
 

SC  

Kérdés Melyik országból ered a hypertextes felület kidolgozása? 

Kép  

Válasz USA HIBAS 

Válasz Japán HIBAS 

Válasz Svájc HELYES 

 

SC  

Kérdés Kinek a nevéhez fűződik a hypertextes felületek kialakítása? 

Kép  

Válasz Steve Jobs HIBAS 

Válasz Bill Gates HIBAS 

Válasz Tim Berners Lee HELYES 

 

IH  

Állítás Az akadálymentes weboldalak lényege az, hogy bármely személy, aki 

valamiféle fogyatékossággal él (mozgás, hallás, látás vagy egyéb 

korlátozott) vagy bármely egészséges személy, akinek valamilyen 

okból nem töltődik le a számítógépére a kép-, hang-, vagy videóanyag 

egyenjogú hozzáférésben legyen része a weboldalakon lévő adatokhoz. 

Igaz 

 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis a következő állítás? A validátor olyan weboldalakon 

elhelyezett alkalmazás, amely megmutatja, hogy egy adott kód 

megfelel-e a DOCTYPE-ban megadott szabványnak vagy sem. 

Igaz 

 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis a következő állítás? Az XHTML 1.0 háromféle 

DOCTYPE definíciója közül a Frameset típusút használjuk 

leggyakrabban. 

Hamis 

 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis a következő állítás? Az XHTML 1.0 háromféle 

DOCTYPE definíciója közül a Transitional típusút használjuk 

legritkábban. 

Hamis 

 

IH  

Állítás Jelölje meg, hogy a következő állítás igaz vagy hamis! Az attribútumok 

értékekeit nem kell feltétlenül aposztrófok között megadni XHTML 

leírónyelvben. 

Hamis 

 

IH  

Állítás Jelölje meg, hogy a következő állítás igaz vagy hamis! Az attribútumok 

minimalizálása tilos az XHTML leírónyelvben. 
Igaz 

 



IH  

Állítás A HTML5 megjelenésének elsődleges oka a mobileszközök térnyerése 

a www kliensek között. 
Hamis 

 

IH  

Állítás A HTML5 használatával a Flash alkalmazása szükségtelenné válik. Hamis 

 

SC  

Kérdés Melyik módszer nem helyes a szín megadásánál? 

Kép  

Válasz color: #00f HIBAS 

Válasz color: rgb(0,0,255) HIBAS 

Válasz color: #0000ff HIBAS 

Válasz color: #rgb(0,0,255) HELYES 

 

SC  

Kérdés Igaz az osztálykijelölőre, hogy: 

Kép  

Válasz A hivatkozott elem a HTML dokumentumban azonos “style” 

attribútummal rendelkezik. 
HIBAS 

Válasz A hivatkozott elem a HTML dokumentumban azonos “id” 

attribútummal rendelkezik. 
HIBAS 

Válasz A hivatkozott elem a HTML dokumentumban azonos “class” 

attribútummal rendelkezik. 

HELYES 

Válasz A hivatkozott elem a HTML dokumentumban azonos “rel” 

attribútummal rendelkezik. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés A CSS reset technika segítségével 

Kép  

Válasz kinullázzuk a böngészők alapbeállításait HELYES 

Válasz újra betöltjük a megjelenéshez használt képeket HIBAS 

Válasz újraindítjuk a böngészőt HIBAS 

 

IH  

Állítás A body elemre meghatározott szövegszín egyúttal hatással van a 

hivatkozások színére is. 
Hamis 

 

SC  

Kérdés Ennek a tulajdonságnak a segítségével blokk szintű viselkedéssel ruházhatjuk fel a 

kijelölt elemet: 

Kép  

Válasz display HELYES 

Válasz float HIBAS 

Válasz position HIBAS 



 

SC  

Kérdés Ha azonos szinten több elemet is lebegtetünk azok 

Kép  

Válasz egymás mellé fognak kerülni HELYES 

Válasz egymás alá fognak kerülni HIBAS 

Válasz el fogják takarni egymást HIBAS 

 

SC  

Kérdés Ha a tomb változóban a 20,89,63,8 elemek szerepelnek, akkor a rendezve = 

tomb.sort() meghívása után mi lesz a sorrend a rendezve tömbben? 

Kép  

Válasz A rendezés csak szövegre működik HIBAS 

Válasz 20,89,63,8 HIBAS 

Válasz 8,20,63,89 HIBAS 

Válasz 20,63,8,89 HELYES 

 

SC  

Kérdés Melyik JavaScript ciklusnak van 3 paramétere? 

Kép  

Válasz while HIBAS 

Válasz for HELYES 

Válasz do…while HIBAS 

Válasz while…in HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mit használunk a tartalom és az oldalsáv egymás mellé helyezéséhez? 

Kép  

Válasz abszolút pozícionálást (position) HIBAS 

Válasz lebegést (float) HELYES 

Válasz margó beállítást (margin) HIBAS 

 

SC  

Kérdés Hogyan állítjuk be a tartalmi rész aljának lekerekítését? 

Kép  

Válasz A background tulajdonsággal HELYES 

Válasz A margin tulajdonsággal HIBAS 

Válasz A border tulajdonsággal HIBAS 

 


