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1. Pöfeteg 

A hazai gombák közül az egyik legismertebb a pöfetegek családja. Néhány képviselőjük 
bemutatására rendelkezésre állnak kép, szöveg és minta állományok: 

forrasweb.txt 
szoveg.txt 
minta.html 
gomba1.jpg 

gomba2.jpg 
gomba3.jpg 
kortealaku.jpg 

Készítsen a forrásállományok segítségével a pöfeteggombák egy-egy fajtájának bemutatá-
sára weblapot és szöveges dokumentumot a leírásnak és a mintának megfelelően! 

1. A weblap elejére beillesztendő képet készítse el! A képállomány neve legyen 
fejlec.jpg! Az elkészítendő kép méretét a minta.html állomány kódjában olvasható 
tag-paraméter adja meg. A fejlec.jpg képen a gomba1.jpg, gomba2.jpg és  
gomba3.jpg képeket egymás mellé helyezze el tetszőleges sorrendben (a mintán látható 
sorrendet nem szükséges követni)! Ebből kivágással és/vagy méretezéssel állítsa elő a 
megadott méretet! 

Minta: 

 
2. A pofeteg.html állományt készítse el! Az oldal forrásszövegét a forrasweb.txt 

állományban találja. A böngésző keretén megjelenő cím szövege: „A gombák”. 

3. Az oldal elejére helyezze el a fejlec.jpg képet és alá a címet, „Bimbós pöfeteg” a 
minta.html állomány forrásszövegében látható címstílussal! 

4. Az oldal színeit és a lap vázát adó táblázat paramétereit (méretek, cellatávolság, cellasze-
gély, szín) a minta.html állomány forrásszövegében szereplő paramétereknek megfele-
lően állítsa be! 

5. A forrásszöveget a mintának megfelelően tagoltan helyezze el a táblázat celláiban! Az 
első oszlop celláiban a szöveg jobbra igazított legyen! 
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6. A „Vigyázzunk, mert…” kezdetű mondatot tegye vastagítottá! A „gyilkos galóca” név 
piros színnel jelenjen meg! 

7. A „körtealakú pöfeteg” szöveget alakítsa linkké, amely a kortealaku.jpg képállo-
mányra mutasson! 

8. Szövegszerkesztő program segítségével készítse el az orias állományt, és mentse a prog-
ram alapértelmezett formátumában! A formázatlan szöveg a szoveg.txt, a kép a gom-
ba2.jpg állományban van. 

Minta: 

 
9. A forrásállományban szövegszerkesztési hibák vannak, ezeket javítsa ki! A bekezdések 

elejéről az összes szóközt törölje ki, és a szavak közötti felesleges szóközöket is távolítsa 
el! A teljes dokumentumban alkalmazzon a bekezdések első sorára 0,5 cm behúzást és fe-
lesleges üres sorok helyett 6 pontos (0,21 cm) térközt! 

10. A cím formázása: térköz előtte és utána 30 pont (1,05 cm), a bekezdés dupla vonallal alá-
húzva, a betűméret 24 pontos és félkövér betűstílusú. 

11. A cím elé – balra igazítva – szúrja be a gomba2.jpg állományt, amelyet arányosan kicsi-
nyítsen le úgy, hogy a magassága 3 cm legyen! 

12. Az első bekezdés után a pöfeteg fajok felsorolással jelenjenek meg! Utána az „óriás pöfe-
teg” félkövér, latin neve pedig dőlt betűstílusú legyen! 

 
30 pont 


