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1. Füge 
A füge egy olyan mediterrán gyümölcs, amely a lassú éghajlatváltozás következtében 

hazánkban is egyre jobban megterem. Készítsen weblapot és szöveges dokumentumot, amely 
bemutatja a gyümölcsöt és annak felhasználását! 
Weblap készítése 
Források: alap.html, fugeforras.txt, gyumolcs.jpg és fugerajz.png. 

1. A weboldal elkészítéséhez az alap.html állományt használja! A kész weblapot 
fuge.html néven mentse! Az alap.html állomány egy kétoszlopos és háromsoros 
táblázatot tartalmaz. Ebbe a táblázatba kell elhelyeznie majd a szövegeket és a képeket. 

2. A böngésző címsorában a „Minden a fügéről” szöveg jelenjen meg! A háttérszín 
világosszürke (#F0F0F0 kódú szín), és a linkek színe minden állapotban szürke 
(#747474 kódú szín) legyen! 

3. A meglévő táblázatot alakítsa át a következők szerint! A táblázat legyen vízszintesen 
középre igazított, szélessége 1000 képpont, és ezen belül a bal oldali oszlop szélessége 
150 képpont! A táblázatnak ne legyen szegélye! A cellamargót 2 pontosra állítsa! 

4. A táblázat második sorában a bal oldali cella háttérszínét állítsa világoszöldre 
(#9BCE11 kódú szín)! 

5. A fugeforras.txt állomány teljes szövegét illessze be a táblázat megfelelő celláiba! 
A cím kerüljön az első sor bal oldali cellájába, a tartalomjegyzék a második sor jobb oldali 
cellájába, a többi szöveg pedig a harmadik sor jobb oldali cellájába! 

6. Állítsa be, hogy a táblázat első sorában: 
a. a bal oldali cellában vízszintesen középre igazítva a „Füge” szó első szintű 

címsorként jelenjen meg, 

b. a jobb oldali cellában a minta szerinti vízszintes igazítással a fugerajz.png 
kép 3 példánya legyen látható! 

7. A táblázat második sorának jobb oldali cellájában alakítsa ki a tartalomjegyzéket kettes 
szintű címsorok használatával! A „\” jellel tagolt szöveget alakítsa kétoszlopos és 
négysoros, szegély nélküli táblázattá! A „\” tagoló jel ne szerepeljen a szövegben! 

8. Szúrja be a táblázat harmadik sorának bal oldali cellájába a gyumolcs.jpg képet! A kép 
függőleges igazítását a minta szerint állítsa be! 

9. Alakítsa a táblázat harmadik sorának jobb oldali cellájában lévő szövegben az alcímeket 
– a tartalomjegyzéknek megfelelően – kettes szintű címsor stílusúvá! Készítsen olyan 
stílusbeállítást, aminek hatására a kettes szintű címsorok világoszöld (#9BCE11 kódú szín) 
betűszínnel jelennek meg! 

10. A szövegben az első négy alcímhez szúrjon be könyvjelzőket! A könyvjelzők neve 
tetszőleges, de ékezetmentes legyen! 

11. A tartalomjegyzékben az első négy alcímet alakítsa linkké, amelyek a lapon belül 
a megfelelő helyre mutatnak! A többi négy alcímre állítson be az elkészítendő 
felhasznalas dokumentumra mutató hivatkozást! 

A feladat folytatása a következő oldalon található. 
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Minta: 

 
fuge.html 

Szöveges dokumentum készítése 
Források: fugeforras.txt, noveny.jpg és egytal.jpg. 

12. Szövegszerkesztő program segítségével készítse el a felhasznalas állományt a program 
saját formátumában! A formázatlan szöveg a fugeforras.txt állományban van 
a „HOGYAN FŐZZÜK?” alcímtől az állomány végéig. 

13. A szöveg egységesen Times New Roman (Nimbus Roman) betűtípusú és 13 pontos 
betűméretű legyen! A bekezdések előtt 0, a bekezdések után 3 pontos térköz legyen, kivéve, 
ha a feladat mást kér! A dokumentumban a sorköz legyen egyszeres, a bekezdéseket tegye 
sorkizárttá! 

14. Legyen a dokumentumban a lapméret A4-es és a margók egységesen 1,4 centiméteresek! 
15. Gépelje be a címet: „A füge felhasználás kérdései”, a szöveget formázza kiskapitális 

betűstílusúvá és 23 pontos betűméretűre! A cím előtt és után állítson be egységesen 6 pontos 
térközt! 

16. Módosítsa a kettes szintű címsor stílust a következőek szerint: 
 a betűméret legyen 19 pontos, a betűszín fekete, a betűtípus Times New Roman 

(Nimbus Roman); 
 előtte és utána állítson be 6 pontos térközt; 
 a bekezdést alulról vékony fekete színű vonallal szegélyezze a szövegtükör teljes 

szélességében! 
17. A négy alcímet formázza kettes szintű címsor stílusúvá! 
18. A dokumentumban állítson be automatikus elválasztást! 

19. A cím után szúrja be az egytal.jpg és az utolsó bekezdéshez a noveny.jpg képet 
a minta szerinti igazítással! A noveny.jpg képet kicsinyítse arányosan 6 cm szélességűre! 
Az egytal.jpg kép méretét arányosan csökkentse, hogy a dokumentum egyoldalas 
legyen, de szélessége 9 cm-nél ne legyen kisebb! 

 
30 pont 
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Minta a Füge feladathoz: 

 
felhasznalas 


