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Tudáspróba_04 
7. osztály 

 

Ponthatárok % -tól Érdemjegy 
0 - 8 0% -  1 
9 - 15 26% - 2 

16 - 23 46% - 3 
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- 28 69% - 4 
29 - 35 83% - 5 

 

 

 

 

1. igaz (I) vagy hamis (H)? (5p)  

  A weblap egyetlen fájl. 

     A legtöbb elem nyitó és lezáró tag -ből áll, hasonlóan, mint a zárójelezés. 

     A <html> tag jelzi, hogy hol van eltárolva a HTML dokumentum. 

     A weboldal tartalma a <body/> és a </bady> által határolt területre kerül. 

     A <p> és </p> elemmel ugyanazt a megjelenítést érjük el, mint a <br> -rel. 

2. Készítsd el a következő ismérvekkel a képen látható egyszerű statikus weboldalt! A for-

rásokat az osztályodnak megfelelő közös mappában találod! (30p)  

A) Nyisd meg a Notepad++ -t és készítsd el a html dokumentum kezdő és záró részét! 

Mentsd el a dokumentumot a H:\ meghajtódra a felhasználónedeved-dátum néven! Ezután 

nyisd meg a Vivaldi böngészővel! Ezek után a módosításokat a két programablak váltásá-

val tudod ellenőrizni. Próbáld a tabulátor billentyűvel átláthatóvá tenni a kódot! (2p) 

B) A fejinformációba tedd bele a „HTML dolgozatom – felhasználóneved” szöveget! (2p) 

C) A weblap tartalmi részét készítsd elő, ebbe kerülnek a következő feladatok. A háttér szí-

ne „lighgreen”. (3p) 

D) A legnagyobb címsorral írasd ki középre: „Március 6.”, majd sortréssel alá egyel kiseb-

bel  a „energiatakarékosság világnapja” szöveget! (4p) 

E) A weblapon lévő szöveget színezd sárgára! (2p) 

F) A cím alá középre rendezéssel a zoldhaz.png fájlt szúrd be! A kép magassága 250px. (3p) 

G) A kép alá külön bekezdésben másold be a szoveg.txt tartalmát, balra igazítva! (4p) 

H) Új bekezdésbe tegyél egy banner -t, aminek felirata „Nézd meg az alábbi linket!”, háttere 

fekete! A mozgás balról jobbra legyen, a mérete a címsor-hármas. (5p) 

I) Új bekezdésbe középre hozz létre egy linket, aminek címe: 

„http://kidsnews.hu/2018/03/marcius-6-az-energiatakarekossagi-vilagnap”, a megjelenítés lap 

új lapon legyen, a megjelenített szöveg pedig „kidsnews.hu”. (5p) 

------------------------------------------------------------ szorgalmi nagyjegyért!       ---------------------------------------------------------------- 

J) Színezd át a banner szövegszínét pirosra! (+5p) 
Help: 

<html></html> weblap 

<p></p> bekezdés 

<br> sortörés 

<img src=”…”></img> kép 

<left, center, right></left, center, right> igazítás 

<a href=”…”></a> link 

<h1…6></h1…6> címsorok 

bgcolor=”…” háttérszín 

target=”…” megnyitás helye 

direction=”…” irány 

text=”…” szövegszín 

height=”…” magasság 

color=”…” színbeállítás 

<marquee></marquee> banner 

<head></head> fejléc 

<title></title> cím 

<font>/<font> betű 
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