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1. Muszaka 
A ciprusi ételek között sok görög, török és arab eredet  ételt találunk. Egy jellegzetesen cip-
rusi egytálétel a muszaka. Készítsen weblapot ennek bemutatására, a mintának és a leírásnak 
megfelel en! Az állomány neve muszaka.html legyen! Az oldal szövegét a 
musaka.txt állományban találja meg. 
A feladat megoldásához rendelkezésre álló állományok: 

musaka.jpg,
padlizs.jpg,
krumpli.jpg,
hus.jpg,
bal_nyil.gif.

a) A három alapanyag fényképét a padlizs.jpg, a krumpli.jpg, és a hus.jpg 
állományok tárolják. Ezek különböz  méret ek, ezért amelyiknek szükséges, készítse 
el az arányosan kicsinyített másolatát úgy, hogy a kép szélessége 200 pont legyen! A 
fájlokat mentse padlizs_kicsi.jpg, a krumpli_kicsi.jpg, és a 
hus_kicsi.jpg néven! 

b) Hozzon létre egy muszaka.html weblapot! A böngész  keretére kerül  oldalcím 
�Muszaka� legyen! 

c) Az oldal háttérszíne #FFDEAD kódú, �Navajowhite� legyen! Ahol szükséges, ott al-
kalmazzon keret nélküli táblázatot, és abban állítsa be az eltér  háttérszínt!  

d) A cím (�Muszaka�) 1-es címstílusú, és jobbra igazított. Alatta, hasonló igazítással 
helyezzen el egy, az ablak szélességének 70%-nak megfelel  hosszúságú, vízszintes 
vonalat! 

e) A többi alcím 3-as címstílussal jelenjen meg! A szöveg többi része az alapértelmezett 
bet típusú és fekete szín . 

f) A bevezet  szöveg háttere #2E8B57 kódú, �Seagreen� szín , az írás színe fehér. A 
bal oldalon a musaka.jpg kép jelenjen meg úgy, hogy a színes hátter  téglalap 
széléhez és a jobbról körülfutó szöveghez ne érjen hozzá! 

g) Az alapanyagokat felsorolással adja meg! 

h) Az �Elkészítés� szövegrész háttere #EFEFEF kódú, szürke szín . A bekezdések szá-
mozott listát alkotnak. 

i) A padlizsán, a krumpli és a darált hús szavak a felsorolásban linkek legyenek, ame-
lyek az alapanyagok fényképeit bemutató alapanyag.html állományra mutat-
nak! 

 



OKI Követelmény- és Vizsgafejleszt  Központ  Próbaérettségi 2004 � Informatika 

 

 3 

j) Készítse el az alapanyag.html állományt az alábbi mintának megfelel en! 

 

k) Ennek az oldalnak a háttérszíne szintén #FFDEAD kódú, �Navajowhite� legyen! Az 
�Alapanyagok� cím 1-es címstílusú legyen! 

l) A padlizs_kicsi.jpg, a krumpli_kicsi.jpg, és a hus_kicsi.jpg
képek egymás alatt jelenjenek meg a neveikkel együtt középre igazítva. 

m) A képek után balra helyezze el a bal_nyil.gif képet és írja mellé, hogy �Visz-
sza�! Mind a kett t alakítsa linkké, mellyel a muszaka.html lapra mehet át. 

n) Mind a két weblap végén, megjegyzés tag-be írja be vizsgakódját! 

Minta a muszaka.html laphoz: 

 

 

30 pont

 


