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1. Dívák 

A Híres Nők nevű újság weboldalán négy díva életét és pályáját szeretnék bemutatni.  
Az Ön feladata, hogy a minta és a leírás alapján a rajzolási, valamint a képszerkesztési 
feladatokat elvégezze és a weboldalt elkészítse. 

A weboldal elkészítéséhez szükséges képállományok a cabbale_nagy.png, 
callas.png, streisand.png, cher_nagy.png, divak.png. A weblap szövegét a 
forras.txt (UTF-8 kódolású) állomány tartalmazza. 

1. A weboldal elkészítéséhez az alap.html állományt használja! A kész weblapot 
hiresnok.html néven mentse! Az alap.html állomány egy két oszlopos és három 
soros táblázatot tartalmaz. Ebbe a táblázatba kell elhelyeznie majd a szövegeket és a képe-
ket! 

2. A webböngésző címsorában megjelenő cím „Híres Nők” legyen! Az oldalon a linkek 
színe mindegyik állapotában fekete legyen!  

3. A meglévő táblázatot alakítsa át a következők szerint. A táblázat legyen középre igazított, 
szélessége 800 képpont! A táblázatnak ne legyen szegélye! A cellamargót 2 pontosra 
állítsa! A táblázat jobb oldali oszlopának celláit vonja össze és ezek háttérszínét állítsa 
lilára (#800080 kódú szín)! 

4. A táblázat bal oldali oszlopának felső cellájába illessze be a divak.png képet  
az alap.html-ben megadott HTML kód felhasználásával! A kép megadott területeire 
hivatkozások vannak elkészítve, ennek kódja is megtalálható az alap.html 
állományban. 

5. A táblázat bal oldali oszlopának középső cellájába készítse el rajzprogram segítségével  
a címet! A címet tartalmazó kép mérete legyen 700×140 képpont! A kép háttere fehér 
színű, a betűk színe pedig fekete legyen! A „D Í V Á K” szóban a betűk méretét és 
egymástól való távolságát úgy alakítsa, hogy a rendelkezésre álló területet arányosan 
töltse ki! A képet cim.png néven mentse! (Amennyiben a képet nem sikerül elkészítenie, 
úgy a „D Í V Á K” szót egyes szintű címsor stílussal formázva a cellában függőlegesen és 
vízszintesen középre helyezze el!) 

6. A forras.txt állományból illessze be a szöveget a táblázat bal oldali oszlopának alsó 
cellájába! Az énekesnők nevét formázza kettes szintű címsor stílussal a mintának megfele-
lően! A foglalkozásukat pedig külön bekezdésbe, félkövér betűstílussal készítse el!  
A többi szöveget igazítsa sorkizártan! 

7. Az alap.html állomány előre elkészített könyvjelzőket tartalmaz, például: 
<a name="Caballe"> </a>. Ezeket illessze be úgy a szövegbe, hogy azok a megfe-
lelő énekesnők nevére mutassanak! 

8. A caballe_nagy.png kép méretét az arányok megtartása mellett csökkentse 50%-kal! 
Az így átalakított képet mentse caballe.png néven! 

9. A cher_nagy.png képből vágjon ki egy 200×280 képpont méretű részt úgy, hogy  
az énekesnő arca látszódjon! Az így keletkezett képet mentse cher.png néven! 

10. Az énekesnők képeit (cabbale.png, callas.png, streisand.png, cher.png) 
illessze be a foglalkozásuk alá! A képeket a minta alapján helyezze el! A képektől  
a szöveg vízszintes távolságát állítsa 10 pontosra! 
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11. Mindegyik énekesnő életútját bemutató rész után írja be és a minta szerint igazítsa  
a „[Vissza a lap tetejére]” szöveget! Ezekre készítsen oldalon belüli hivatkozást, amire 
kattintva az oldal tetejére ugorhatunk vissza! 

 

Minta: 

 

Forrás: 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Montserrat_Caball%C3%A9 
http://www.tusarok.org/rovatok/cikk.php?id=1768 
http://www.sulinet.hu/tart/cikk/kc/0/17773/1 
http://tisores.net/imagenes/callas.jpg 
http://neoskosmos.com/news/sites/default/files/callas3.jpg 
http://oscarnight.gportal.hu/gindex.php?pg=3565739 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cher 
http://raymondpronk.files.wordpress.com/2008/12/barbra_streisand_50.jpg 
http://imagecache2.allposters.com/images/74/039_41444.jpg 
http://www.divasthesite.com/images/Cher/Cher_51.jpg 

30 pont 


