
 

IH  

Állítás Jelölje meg, hogy a következő állítás igaz vagy hamis! A dinamikus 

weboldalak abban különböznek a statikus weboldalaktól, hogy az 

előbbiek sokkal mozgalmasabb megjelenésűek, a dinamikus 

weboldalakon például nagyon jellemzőek a flash animációk 

megjelenése. 

Hamis 

 

IH  

Állítás Jelölje meg, hogy a következő állítás igaz vagy hamis! Míg a statikus 

weboldalak esetében ugyanaz a kód van tárolva a szerveren, mint ami a 

kliensen jelenik meg, addig a dinamikus weboldalak esetében a 

szerveren tárolt és a kliensen megjelent kód eltér egymástól, a 

dinamikus weboldalaknál valójában a szerveren lévő kód generálja a 

kliensen megjelenő HTML-t. 

Igaz 

 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis a következő állítás? A HTML5 az XHTML2 

leírónyelv továbbfejlesztése. 
Hamis 

 

IH  

Állítás Igaz vagy hamis a következő állítás? A HTML5 nyelv kifejlesztésekor 

az elsődleges cél az volt, hogy a weboldalak és az azokon megjelenő 

multimédiás elemek pluginek telepítése nélkül is működjenek. 

Igaz 

 

IH  

Állítás Jelölje meg, hogy a következő állítás igaz vagy hamis! Az <ul> és 

</ul> tag-ek segítségével valósíthatóak meg a számozott listák. 
Hamis 

 

IH  

Állítás Jelölje meg, hogy a következő állítás igaz vagy hamis! Az <ol> és 

</ol> tag-ek segítségével valósíthatóak meg a számozatlan listák. 
Hamis 

 

IH  

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

<abbr></abbr> tagek közé szokás írni a betűszavakat és az 

<acronym></acronym> tagek közé a rövidítéseket. 

Hamis 

 

IH  

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

<abbr></abbr> tagek közé szokás írni a rövidítéseket és az 

<acronym></acronym> tagek közé a betűszavakat. 

Igaz 

 

 

 

 



IH  

Állítás A <video> elemen belül megadott <source> elemekkel jelölt video-

forrásfájlok közül a böngészők mindig a legkisebb méretűt használják a 

lejátszáshoz. 

Hamis 

 

IH  

Állítás A <video> objektumhoz nem minden esetben a weboldal készítőjének 

kell vezérlőgombokat (Play, Pause, Stop stb.) készítenie, mert a 

<video> elem közvetlenül is támogatja a vezérlők megjelenítését. 

Igaz 

 

IH  

Állítás A külső stílus felülbírálja a böngésző által megadott stílusokat. Igaz 

 

IH  

Állítás A böngésző gyorsítótárának használatával a böngésző nem tölti le a 

stílust minden újabb látogatásnál 
Igaz 

 

SC  

Kérdés A szöveg képpel történő helyettesítése 

Kép  

Válasz a gyorsabb oldalbetöltés miatt lényeges HIBAS 

Válasz keresőoptimalizálás szempontjából lényeges HELYES 

Válasz tartalomszervezés szempontjából lényeges HIBAS 

 

MC  

Kérdés Egy szegély stílusának meghatározásához az alábbi értéket használhatjuk 

Kép  

Válasz solid HELYES 

Válasz dashed HELYES 

Válasz hidden HIBAS 

 

SC  

Kérdés Az oldalszerkezet kialakítására használt táblázatos szerkezet 

Kép  

Válasz Használható Transitional DOCTYPE beállítással HIBAS 

Válasz Semmilyen esetben sem javasolt a használata HELYES 

Válasz CSS beállításokkal együtt használható HIBAS 

 

SC  

Kérdés A fix oldalszerkezet azt jelenti, hogy 

Kép  

Válasz csak meghatározott mennyiségű szöveget képes fogadni HIBAS 

Válasz automatikusan igazodik a böngésző szélességéhez HIBAS 

Válasz előre meghatározott szélességgel rendelkezik HELYES 

 



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? 

a. A rendezés csak szövegre működik 

Kép  

Válasz 20,89,63,8 HIBAS 

Válasz 8,20,63,89 HIBAS 

Válasz 20,63,8,89 HELYES 

 

SC  

Kérdés Mi az egyenlőségvizsgálat jele a JavaScriptben? 

Kép  

Válasz = HIBAS 

Válasz eq HIBAS 

Válasz == HELYES 

Válasz equal HIBAS 

 

SC  

Kérdés Alapértelmezésként miért egymás alatt helyezkednek el a listaelemek? 

Kép  

Válasz Mert függőlegesen pozícionáltuk őket HIBAS 

Válasz Mert nem férnek ki egy sorban HIBAS 

Válasz Mert blokk szintű elemek HELYES 

 

SC  

Kérdés Mely tulajdonsággal iktatjuk ki a hivatkozások aláhúzását? 

Kép  

Válasz text-decoration HELYES 

Válasz font-style HIBAS 

Válasz font-weight HIBAS 

 


