Informatika — emelt szint

Azonosító
jel:

1. Orchideák
Készítsen weboldalt az orchideákról a következő leírások szerint!
1. Töltse be az orchidvaz.gif állományt! A vezérpontok
összekötésével rajzolja meg a mintán látható képet! (A rajzolás mellett használjon tükrözést a teljes kép elkészítéséhez!) A képet ebben az állapotában mentse
orchidvonal.gif néven!
2.

Az orchideát vörös színnel a hátteret pedig fekete színnel
töltse ki! Az elkészült képet orchidkesz.gif néven
mentse el!

3. A weblap elkészítéséhez hozza létre a következő állományokat: index.html,
tropusi.html, hibrid.html!
Az egyes oldalakhoz a következő állományokat használja fel!
index.html
tropusi.html
hibrid.html

orchidkesz.gif, fokep.jpg
tropusi.txt, orchidkesz.gif,
tropusi1.jpg,tropusi2.jpg, tropusi3.jpg
hibrid.txt, orchidkesz.gif, phalaenopsis.jpg,
cattleya.jpg, cymbidium.jpg, laelia.jpg

4. A weboldalak háttérszíne fekete (#000000), a betűszín fehér (#FFFFFF) és a linkek vörös
(#FF0000) színűek legyenek!
5. Mind a három weboldalon azonos fejrészt készítsen el a következők szerint!
6. A jobb felső sarokban az orchidkesz.gif állományt helyezze el, a beszúrás során az
eredeti méret 50%-át adja meg!
7. A lapon az oldal címe a mintának megfelelő elhelyezkedésben egyes címsor szintű formázással szerepeljen!
8. A kép és a cím alatt egy 100% hosszúságú és 4-es vastagságú fehér színű vonal legyen!
9. A vonal alatt készítsen egy 75%-os szélességű táblázatot, melynek három cellája van! Az
egyes cellákba a Trópusi, Hibrid, Főoldal linkeket készítse el, melyek a tropusi.html,
hibrid.html és index.html oldalakra hivatkoznak!
10. A cellákban lévő szöveg legyen középre igazított és hármas címsor stílusú!
11. Az index.html oldalra illessze be középre a fokep.jpg fájlt!
12. A kép alá helyezze el két sorban a „Photo ©Greg Allikas”szöveget és a
„www.orchidworks.com”címmel hivatkozást! A betűmérete legyen kisebb, mint a linkek
karaktermérete!
13. A tropusi.html oldalon a címben a „Trópusi fajok” megnevezés szerepeljen!
14. Az oldalra felsorolással helyezze el a tropusi.txt szöveget, a mintának megfelelően!
15. A szöveg alá, helyezze el középre a tropusi1.jpg, tropusi2.jpg, tropusi3.jpg
képeket! A képeket 1 pontos vastagságú kerettel vegye körbe!
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16. A hibrid.html oldal címében a „Hibrid fajok” megnevezés szerepeljen!
17. Az oldalra illessze be az első két mondatot a hibrid.txt fájlból!
18. Készítsen táblázatot, ami 90%-os szélességű, középre helyezett és 1 pont vastagságú kerettel rendelkezik! A táblázatnak 4 sora és két oszlopa legyen, az oszlopok 70%, 30% felosztással! A bal oldali oszlop soraiba illessze be az egyes fajták megnevezését és leírását a
hibrid.txt fájlból. A megnevezéseket tegye félkövér stílusúvá!
19. A jobb oldali oszlop soraiba a megnevezésnek megfelelő képeket illessze be
(phalaenopsis.jpg, cattleya.jpg, cymbidium.jpg, laelia.jpg)!
30 pont
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