni.  

 



 

Felsorolás kikapcsolása, törlése:  

Menüvel:  

Válasszuk ki a Formátum menü Felsorolás és Számozás parancsot. A párbeszédablakban 

válasszuk ki a Nincs mintát.  

Eszköztárral:  

Kattintsunk a Formázás Eszköztár Számozás vagy Felsorolás gombjára, annak függvényében 

,hogy sorszámozott vagy bajuszkarakteres listánk van.  

 

HELYESÍRÁS ELLEN İRZİ – AUTOMATIKUS JAVÍTÁS; SZÖVEGTÁR 

 

A nyelvi ellenırzés nyelvhez kötött, éppen ezért elıször meg kell adnunk, hogy milyen 

szótárban dolgozunk.  

Válasszuk ki az Eszközök menü Nyelv menüpontjának Nyelv megadása parancsát. 

 

A listából válasszuk ki a megfelelı nyelvet. A kiválasztott nyelv csak az adott dokumentumra 

lesz érvényes. Ha az Alapértelmezés gombot megnyomjuk az alapértelmezett nyelvet 

kicseréljük az általunk kiválasztott nyelvre, s ezentúl minden dokumentumot ezen nyelv 

alapján ellenıriz.  

Ha az Automatikus nyelvfelismerés be van kapcsolva, akkor a más nyelvő szavakat is 

ellenırzi. Ha átváltunk más billentyőzetkiosztásra a nyelvi ellenırzés is ennek a nyelvnek 

megfelelı lesz.  

A szövegszerkesztés közbeni automatikus hibaellenırzést az Eszközök menü Beállítások 

párbeszédablak Helyesírás lapján jelöljük be a Helyesírás ellenırzés beíráskor 

jelölınégyzetet.  



 

 

Ha a jelölınégyzet be van kapcsolva, akkor beírás közben folyamatos visszajelzést kapunk, 

hogy az adott szó szerepel-e a szótárban vagy sem. A hibás szavakat piros hullámos vonallal 

húzza alá. A hibák kijavítását azonnal vagy késıbb is elvégezhetjük. Ehhez kattintsunk a 

hibás szóra jobb egérgombbal. A megjelenı helyi menüben a Word által felajánlott szavak 

közül válasszuk ki a megfelelıt bal egérgombbal. A helyi menü menüpontjai:  

Mindet átugorja: ekkor a szövegben a szóval egyezı szavakat mind figyelmen kívül hagyjuk. 

Ha olyan szót írtunk be, ami helyes, de mégsem tartalmazza a szótár, akkor válasszuk a 

Felvesz (WORD97) / Hozzáadás (WORD 2000) parancsot. A Helyesírás menüpontot 

kiválasztva (ugyanezt megtehetjük az F7 billentyővel vagy az Eszközök menü Nyelvi 

ellenırzés paranccsal) megjelenik a következı párbeszédablak:  



 

Itt több lehetıségünk van a szó javítására, felvételére. Az ellenırzés a kurzor aktuális 

pozíciójától indul, ha nincs kijelölve szövegrész.  

Ha nincs javaslata a Wordnek, akkor az a szó nem szerepel a szótárban vagy a Beállítások, 

Eszközök párbeszédablak Helyesírás lapon a Mindig legyen javaslat jelölınégyzet nincs 

bejelölve.  

Nemcsak a helyesírást, hanem a nyelvhelyességet is ellenırizhetjük. Ezt akkor végzi 

automatikusan, ha az Eszközök menü Beállítások párbeszédablakban a Helyesírás lapon a 

Nyelvhelyesség ellenırzése beíráskor jelölınégyzetet bejelöltük. A nyelvhelyességi hibákat 

zöld hullámos vonallal jelzi a program. Javítására ugyanaz vonatkozik, mint a helyesírás 

ellenırzésére. Különbség, hogy a párbeszédablakban a Szabály mellızése gomb jelenik meg, 

melyet ha kiválasztunk, akkor figyelmen kívül hagyja a program minden megnyitott 

dokumentumban addig míg újra el nem indítjuk a programot.  

 

Automatikus Javítás:  

A Word a szöveg beírása közben automatikusan kijavítja a párbeszédablakban bejelölteket:  

Caps lock – ra figyel; Mondat eleji nagybetőre;…. 



 

Automatikus lista készítése.  

Automatikus kiegészítés beíráskor – Szövegtár 

 

VÁLTÁS A KIS ÉS NAGYBET Ő KÖZÖTT (SHIFT + F3) 

 

 

Formátum menü: Kis Nagybető parancs kiválasztása. A párbeszédablakban jelöljük be a 

kívánt elemet.  

 

TÁBLÁZAT LÉTREHOZÁSA, SZERKESZTÉSE; FORMÁZÁSA 

 



Tabulátorok helyett sokkal könnyebben rendezhetjük adatainkat oszlopokba táblázat 

létrehozásával. Kényelmes megoldást ad a táblázat, ha kép mellé szöveget akarunk elhelyezni 

vagy kéthasábos szöveget akarunk létrehozni. A táblázat alkotó elemei a cellák, melyek 

sorokat, oszlopokat alkotnak.   

 

Táblázat készítése:  

Táblázat menü Beszúrás menüpontjának Táblázat parancsa. A párbeszédablakban adjuk meg 

az oszlopok és a sorok számát, valamint a kívánt méretezést.  

 

Eszköztárral:  

A szokásos eszköztár Táblázat beszúrása gombjára kattintva a megjelenı cellarácsban jelöljük 

ki az oszlopokat és sorokat.  

 

A Táblázatok és Szegélyek gombot kiválasztva megjelenik egy táblázat rajzoló eszköztár.  



 

Az eszköztár felsı sorában lévı gombok funkciói balról jobbra: Rajz eszköz; radír; szegély; 

szegély vastagság; szegélyszín;  

Alatta: Szegély; Árnyékoló szín; Táblázat beállításai; Cellák egysítése; Cellák felosztása; 

Szöveg igazítás; Azonos sormagasság; Azonos oszlopszélesség; szövegirány;  

Alatta:  

Sorba rendezés. 

 

Mozgás a cellák között:  

TAB: Aktuális cella utáni cellára 

SHIFT+TAB: aktuális cella elıtti cellára 

Kurzormozgató nyilak: a nyíl irányába cellánként. 

ALT+END: sor utolsó cellájába 

ALT+HOME: Sor elsı cellájába 

ALT+PAGE UP: Oszlop elsı cellájára 

ALT + PAGE DOWN: Oszlop utolsó cellájára 

 

Rácsvonalak ki-bekapcsolása 

 

Táblázat cellajele:  

 

Kijelölés:  

Egérrel: Mint a szöveget 

Billentyővel: Mint a szöveget 

Menüvel: Táblázat menü Kijelölés menüpontjaival. 

 

Oszlopok, Sorok beszúrása:  

Táblázat menü Beszúrás parancsa.  

TAB; ENTER billentyő a sor végén.  



 

Sorok, Oszlopok formázása:  

Táblázat felosztása: Egy üres sor beszúrása; Táblázat szétvágása: Táblázat menü Táblázat 
felosztása paranccsal. 
 
Táblázat celláiba további táblázat beszúrása 
Táblázat menü Táblázat tulajdonságai:  
 

 
 
Sorba rendezés 
 

 
 



Konvertálás 
 
Címsorok ismétlése 
 

 

ABLAK FELOSZTÁSA 

Ablak menü Felosztás parancs.  

FORMÁTUMMÁSOLÁS 

Formátummásoló eszközzel.  
 


