
DOMINÓ 

A dominó nagyon régóta ismert játékszer, napjainkban több játék, illetve ügyességi 
feladat eszköze, számos módosulata létezik. Az alábbi feladatban ezt az eszközt kell 
bemutatni. A megoldáshoz használja a domino.txt állományt, a dd2008.jpg képet, 
illetve a dominormal és a dominoff könyvtárak képeit! 

 

1. A dominormal könyvtárban található az itt látható kép különböző 
formátumú mentései. Készítsen egy Másolat nevű könyvtárat, a 
könyvtárba másolja át a képeket, majd színezze át őket löszsárga – 
RGB kódja: (246, 227, 161) – színű alapon (61, 105, 53) RGB kódú 
haragoszöld színűre! Próbáljon ki többféle szoftvert és módszert! 

2. A dominoff könyvtárban ugyanennek a képnek kétszínű, fekete-
fehér változatai találhatók meg. Készítse el ezekből is az átszínezett 
változatokat! 

3. Az átszínezett képekből válassza ki a legjobb minőségűt, és ebből készítsen weben is 
használható formátumú (png, gif, jpg…) képsorozatot 0–6 ponttal, 50%-os 
(57 × 57 pixeles) kicsinyítéssel! A képeket mentse dom0c, dom1c, …, dom6c néven! 

4. A forrásként megadott képek egyikéből készítsen transzparens színű pontokkal 50%-os 
kicsinyített sorozatot dom0t.gif, dom1t.gif, … dom6t.gif néven! 

5. Készítsen weboldalt domino.html néven! Az oldal címe „Dominó”, háttérszíne #501000 
sötétbarna; betűszíne #F6E3A1 löszsárga, a linkek színe #C4A0E0 világoskék. 

6. Hozzon létre egy öt oszlopból és egy sorból álló, 690 képpont széles táblázatot! A 
táblázatnak ne legyen szegélye, a celláknak ne legyen belső margója és szegélye, de a 
cellák között legyen 1 képpont térköz! 

7. A középső cella szélessége legyen 230 képpont! Írja a cellába egyes szintű címsorként 
középre igazítva a „Dominó” szöveget! 

8. A két-két szélső cella szélessége 115 képpont legyen! Mindegyik cellába illesszen be két-
két színes számlapot (így képezve egy-egy dominót)! Ügyeljen arra, hogy a dominók 
egymás mellett helyezkedjenek el! 

9. Készítsen a fentihez hasonló, hat oszlopos táblázatot! Ennek minden cellája 115 képpont 
széles legyen! Illesszen mindegyik cellába egy-egy dominót! 

10. Importálja a két táblázat közé a forrásállományból a megfelelő szövegrészletet! A 
szöveget tördelje bekezdésekre (ügyeljen arra, hogy ne legyen benne kézi sortörés)! 

11. „A dominó” kezdetű bekezdéseket formázza második szintű, a „Játékszabály” szöveget 
harmadik szintű címsornak! 

12. Az utolsó előtti négy bekezdést alakítsa felsorolássá! 



Minta: 

 
 

 

 
 

13. Készítsen weboldalt dd.html néven az előzővel azonos könyvtárba! A weboldal címe és 
keretének felirata „Domino Nap” legyen! A feliratot formázza egyes szintű címsorként és 
igazítsa középre! 

14. A cím fölé és alá készítsen az előző lap alján levő hat oszlopos táblázathoz hasonló 
táblázatot! Ennek minden cellájába illesszen be a transzparens lapokból 2-2 képet! A 
cellák hátterének állítson be többféle, élénk (UV) háttérszínt! 

15. Illessze be a forrásállományból a megfelelő szöveget! Az „Eredmények” szöveg legyen 
második szintű címsor, az eredmények részletezését alakítsa táblázattá! 

16. A táblázaton belül csökkentse a betűméretet! Tördelje a szöveget kézi sortöréssel: 
a) a Téma oszlopban a kettőspont után; 
b) a Helyszín oszlopban a vessző után; 
c) az Eldőlt dominók oszlopban a nyitó zárójel előtt! 



17. A táblázat szélessége 696 képpont, az első hat oszlop szélessége: 40, 250, 80, 80, 80, 50 
képpont legyen! 

18. A táblázat fejléce legyen félkövér, középre igazított! Igazítsa a szöveges adatokat balra, a 
dominók számát jobbra, a százalékértékeket középre! 

19. Az „Eredmények” címsor fölé, két oldalról dominókkal szegélyezve illessze be a dd2008.jpg 
képet! 

20. Számolja ki, hány dominót tud elhelyezni függőlegesen a kép mellett, szükség esetén 
vágjon le a kép magasságából egy keveset, hogy egyenlő legyen a magasságuk! 

21. Hozzon létre megfelelő táblázatot, számítsa ki a táblázat és az oszlopok szélességét! 
22. A két szélső oszlopba illesszen be transzparens lapokat és állítsa be a cellák háttérszínét 

a lap tetején alkalmazott színekre! A táblázat közepére illessze be a képet! 
23. A domino.html oldalon a Dominó Nap szóra készítsen hivatkozást, amely a dd.html-re 

mutat! A forráshivatkozásokat alakítsa át a megfelelő külső hivatkozásokra! 
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