A HTML oldal egy egyszerű szöveges állomány, amiben HTML „kódot” használunk, ezt a böngészőprogram
(Chrome, Mozilla, Opera) értelmezi és megmutatja a végeredményt. Az állomány kiterjesztése, amiben a kód
van .html vagy .htm legyen.
Egy HTML oldalnak az alapja a következő néhány html tag, elem:
<html>
<head>
………
</head>
<body>
………
</body>
</html>
Egy rövid példa további elemekkel kiegészítve:

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8"
<title>Gyakorlat</title>
</head>
<body bgcolor="#FFFFF0">
<p>Első
bekezdés</p>
<p>Masodik<br> bekezdes</p>
</body>
</html>

fejrész
a dokumentum kódolása, a magyar betűk miatt kell
a weblap címe (a címsorban látszik, ez nem a file
neve!)
a dokumentum törzse, sárgásfehér háttér (Ivory)
az első bekezdés
br (break) – sortörés
a második bekezdés

“Neves” használható body háttérszínek a dokumentumban:

A színeket hexadecimális (16-os) számrendszerben adjuk meg RGB kóddal. # jellel kezdünk, az első két jel a
piros, a középső két két jel a zöld és az utolsó két érték a kék értékét adja meg.

Formázások:
Bold, vastagított
Dőlt, italic, kurzív
Aláhúzott
Alsó index
Felső index
Satírozott
Kiemelt
Kisebb
Áthúzott
Idézet
Írógép (TeleType)

<b>szöveg</b>
<i>szöveg</i>
<u>szöveg</u>
<sub> … </sub>
<sup> … </sup>
<mark> ..</mark>
<em> ..</em>
<small>
..</small>
<del> ..</del>
<q>
szövegrészlet
</q>
<tt>szöveg</tt>

szöveg
szöveg
szöveg
This is<sub> subscript</sub> and <sup>superscript</sup>

This is subscript and superscript
This text is marked.
bold lesz
kisebb betűvel írja

“szövegrészlet”

szöveg

Címsorok (heading): 6 darab van, az 1-es a legnagyobb, a 6-os a legkisebb
<h1>This is heading 1</h1>
<h2>This is heading 2</h2>
<h3>This is heading 3</h3>
<h4>This is heading 4</h4>
<h5>This is heading 5</h5>
<h6>This is heading 6</h6>

Felsorolások és listák: <li> listaelem </li>
Számozott listák (ordered list) – <ol> … listaelemek … </ol>
Felsorolások, listák (unordered list): <ul> </ul>
<h2>An unordered HTML list</h2>
<ul>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ul>
<h2>An ordered HTML list</h2>
<ol type="a">
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ol>
type=”…” formázás (ol: a, A, i, I ul: circle, square)
start=”…” milyen sorszámtól induljon
Középre igazítás kérése: <center> szövegrész </center>

Betűk színének, írástípusának, méretének változtatása:
<font face="Verdana" color="red"

size=+3>

Hivatkozások készítése (horgony, anchor):
<a href="http://adyliceum.ro" target="_blank">A suli weboldala</a>
Könyvjelző készítése: <a name=”top”></a>
Hivatkozás a könyvjelzőre: <a href="#top">Vissza az elejére</a>
Kép beszúrása: <img src="kep.png">
Mozgó szöveg (marquee) beállítások
w

Value

Description

behavior

scroll
slide
alternate

Defines the type of scrolling.

bgcolor

rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname

Deprecated − Defines the direction of scrolling the content.

direction

up
down
left
right

Defines the direction of scrolling the content.

height

pixels or %

Defines the height of marquee.

hspace

pixels

Specifies horizontal space around the marquee.

loop

number

Specifies how many times to loop. The default value is
INFINITE, which means that the marquee loops endlessly.

scrolldelay

seconds

Defines how long to delay between each jump.

scrollamount

number

Defines how how far to jump.

width

pixels or %

Defines the width of marquee.

vspace

pixels

Specifies vertical space around the marquee.

