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2. A kapor 
A kapor markáns illata és íze megosztja az embereket. Előnyös tulajdonságai miatt egyszerre 

fűszer és gyógynövény. 
Készítsen weblapot a kaporral kapcsolatos tudnivalókról! A feladat megoldása során 

a weblap mellett egy képet is el kell készítenie. 

A weblap szövegét és vázát a webforras.html állományban találja. A feladat 
megoldásához szükséges képek: sarok.png és noveny.jpg. A képek használata során 
ügyeljen arra, hogy azok a vizsgakönyvtár áthelyezése után is helyesen jelenjenek meg! 
1. Készítse el a weboldal tetején megjelenő 900×300 képpontos képet a leírás és a minta 

alapján! A képet cim.png néven mentse! 
2. A rajz háttérszíne fehér legyen! Erre RGB(34, 177, 76) kódú zöld színnel, tetszőleges 

vonalvastagsággal rajzoljon egy lekerekített sarkú téglalapot úgy, hogy a kép többi részét 
ebben kell majd elhelyeznie! A téglalap minél nagyobb legyen, de a képről ne lógjon le! 

3. A rajzon helyezze el a mintának megfelelően a sarok.png kép négy példányát a minta 
szerinti helyzetben! A növények a téglalaphoz ne érjenek hozzá, a száruk helyzetére 
ügyeljen! 

4. A rajz középső területére írja – a minta szerint – talp nélküli betűtípussal és a megadott zöld 
színnel a „Kapor” szót! A szöveg magassága a kép magasságának legalább a negyede 
legyen, de ne lógjon ki a szegélyből! 

5. A webforras.html állományt használja fel a kaporról szóló weblap elkészítéséhez, 
amelyet mentsen kapor.html néven! 

6. A dokumentumban az „ek” mértékegység rövidítést cserélje le az „evőkanál” szóra! 
7. A weboldal tulajdonságait állítsa be egységesen a következők szerint: 

a. Az oldal háttérszíne fehér, a szöveg színe fekete legyen! 
b. A linkek használata minden állapotban sötétzöld (#336600; RGB(51, 102, 0) 

kódú szín) legyen! 
c. A böngésző címsorában megjelenő cím a „Minden a kaporról” szöveg legyen! 
d. Az oldal teljes szövege Helvetica vagy Arial betűtípussal jelenjen meg! 

8. Az oldal elejére helyezze el a cim.png képet, és igazítsa vízszintesen középre! 
Amennyiben a képet nem készítette el, használhatja a pot_cim.png állományt! 

9. A címkép utáni első bekezdés szavait dőlt és félkövér betűstílussal formázza a minta 
szerint! 

10. Az alcímek (5 darab) szövege kettes szintű, a dokumentum végén szereplő „Kaporleves” 
hármas szintű címsor stílussal, valamint mindegyik zöld (#22B14C; RGB(34, 177, 76) 
kódú) betűszínnel jelenjen meg! 

11. A „Kaporleves” alcím után a „Hozzávalók:” és az „Elkészítés:” szöveg legyen félkövér 
betűstílusú! 

12. Az 1. alcím mellé helyezze el a noveny.jpg képet jobbra igazítva, 10 px bal és jobb 
margóval! Állítsa be alternatív (magyarázó) szövegnek a „Kifejlett növény” kifejezést, és a 
képet 2 px vastag vonallal szegélyezze! 
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13. A cím utáni első bekezdés „|” jellel elválasztott szavaira külön-külön készítsen linkeket, 
amelyek az oldalon belüli öt alcímre mutassanak! Az alcímeket előzőleg alakítsa 
könyvjelzővé (hivatkozási célponttá) a következő szerint! 

Link szövege Könyvjelző helye 

„Története” „A kapor története” 

„Gyógyhatás” „A kaporfogyasztás előnyei” 

„Vásárlási tanács” „Mire figyeljünk kapor vásárláskor?” 

„Felhasználás” „Hogyan használjuk fel a kaprot?” 

„Recept” „Receptek” 
14. Alakítsa ki a minta szerinti kétoszlopos táblázatot „A kapor tápértéke:” utáni „:”-tal tagolt 

szövegből! A táblázat legyen 200 pont széles, szegélyezett és középre igazított! A táblázat 
kialakítása után kettőspont ne maradjon a szövegben! 

15. Alakítsa ki a minta szerinti számozatlan és számozott felsorolásokat! 

 

A feladathoz tartozó minta a következő lapon található. 

30 pont 
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Minta A kapor feladathoz: 

 


