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1. Mobiltelefon 

Készítsen weboldalt a mintának megfelelően, amely egy mobiltelefon jellemzőit mutatja be! 

 A feladat megoldásához rendelkezésre álló fájlok:  
telefon.gif, 
hatter.gif, 
mobilforras.txt, 
csakavaz.gif. 

 
1. Hozzon létre egy állományt mobil.html néven! 

2. Töltse be a telefon.gif képet! A táblázat és a kép alapján színezze ki a telefont! 

 
 

 
 
3. A telefon.gif képnek a kijelzőjére a következő keretet a benne lévő számokkal készít-

se el! 

 
A keret színe legyen sárga, az idő rajta pedig fekete színű. 

A keret adatai: 
 Szélessége legyen a kijelző szélességével azonos! 
 Magassága legyen a kijelző középső harmada! 

A keretben lévő szám legyen félkövér és 16-os méretű! 
Az elkészült képet mentse el telefon.gif néven! 

4. A weboldal hátterének állítsa be a hatter.gif képet! A szöveg színe legyen Maroon 
(#800000 kódú szín). 

5. A weboldal címe legyen „Phone 1100”, egyes szintű címsor, középre igazítva a mintának 
megfelelően! 

6. A cím alá hozzon létre egy táblázatot, amely 90% széles, középre igazított, kerete 
1 pontos! 

7. A táblázat bal oldali cellájába illessze be a telefon.gif állományt! Igazítsa vízszinte-
sen és függőlegesen középre! 

8. A táblázat jobb oldali cellájába másolja be a mobilforras.txt állományból a „Hálóza-
ti- és készülék-szolgáltatás” sorig tartó szövegrészt! 

Sor-
szám Elnevezés Szín  

1 Kapcsoló gomb Vörös  
2 Hangrés Sötétszürke  
3 Oldalfal Sötétszürke  
4 Kijelző Kék  
5 Bal gomb Zöld  
6 Navigációs 

gomb 
Külső rész világosszürke, 
belső rész sötétszürke 

 

7 Jobb gomb Piros  
8 Nyomógombok Világosszürke  
9 Előlap Fekete  
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9. A „Készülék-szolgáltatások” szövegig tartó részt tagolja négy sorba, és betűméretét állítsa 
kisebbre a többinél! 

10. A „Készülék-szolgáltatások” szöveg legyen hármas szintű címsor stílusú! A szolgáltatá-
sokat felsorolás stílussal tagolja! 

11. Illessze be a lapra a mobilforras.txt fájl további részeit! A „Hálózati- és készülék-
szolgáltatás” és az „Alapcsomag” szöveget formázza meg hármas címsor stílusúra! 

12. A „Hálózati- és készülék-szolgáltatás” sor utáni sorokat felsorolással tagolja! 

13. A weboldalra betöltött képet alakítsa linkké, mely a csakavaz.gif állományra mutat! 

 
Minta a Mobiltelefon feladathoz: 

 

30 pont 


