
Word



A Word program fizetős, és telepíteni 
kell a számítógépre, de az új 
számítógépeknek az árában office
programcsomag ára (ahogyan az 
operációs rendszeré is) sok esetben 
megtalálható már.

A Microsoft által készített 
dokumentumszerkesztő 
(szövegfeldolgozó).



Word elindítása:

• A Word elindítása: legegyszerűbb, ha az 
Asztalon lévő Word ikonra duplán 
kattintunk. Ha az Asztalra nincs kitéve ikon, 
akkor a Word indítása Windows 10- ben: a 
Tálcán a Keresés ikonra kattintunk, beírjuk a 
program nevének kezdetét, (pl. “Wo”), és a 
felnyíló menü tetején a megjelenő 
programnévre kattintunk.



A Word 
ablakának a 
felépítése.

• – A legfelső sor a Címsor. A 
címsor közepén látható a 
bemutató neve (az ábrán 
Dokumentum1), a gyártó cég 
neve (Microsoft) és a 
program neve (Word):



• – A címsor alatt a Fájl menü fejléce látható, ettől jobbra következik a Kezdőlap menüszalag, a 
Beszúrás szalag fejléce, stb. Mindegyik menüszalag különféle parancsokat tartalmaz, melyek ikonok 

formájában láthatók. A Szalagsáv egy részlete:



• – A Szalagsáv alatt a Word 
felületének legnagyobb részét 
a munkafelület foglalja el (a 
dokumentum oldalai piros 
nyilakkal jelöltem), ez felett 
és ettől balra pedig a Vonalzó 
látható. – A PowerPoint 
ablakának legalsó sora az 
Állapotsor



Fájl műveletek:

• Dokumentum elmentése: több módszer közül 
választhatunk: a Címsor elején található Mentés ikonra 
vagy a Fájl menü Mentés (Save) parancsára kattintunk, 
vagy lenyomjuk a Ctrl+s billentyűkombinációt. Miután 
megjelenik a Mentés párbeszédablak, kiválasztjuk, hogy a 
tárhely melyik mappájába történjen a mentés, nevet 
adunk a dokumentumnak, és végül a Mentés gombra 
kattintva elvégezzük a mentést. 



• A Fájl menü Mentés másként (Save as) parancsával a 
dokumentumot más néven, más mappába, és más 
formátumban is elmenthetjük, például weblapként (.html), 
PDF fájlként (.pdf) vagy régi formátumú Word dok.-ként 
(.doc). 



• Dokumentum megnyitása: A Fájl menü Megnyitás (Open) 
parancsával megjeleníthető ablakban megkeressük a 
megnyitandó dokumentumot, és duplán rákattintunk.



• Dokumentum bezárása: Fájl 
menü, Bezárás (Close). Dokumentum létrehozása: Fájl 
menü, Új (New) parancs. Dokumentum nyomtatása: Fájl 
menü, Nyomtatás (Print) parancs.



Másolás

• Ha szeretnénk valamit beilleszteni a 
Wordbe (Pl: Mákosguba recept) akkor a 
másolandó szöveget kijelöljük és a , Ctrl+c 
billentyűkombinációval a vágólapra 
másoljuk, majd onnan Ctrl+v-
vel beillesztjük.



Törlés, 
visszavonás

• A dokumentumba beírt szövegrészek (és bármely kijelölt 
objektum, mint például képek) törlése a Delete és a 
Backspace billentyűkkel végezhető el (a Backspace
billentyű az Enter felett található, és egy balra mutató 
nyíl látható rajta). 



Törlés, 
visszavonás

• Ha nincs kijelölve szövegrész, a Backspace billentyű 
a villogó íráskurzortól balra lévő karaktert törli, 
a Delete billentyű pedig az íráskurzortól jobbra lévő 
karaktert. Ha van kijelölt szövegrész, mindkét törlő 
billentyű a kijelölt részt törli. 



Törlés, 
visszavonás

• A szöveg bevitelét, módosítását, törlését egy 
szóval szerkesztésnek nevezzük.



Törlés, 
visszavonás

• A szerkesztési műveletek visszavonása elvégezhető 
a Címsor elején 
lévő Visszavonás (Undo) paranccsal, vagy a Ctrl+z billentyűk
ombinációval.



Törlés, visszavonás

A visszavonás révén a dokumentum 
tartalma visszaáll a legutóbbi szerkesztési 

művelet előtti állapotra.

Ha például valamit tévedésből 
letöröltünk, 

ne próbáljuk meg újraírni, hanem adjuk ki 
a Visszavonás parancsot, 

és a letörölt szövegrészt visszakapjuk.



Szöveg kijelölés

• Alapvető kijelölési mód egérrel: – tetszőleges szövegrész kijelölése: a 
kijelölendő szövegrész elejére kattintunk, majd lenyomott 
egérgombbal az egérkurzort a szövegrész végéig mozgatjuk.



Formázás:

• Egy szöveg karakterformázásán a szöveg tulajdonságainak 
megváltoztatását értjük, például a betűk külalakjának, méretének, 
elhelyezkedésének megváltoztatását.

• A lista a betűtípus (Calibri, Times New Roman, Arial, Tahoma, stb.) 
kiválasztására szolgál; ezzel megváltoztatjuk a betűk külalakját. Ez a 
legördülő lista a betűméret beállítására szolgál, pl. 5 6 7 8 9 10 11. 
Ezek is a betűméret növelésére és csökkentésére szolgálnak.



• A kijelölt szövegrész összes formázását törli, és formázatlan szöveget 
alakít ki. vagy A betűstílusok (félkövér, dőlt és aláhúzott – angolul 
bold, italic, underlined) beállítására szolgálnak.

• Aláhúzás esetén az aláhúzás vonalstílusa és vonalszíne is 
beállítható. Szöveg keresztülhúzására (áthúzására) szolgál.



• Segítségével a szövegre különféle effektusok alkalmazhatóak, mint 
például az árnyék és a tükröződés, illetve díszes betűket is 
kialakíthatunk. Pirossal bekarikázom.



• A kijelölt karakterek háttérszínének beállítására szolgál. Pirossal 
karikázom.



• A betűszín beállítására szolgál. A Betűtípus 
ikoncsoport jobb alsó sarkában található kis 
ikonra kattintva megjelenik a Betűtípus 
dialógusablak. 



• Ez az ablak 
a fentebb felsoroltakon kívül még 
olyan extra karakterformázási 
lehetőségeket is tartalmaz, mint:

• – Áthúzás kettős vonallal;

• – Méretarány megváltoztatása:



• betűk karcsúsítása vagy kövérítése;

• – Térköz beállítása sürített vagy ritkított betűközzel;

• – Függőleges pozíció módosítása, ami lehet emelt vagy süllyesztett. 
Pirossal karikázom



Bekezdésformázás

• Bekezdésformázással a bekezdések elhelyezkedésének módját 
állíthatjuk be. 



Kép használat

. Kép beszúrása Kattintsunk a Beszúrás 
menüszalag Kép parancsára, a 

megjelenő ablakban keressük ki a 
gépünkről a képfájlot, majd duplán 

kattintsunk rá.

Ha weblapról szeretnénk bemásolni egy 
képet a dokumentumba, kattintsunk 

jobb egérgombbal a képre, a 
felbukkanó menüből válasszuk ki a Kép 
másolása (Copy image) parancsot, majd 
váltsunk a Word dokumentumra, és ott 

illesszük be a képet a Ctrl+v 
billentyűkombinációval.


