
Word
Mire jó és hogyan  

használjuk?

LEGYÉLTEIS!
Most GenerációsForrás: 1000logos.net



1) Mi az a Word?

• A Microsoft Office programcsalád szövegszerkesztő
programja, amellyel készíthetünk:

• kinyomtatható leveleket és szövegeket

• szórólapokat

• meghívókat

• okleveleket

• És persze még sok hasonló dolgot.
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A program egy úgynevezett WYSIWYG (”What You See Is What 
You Get” – ”Azt kapod amit látsz”) szövegszerkesztő program. Ez 
csupán annyit jelent, hogy ami a számítógépünk képernyőjén 
megjelenik, azt fogjuk látni a papíron a kinyomtatott változaton 
is.

Ez azért nagyon hasznos, mivel saját
 tetszésünkre szerkeszthetünk
 minden elemet a szövegben és
 azonnal észlelhető a változás.

Forrás: pixabay.com



A Word-nek több változata is van, de jelenleg (2020) a legújabb a 
Word 2019, így a továbbiakban ezt mutatjuk be. Az újítások fő 
célja a funkciók bővítése és a program átláthatóságának 
növelése. Éppen ezért a legfontosabb dolgokat a régebbi 
változatokban is meg lehet találni.



2) A Word alapjai

A programot elindítva a kezdőlapot láthatjuk.
 Itt az alábbiakra kattintva:

1. Készíthetünk egy új üres fájlt

2. Használhatunk egy előre elkészített 
tervezetet (például borítóknak vagy
 meghívóknak)

3. Betölthetjük a korábban elmentett 
dokumentumainkat is!
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Miután megnyitunk egy új dokumentumot láthatjuk a 
képernyőnkön a 'virtuális papírlapot', valamint a szövegszerkesztő 
eszközeinket 

Virtuális
Papírlap

Szövegszerkesztő
eszközök



Az eszköztárban van több 'fül’ is, de a legfontosabb dolgokat megtalálhatjuk a 
kezdőlapon. Azon belül is a két fő rész a Betűtípus valamint a Bekezdés. A 
fontosabb funkciók amik a Betűtípus rész alatt megtalálhatóak:

• A betűk méretének változtatása
• A szöveg betűtípusának állítása
• A szöveg színének változtatása
• Félkövér, dőlt és aláhúzott szövegbeállítások



A Bekezdés alatt pedig:

• Felsorolást állíthatunk be (éppen olyat mint ez)
• Változtathatjuk a szöveg igazítását a lapon:

• Jobbra igazíthatjuk
• Középre igazíthatjuk

• Vagy balra igazíthatjuk



Fontos még a beszúrás 'fül’ is ahol hozzáadhatunk a szövegünkhöz:
• Táblázatokat 

• Képeket a számítógépünkről

• Alakzatokat 

• SmartArt-ot

• Diagrammokat 

Ami így

néz ki

Mondjuk
•Például

Ezt



3) Mentés, mentés másként és nyomtatás

Az összes olyan programnál, ahol fájlokat szerkesztünk, érdemes 
menet közben menteni, hogy véletlenül se vesszen el a fájlunk. Ez 
igaz a Word-re is, ahol ezt könnyen megtehetjük az ablak bal 
felső sarkában található mentés ikonra kattintva (az ikon egy 
floppy lemezt ábrázol). Itt ki kell választanunk
a fájl formátumát (például docx, pdf)
és a mentés helyét. Ezután időről-időre
érdemes szerkesztés közben menteni (ekkor
már nem kell beállítani semmit,
automatikusan oda ment ahova elsőre
beállítottuk). Ha új mentést szeretnénk
csinálni, akkor a mentés másként opciót
kell választanunk.
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A mentés lépései:

1. Mentés ikonra kattintás

2. Fájl elnevezése (érdemes leíró fájlnevet adni például: 
elszámolás-2020.04.)

3. Fájl mentésének helyének kiválasztása (ez lehet bárhol a 
számítógépen, de a leggyorsabban az asztalról lehet elérni 
a dokumentumokat)

4. A fájl formátumának kiválasztása a név mögötti lenyíló 
fülben

5. Mentés



A Word dokumentumokat kettő formátumban érdemes elmenteni. Az 
egyik a .docx, ami a Word saját dokumentumformátuma. Ez az, amit akkor 
látunk, amikor belépünk a programba.

A másik a .pdf. Ez egy olyan formátum, ami inkább az olvasást könnyíti 
meg, viszont itt már nem lehet szerkeszteni a dokumentumot.
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Amikor már elmentettük a fájlt, de esetleg szeretnénk egy másik 
mentést is készíteni róla, ami független a korábbitól, akkor a 
mentés másként funkciót kell alkalmaznunk. Ezt a bal felső 
sarokban található    gombra kattintva érjük el. 

Itt, az új ablakban, találunk egy mentés másként funkciót. Erre 
kattintva, ugyanazokon a lépéseken kell végigmenni, amiken már 
korábban a sima mentésnél is végig mentünk.



Abban az esetben, ha ki akarjuk nyomtatni a 
dokumentumot, ismét a         gombra kell kattintsunk. Itt 
megtalálhatjuk a Nyomtatás funkciót. Arra kattintva 
beállíthatjuk a példányszámot, a használni kívánt nyomtatót, 
valamint, hogy színes vagy fekete-fehér nyomtatást 
szeretnénk. Mikor ezt megtettük, a nyomtatás gombra 
kattintva elindul a folyamat. 
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