Feladat:
folyóirat oldal tördelése
lépésről lépésre

Feladat: a fenti két folyóirat oldalhoz hasonló két oldalt tördelje be scribusban,
majd a kész fájlt exportálja pdfben! A képek, a színek és a szöveg legyen
tetszőleges!
1. Nyissa meg a scribus programot! A szerkesztés menüből hívja elő a
mesteroldalak szerkesztését! Kétszítsen két mesteroldat, egyet a jobb, egyet
a bal oldal számára az alábbiak szerint:
a) az alakzat eszközzel hozzzon létre egy az egész
mesteroldalt befedő téglalapot,
b) F2 lenyomásával a tulajdonságok panelben
állítsa be a háttérszínt, a kiválasztott szín
árnyalatának százalékát állítsa be tetszése szerint,
c) hozzon létre egy kisebb téglalapot az oldal
tetején,
d) állítsa be ennek a színét is,
e) a tulajdonságok panelben a körvonalnál
kattinson a nincs lehetőségre,
f) hozzon létre egy szövegkeretet az oldalszám
számára,
g) kattintson a szövegkeretre, majd a beszúrás,
karakter, oldalszám lehetőséget választva szúrja
be az oldalszámot,
h) a tulajdonságok panelben formázza tetszése
szerint az oldalszámot!
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Kettőzze meg az elkészített mesteroldalt. A jobb oldalinál helyezze jobbra, a bal
oldalinál balra az oldalszámot tartalmazó szövegkeretet! A bal alsó sarokban kattintson
a szerkesztés befejezésére!

Hozzon létre az oldal menüben még egy
oldalt!
A jobb egérgomb mesteroldal
alkalmazása lehetőséget választva a
páros oldalhoz válassza a jobb, a
páratlanhoz a bal elnevezésű
mesteroldalt!

Hozzon létre szövegkereteket az oldalakon és gépelje vagy illessze be a kívánt
szöveget a kívánt helyre!
Túlcsordulás esetén használja a szövegkeretek összekapcsolása eszközt!
A szerkesztésnél válassza a stílus eszközt, hozzon létre új bekezdés stílust a cikk
szövegének!
Adhat hozzá iniciálét is az F2 tulajdonságok panelen a bekezdéseffektusokat választva.
Szúrjon be egy képkeretet az oldalra!
Az alakzatok menüből választva szúrjon be egy kört
(hosszabban nyomva az alakzatok lehetőséget lehet
választani a különféle alakzatok közül)!
Jobb egégomb átalakítást választva készítsen képkeretet
a körből!

Helyezze a két képkeretet a kívánt helyükre!
Töltse be a választott képet a képkeretbe (jobb egérgomb,
kép betöltése)! Szükség szerint jobb egérgombra kattintva
a keretet igazítsa a képhez, a képet a kerethez!

Kattintson az egyik képkeretre, a
tulajdonságok panelen az alakzat résznél
válassza a kontúrvonal körüli körbefuttatást!
Ezt követően az alakzatnál a szerkesztésre
kattintva a felugró panelen a kontúrvonal
szerkesztését kipipálva hozzon létre margót a
képnek, hogy a szöveg kellő távolságra
legyen tőle!
A műveletet ismételje meg a másik képpel!

A második oldalra hasonlóképpen tördelje be a szöveget és a kiválasztott képeket!
Ha elkészült a munkával akkor a felső menüsorból a pdf logóra kattintva exportálhatja a
kész művét. A felugró párpeszédablakban gondosan állítsa be a pdf tulajdonságait,
majd a kész pdfet küldje el a guitbhf@gmail.com címre!

Ügyeljen rá, hogy
 hova menti a pdft,
 a képek tömörítését miképpen állítja be,
 a betűkészletek legyenek beágyazva!

