
LILLA TENGERIMALAC 

Készítsen weblapot a tengerimalacok bemutatására a következő leírás szerint! 

A feladat megoldásához rendelkezésre álló állományok: 

• az oldal szövegét az utodok.txt állományban találja, 
• a feladat megoldásához szükséges képek: cavypici.gif és sokmali.jpg. 

A feladat megoldásához szüksége lesz még az alábbi állományokra: 

• HTML-alkotórészek: etetes.html és kepek.html. 

 

1. Hozzon létre egy állományt, amelynek neve legyen lilla.html! 
2. Az oldal háttérszíne IndianRed (#CD5C5C kódú vörös szín), a szöveg színe fekete, kivéve, 

ha egy szövegegységre ettől eltérő utasítást ad meg a feladat. 
3. A böngésző keretén a „Lilla tengerimalac oldala” cím jelenjen meg!  
4. Az oldal váza a mintának megfelelően, táblázattal készüljön! A táblázat 1000 pont széles, 

háttérszíne DarkSalmon (#E9967A kódú rózsaszín). 
5. A cellaszegély vastagsága 1 képpont, a cellaköz 0, a cellamargó 5 képpont. A jobb oldali 

cella szélessége 200 képpont. 
6. Az oldal címe („Lilla tengerimalac oldala”) Impact betűtípussal, 7-es mérettel, IndianRed 

színnel és középre igazítva jelenjen meg! A második cella háttere Silver (#C0C0C0 kódú 
szürke szín), a benne levő szöveg IndianRed színű legyen! 

7. A szöveg kétféle alcímet tartalmaz, ezek harmadik és negyedik szintű címsor stílusokkal 
jelenjenek meg! A szöveg többi része az alapértelmezett betűtípussal és fekete színnel 
formázott. Az első bekezdésben a „tilos” szó félkövér betűstílussal kiemelt legyen! 

8. Szúrja be a szövegbe a sokmali.jpg képet! A kép mérete 460 × 345 képpont.  
9. Az oldal végén látható link („Vissza az oldal tetejére”) a címre mutasson! 

10. A jobb oldali cella tartalma függőlegesen felülre és vízszintesen középre igazított. A 
hivatkozások új sorban jelenjenek meg! (A linkek egy-egy lehetséges felirata az utodok.txt 
állomány végén olvasható.) 

11. A tartalomjegyzék fölé helyezze el a cavypici.gif képet! A kép mérete 97 × 84 képpont. 
12. A „Tartalomjegyzék” és a „Hasznos oldalak” feliratok harmadik szintű címsor stílusúak 

legyenek! A „Tartalomjegyzék” cím alatti két hivatkozás az etetes.html és a kepek.html 
állományokra mutassanak! Az állományok ugyanabba a böngészőablakba töltődjenek be! 
A „Hasznos oldalak” cím után legyen két hivatkozás, az első a www.cavycages.com oldalra, 
a másik a www.malacok.hu oldalra mutasson! Mindkét hivatkozás új ablakban nyissa meg 
az oldalt! 



Minta: 

 
 


