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4. Heraldika 20 pont 
A következő feladatban egy weboldalt kell készítenie a heraldika rövid bemutatására a 

feladatleírás és a minta szerint. A feladat megoldása során a következő állományokat kell 
felhasználnia: hatter.png, teljescimer.png, vonalkazas.png, forras.txt, 
forrascim.txt, cimer.css. Ahol a feladat másként nem kéri, a formázási beállításokat 
a cimer.css stílusállományban végezze el! 
1. Hozzon létre HTML oldalt cimertan.html néven! Állítsa be az oldal nyelvét magyarra 

és a kódolását UTF-8-ra! 
2. A böngésző címsorában megjelenő cím „Heraldika” legyen! 
3. A weboldal fejrészében helyezzen el hivatkozást a cimer.css stíluslapra! 
4. Az oldal törzsébe másolja be az UTF-8 kódolású forras.txt állomány tartalmát! 
5. Alakítsa ki a címet és az alcímet a minta szerint! A weboldal címe („Heraldika”) 1-es szintű 

címsor, az alcím („A címer összetevői”) pedig 2-es szintű címsor legyenek! 
6. Alakítsa ki a szöveg bekezdéseit a minta szerint! A weboldal címe után egy felső indexbe 

tett * karakterre helyezzen el egy hivatkozást a forrásoldalra! A forrásoldal címét a 
forrascim.txt állományban találja meg! A hivatkozás új lapon nyíljon meg! 

7. Alakítson ki a minta szerinti szövegrészre számozatlan felsorolást! Mindkét pontban a 
második szót, valamint az alcím utáni második bekezdés második mondatát formázza meg 
félkövér stílusúra a stíluslap fk osztálykijelölőjének felhasználásával! 

8. „A címer összetevői” alcím mellett helyezze el a teljescimer.png képet és formázza 
a stíluslap teljes azonosítójának felhasználásával! Ha a kép fölé visszük az egeret, vagy 
a kép valamiért nem jeleníthető meg, akkor mindkét esetben a „Teljes címer részei” szöveg 
jelenjen meg! 

9. Alakítson ki a minta szerinti szövegrészre számozott felsorolást! A forrásszövegben 
a felsoroláspontokat pontosvesszővel tagoltuk! A felsorolást formázza a stíluslap 
hasab osztálykijelölőjének felhasználásával! 

10. Az utolsó bekezdés után helyezze el a vonalkazas.png képet és formázza a stíluslap 
vonalkazas azonosítójának felhasználásával! Ha a kép fölé visszük az egeret, vagy a kép 
valamiért nem jeleníthető meg, akkor mindkét esetben a „Vonalkázás” szöveg jelenjen meg! 

11. A következő beállításokat, módosításokat a stíluslap megfelelő kijelölőinél végezze el! 
a. A weboldal háttérképe a hatter.png kép legyen! 
b. A dokumentumban a hivatkozások szövegszíne #7F7F7F színkódú legyen! 
c. Minden kép körül 15px méretű külső margó legyen! 
d. A teljes azonosítójú elem szélessége 280 pixel legyen! 
e. A hasab osztályba sorolt tartalmaknál a sormagasság legyen 200%-os! 
f. Az fk osztályba sorolt tartalmaknál a szöveg stílusa félkövér legyen! 

A feladat a következő oldalon folytatódik. 
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Minta: (A megoldás szövegének tagolása felbontástól függően eltérhet a képen láthatótól!) 

 
Forrás: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Heraldika (utolsó letöltés 2017.11.30) 
 
 
 


