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2. A tizedes meg a többiek 

A tizedes meg a többiek a szülők, de még inkább a nagyszülők kultikus filmje, amely 
egyike a 2012-ben készült, legértékesebb magyar nagyjátékfilmeket összegyűjtő 
válogatásnak. 

Az Ön feladata, hogy a válogatást tartalmazó weboldal (index.html) végleges formáját 
kialakítsa, és a filmet bemutató weboldalt (tizedes.html) elkészítse a minta és a leírás 
alapján.  

A feladat megoldásához a következő, forrás mappában található fájlokat használhatja fel. 

• tizedes.txt, wiki.txt, index.html (a dokumentumok szövege UTF-8 kódolás-
sal és a weblap félkész állapota) 

• cimalap.jpg, darvas.jpg, keleti.jpg, sinkovits.jpg, tizedes.jpg, 
hatter.png 

A képek használata során ügyeljen arra, hogy azok a vizsgakönyvtár áthelyezése után is 
helyesen jelenjenek meg! 

1. A feladat megoldásához készítse el, illetve módosítsa a következő képeket! 
a. Major Tamás képét készítse el a cimalap.jpg képből a sinkovits.jpg 

képpel azonos méretben, és mentse major.jpg néven! 

b. A cimalap.jpg képen a mintának megfelelően (tördelés, hely, méret) 
helyezze el a film címét talp nélküli betűtípussal, és mentse cim.jpg néven! 

2. Hozzon létre egy weblapot tizedes.html néven az alábbi tulajdonságokkal: 
a. a böngésző keretén megjelenő cím „A tizedes meg a többiek”; 

b. a szövegszín fehér; 

c. a linkek minden állapotának színe szürke (#C0C0C0 kódú szín) 

d. az oldal háttere a hatter.png kép legyen! 

3. Az oldalra szúrjon be balra igazítva egy 1000 képpont széles, 1 soros és 3 oszlopos 
táblázatot! A táblázat szegély nélküli, a cellaköz 0, a cellamargó 5 képpontos legyen!  
A bal és a jobb oldali cellák szélességét állítsa 120 képpontosra! 

A középső cella tartalmát az alábbi leírás és a minta alapján alakítsa ki! 

4. Ahol a feladat vagy minta mást nem ír elő, középre igazítást alkalmazzon! 

5. A cella tetején helyezze el az elkészített cim.jpg képet! A képre készítsen hivatkozást, 
amely a film egy részletét bemutató oldalra mutat! A címet a wiki.txt fájlban találja. 

6. A rendezőhöz és a főszereplőkhöz tartozó képeket be kell illesztenie, a szövegeket pedig 
be kell gépelnie a megfelelő helyre („Rendező”, „Keleti László”, „Főszereplők”, „Darvas 
Iván”, „Sinkovits Imre”, „Major Tamás”)! A főszereplők részt 2 soros és 3 oszlopos, 
szegély nélküli, középre igazított táblázattal alakítsa ki! A táblázatban 5 képpontos 
cellaközt alkalmazzon! 

A cselekményt és a kritikát tartalmazó szöveget a tizedes.txt fájlban találja. 
A szöveget tagolja és formázza az alábbi utasításoknak és a mintának megfelelően! 

7. A cellában található négy címet („Rendező”, „Főszereplők”, „Cselekmény”, „Kritika”) 
kettes szintű címsor stílussal formázza! 

8. A két forrásmegjelölést igazítsa a mintának megfelelően, és formázza dőlt betűkkel! 
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9. A „Kritika” részben a főszereplő színészek vezetéknevét – két nevet, összesen három 
helyen – emelje ki félkövér betűkkel! Az utolsó bekezdésben található idézetet formázza 
félkövér és dőlt stílusúra! 

10. A mintának megfelelő három helyen készítsen 80% széles, vízszintes vonalat! 

11. A szöveg után szúrja be a tizedes.jpg képet! 

Az index.html weboldal majdnem teljesen kész, Önnek csak néhány módosítást kell 
végrehajtania. 

12. A címet igazítsa középre, a szöveget állítsa sorkizártra! 

13. A filmek adatait tartalmazó táblázatot állítsa 100% szélességűre, a szegélye legyen 1 pont 
vastag! 

14. A táblázatban az évszámokat igazítsa középre! 

15. „A tizedes meg a többiek” sorát emelje ki fekete háttérrel és fehér szövegszínnel! A film 
címére készítsen hivatkozást, amely a tizedes.html oldalra mutat! 

 

A minták a feladathoz a következő oldalakon találhatók. 

30 pont 
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Minta A tizedes meg a többiek feladathoz: 

 
tizedes.html 
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Minta A tizedes meg a többiek feladathoz: 

 
index.html 


