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A következő feladatban egy telekocsi szolgáltatást népszerűsítő weboldalt kell készítenie 

a minta szerint. A feladat megoldása során a következő állományokat kell felhasználnia: 
telekocsi.css, auto.png, tartalom.txt. A formázási beállításokat minden 
esetben a telekocsi.css stílusállományban végezze el! 

1. Hozzon létre HTML oldalt telekocsi.html néven! Állítsa be az oldal nyelvét 

magyarra és a kódolását UTF-8-ra!  
2. A böngésző címsorában megjelenő cím „Telekocsi” legyen! 
3. A weboldal fejrészében helyezzen el hivatkozást a telekocsi.css stíluslapra! 
4. Hozzon létre egy keretet (DIV-et) és formázza meg a tartalom stílusosztály 

segítségével! Minden további weboldalelemet ebben a div-ben helyezzen el! 
5. Alakítsa ki a weboldal fejrészét! 

 Egyes szintű címsor segítségével írja ki azt oldal címét: Telekocsi! 

 Hozzon létre egy keretet (DIV-et) és formázza meg a menu stílusosztály 

használatával! 

 Az előző pontban létrehozott keretbe készítsen felsorolást a menüpontoknak: 

Bemutatkozás, Sofőröknek, Utasoknak, Bejelentkezés, 

Regisztráció! 
6. Az előző öt pont segítségével létrehozott fájlt mentse el, és készítsen belőle másolatot 

regisztracio.html néven! 

7. Alakítsa ki a telekocsi.html oldal tartalmát a mintának megfelelően! 

 A Bemutatkozás szöveg legyen 2-es szintű címsor! 

 Az auto.png képet formázza meg az auto azonosító kijelölő segítségével! 

 Alakítsa ki a bekezdéseket! A bekezdés szövegének a tartalmát a 

tartalom.txt állományban találja. 

 A kiemelt szöveget („Az úton lévő autók számának csökkenésével…” kezdetű 

mondat) formázza meg a kiemelt stílusosztály segítségével! 

 A forrásmegjelölést tartalmazó (utolsó) bekezdést formázza meg a forras 
stílosztály segítségével! 

8. A telekocsi.html oldallal kapcsolatban a telekocsi.css állományban 

végezze el az alábbi formázási beállításokat! 

 A tartalom stílusosztállyal ellátott keretnek legyen 2 képpontos szürke kerete 

és 10 képpontos belső margója (bélése)! 

 Az egyes szintű címsor legyen középre igazítva és aláhúzva, valamint a betűk 

mérete legyen 30 pontos! Az címsor alatt legyen 20 képpontos margó! 

 A bekezdések legyenek sorkizártak! 

 A kép szélessége legyen 250 képpont! 

 A kiemelt szöveg legyen félkövér! 
9. Alakítsa ki a regisztacio.html oldal tartalmát a mintának megfelelően! 

 A Regisztráció szöveg legyen 2-es szintű címsor! 

 Hozzon létre űrlapot a beviteli mezőknek és a címkéknek! 

 Alakítsa ki a regisztrációs űrlapot a mintának megfelelően! Ügyeljen arra, 

hogy a megfelelő beviteli mezőtípust válassza! 
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 Készítsen Javascript kódot, amely a mentés gomb megnyomására ellenőrzi, 

hogy a jelszó ki van-e töltve, illetve, hogy a két megadott jelszó egyforma-e! 
Ha hibát talál, akkor azt egy felugró ablakban (alert) jelezze a felhasználónak! 

10. Mindkét html fájlban készítsen hivatkozást a megfelelő menüpontra, amelynek 

segítségével az egyik oldalról át lehet navigálni a másik oldalra! 

Minták 

 
 

 


