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 Az állat-rendszertani besorolása 

 Előfordulása, élethelyei 

 Megjelenése: külső ismérvei, mérete 

 Életmódja, táplálkozása 

 Szaporodása 

 Esetleges veszélyeztetettsége 

 

1) Keress az interneten az állatról szóló leírásokat, valamint keress egy képet 

is az állatról! A képet a dokumentumtól függetlenül elmentheted, vagy 

bemásolhatod a dokumentumba. 

2) Hozz létre új dokumentumot! Mentsd el a saját mappádba az alábbi cím 

mintájára: Torpe_simabalna_xy.doc (az xy a saját monogramod legyen)! 

3) Másold be a talált információkat a dokumentumba a Ctrl+C (másolás) és 

a CTRL+V (beillesztés) billentyűkombinációk segítségével. Hogy egységes 

betűformátumot kapj, a „Csak a szöveg megőrzése” irányított beillesztés 

lehetőséget válaszd! 

4) A szöveg betűtípusa Calibri, mérete pedig 12-es legyen. 

5) A szövegrészek bemásolása, a betűtípus és méret beállítása után fogj 

hozzá a szöveg egységeinek formázásához! Ilyenkor határozhatóak meg 

pontosan a különböző logikai egységek. 

6) A Stílusok segítségével formázd meg a címet, és a bekezdésekhez tartozó 

címeket a használt stílus Címsor1-es stílusára állítsd. 

 Készíts képes dokumentumot kedvenc állatodról az alábbi  

 szempontok szerint! 
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7) A bekezdéseket sorkizártra, a sorok közötti távolságot pedig szimplára 

állítsd! 

8) Az első bekezdéstől balra illessz be négyzetes elrendezéssel egy 6 cm 

magasságú képet az állatról, melyet keretezz be kedved szerint. A kép és 

a szöveg között balra is és jobbra is 0,2 cm legyen a távolság. 

 

 

Minta: 

 

A törpe simabálna 

1) Rendszertani besorolás 

A törpe simabálna a legkisebb és legkevésbé ismert bálna, mely a cetek rendjébe 

tartozó sziláscetek közé sorolható emlősállat. A rendszerezés alapja a szilák 

mérete és alakja. 

2) Előfordulás 

Többnyire csak távoli, elszórt partra vetődései ismertek, főként Új-Zélandon, 

Dél-Ausztráliában és Dél-Afrikában, de kevés a használható információ, mivel a 

kevés megfigyelésből csak következtetni lehet erre. 

  

 TIPP  
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3) Megjelenés 

Kifejlett testhossza 5,5-6,5 méter, testtömege 3-3,5 tonna. 

Teste hátoldala szürke, hasi oldala világosabb. A fején 

nincsenek bőrkeményedések, erősen ívelt szájvonala és 

fehér ínye van. Hátúszója, a hát közepétől messze hátra 

esik. Lassan, a törzsén végighaladó hullámmozgással úszik, de képes hirtelen 

gyorsítani. Egyes vélemények szerint merülési ideje 40 másodperc és 4 perc 

között van. Megfigyelték gömbölyűfejű delfinek, tőkebálnák és valószínűleg 

csukabálnák társaságában. 

4) Életmód 

Világító krillel, vagy egyéb rákokkal táplálkozik. A tengereken szinte lehetetlen 

észrevenni kicsi, jelentéktelen páraoszlopát. Jellemző, hogy egyszerre néhány 

másodpercnél többet nem időzik a felszínen. Ugrást és farkcsapkodást még nem 

figyeltek meg. A csukabálnához hasonlóan dugja ki a fejét a vízből, de attól 

eltérően, hátúszója és háta gyakran láthatatlan marad. Egy fehér villanást lehet 

látni (az alsó állkapcsot, vagy az ínyt) és az állat orra áttör a felszínen. 

Farokúszóját sohasem emeli ki teljesen a vízből. 

5) Szaporodás 

Elevenszülő. Az újszülött mérete körülbelül 1,6-2,2 méter. 

6) Veszélyeztetettség 

Könnyen gabalyodhat halászhálóba. Védett állat. 


