
W e b o l d a l a k  

1. lecke 

A weboldalak kiterjesztése htm vagy html 

A <parancs> //jel közé irt rész tag-nek nevezzük. 

Minden weboldal <html> //tag-gel kezdődik és </html> tag-gel végződik. 

<head></head> //közzé kerülnek azok az információk, amelyek nem jelennek meg a weboldalon, 

csak az (web) oldal megjelenítésében, működésében stb. van szerepük. 

<title></title> //közzé írjuk a weboldalcímét.  

<body></body> //ide kerül a weboldal tartalma 

Az legelső tag-et a végén zárjuk le. 

elso.html 

<html>//így kezdődik egy weboldal 

  <head>//ide kerülnek azok az információk, amelyek nem jelennek meg a weboldalon pl. 

formázások stb. 

<title>Az elso weboldalam</title>//a weboldalunk címe 
  </head> 

  <body> 

Hello world! 

  </body> 

</html> 

 

2. lecke 

<p></p> //paragrafus ide kerülnek a szöveges részek 

<br/> //új sor kezdése 

<h1><h2><h3><h4><h5><h6><h7> //így írjuk a címek 
<h1></h1>; <h2></h2> … <h7></h7> 

<center></center> //középre igazitás 

<b></b> //vastagított betűk 

<i></i> //dőlt betűk 

<img src=”-utvonal/képfile”> //képmegjelenítése 

       <img src=”-utvonal/képfile” width=”400”> //400 képpont széles 

 

3. lecke 

Táblázatok: 

<table> //új tábla 

   <tr> //új sor 

        <td></td> //új cella 
   </tr> 

</table> 

pl. 

<table> 

  <tr> 

       <td>Osztály</td><td>Név</td> 

  </tr> 

</table> 

  



Felsorolások: 

<ol>// számozott lista kezdése(rendezett) 

  <li></li> //felsorolás 
</ol> 

<ul> 

    <li></li> //nem számozott lista kezdése(rendezetlen) 
</ul> 

 

4. Linkek: 

<a href="cím">linknek a szövege</a> //így adunk meg egy linket 

<a href="tavasz.html">Tavasz</a> //példa szöveges linkre 

<a href="tavasz.html"><img src="tavasz.jpg"></a> //kép linkre 

<a href="tavasz.html" target="_blank">Tavasz</a> // új oldal nyitása 
 

5. Video megjelenítés: 
<video width="320" height="240" controls> 

  <source src="movie.mp4" type="video/mp4"> 

  <source src="movie.ogg" type="video/ogg"> 

  Your browser does not support the video tag. 

</video> 

 

6. Hangok a weboldalon: 
 

<audio controls> 

  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg"> 

  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg"> 

  Your browser does not support the audio tag. 

</audio> 

 

Karater kódolás:   
<meta charset="utf8"> 

 

7. Formazás-ok: 
<font color="blue"> Szöveg! </font> 

<font size="3"> Szöveg!</font> 

<font face="verdana"> Szöveg! </font> 

 

<p align=”left”>Szöveg</p> 

left 

right 

center 

justify 

 

&nbsp; //szünet space 
 

8. Szinek:  

https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp 

https://www.w3schools.com/css/css_colors.asp 

 <body bgcolor = "#9B1B30"> //hattér színek 
 <table bgcolor="#00FF00"> </table> 

 <tr bgcolor="Crimson"> 

 <td bgcolor="Fuchsia">January</td> 

 

 

 

https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp
https://www.w3schools.com/css/css_colors.asp


 

Példa: 
<html> 

<head> 

 <title>Szinek</title> 

<style> 

h1 {color:red;} 

p {color:blue;} 

</style> 

</head> 

<body> 

<<h1>A heading</h1> 

<p>A paragraph.</p> 

</body> 

/html> 

 

 


