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1. Passzívház
Passzívház minősítésű energiatakarékos épületeket az 1990-es évektől építenek.
A minősítéssel kapcsolatos fogalmak bemutatására a világháló információforrásként kiválóan
alkalmas. Készítsen weblapot és hozzá egy ábrát a minta és a leírás alapján, amely bemutatja
a passzívházak jellemzőit!
A weblap szövegét a passzforr.txt (UTF-8 kódolású) állomány tartalmazza.
A weboldalon szereplő ábra elkészítéséhez szükséges képállomány a szerkalap.png és
a háttérhez a bg.png.
A weblapot stílusok nélkül vagy stílusokkal is elkészítheti. Ha stílusokkal készíti, akkor
használhatja a phstilus.css stíluslapot, amelyben még további beállításokat, módosításokat
kell tennie.
1. Készítse el a weblapra beillesztendő ábrát a
szerkalap.png állomány felhasználásával.
a.

Másolja vagy írja be, a minta szerint,
az épület alsó szintjére a hiányzó
feliratokat, amelyek a felső szinten már
szerepelnek! A felirat az ábra többi
részéhez ne érjen hozzá!

b.

Az oldalarányok megtartásával módosítsa a kép méretét 400 képpont
szélességűre! Mentse szerkezet.png
néven!

Készítse el a passzivhaz.html állományt!
2. A weblap háttérképe a bg.png kép legyen! A tartalom formázáshoz három színt
alkalmazzon: feketét, sötétzöldet (#347235 kódú szín) és kékeszöldet (#008080 kódú szín)!
A weblap teljes szövege Verdana betűtípusú legyen!
3. Az oldalon a linkek színe minden állapotban kékeszöld és a szöveg színe fekete legyen!
4. Az oldal többi részének váza, a mintának megfelelően egy fehér téglalapként jelenjen meg!
Ezt táblázattal vagy a stíluslapban lévő tartalom jelölő beállításával és alkalmazásával
hozza létre! A fehér téglalap
−
−
−
−

legyen 850 képpont széles,
vízszintesen középre igazított,
szegély nélküli,
minden szöveges tartalom a bal és a jobb szélétől 10 képponttal beljebb jelenjen
meg!

5. Az oldal forrásszövegét a passzforr.txt állományban találja, és onnan illessze be
a weblapra! A böngésző címsorában megjelenő cím szövege: „Passzívházak”.

A feladat folytatása a következő oldalon található.
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6. Állítsa be a szöveg bekezdésekre tördelését és igazítását a mintának megfelelően!
7. A címet („Passzívházak”) alakítsa egyes szintű, a többi alcímet kettes szintű címsorrá
a minta szerint! A cím és alcímek sötétzöld színnel jelenjenek meg! Az alcímek betűmérete
17 képpontos legyen!
8. Illesszen be a cím után egy 60% szélességű vízszintes vonalat középre!
9. Formázza meg a szöveg elején található „dr. Wolfgang Feist” nevet 16 képpontos
betűméretűre és dőlt betűstílusúvá, vagy ehhez használhatja a nev jelölőt a stíluslapból!
10. Szúrja be a szerkezet.png képet a minta szerinti helyre! A képnek 1 képpontos szegélye
és balról legalább 5 pontos margója legyen! Ha a képet nem sikerült elkészítenie, akkor
használja a szerkalap.png állományt!
11. Állítsa be, hogy ha az egeret a képre mozgatjuk a böngészőben, akkor magyarázó szöveg
jelenjen meg a buboréksúgóban! Ehhez a kép megjelenítéséért felelős taget egészítse ki
a következő paraméterrel: title=”Egy passzívház szerkezete”!
12. Hozza létre a mintának megfelelően a felsorolást!
13. Állítsa be a szövegben szereplő jelöléseknél, mértékegységeknél az alsó és felső indexeket
a minta szerint (5 a felsorolásban és 1 a kép alatti alcím után található)!
14. „A passzívház tehát attól passzív” kifejezést alakítsa linkké, amely a kapcsos zárójelben
lévő címre mutasson! A kapcsos zárójelet a benne lévő hivatkozással együtt törölje ki!
30 pont

Forrás:
http://vvp.ro/hu/szolgaltatasok/passzivhazak Utolsó letöltés: 2018. december 1.
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Passivhaus#/media/File:Passivhaus_schema_1.svg Utolsó letöltés: 2018. december 1.
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Minta a Passzívház feladathoz:
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