HTML feladat 12.k osztály számára
A cél egy informatikai termékeket forgalmazó webáruház, akciós termékeit bemutató oldalának
elkészítése, két változatban. A termékeket az egyik oldalon táblázatos formában, a másik oldalon
általános tároló elemek felhasználásával jelenítsd meg. A két oldal szerkezete a tartalom elemet
leszámítva legyen azonos!
A style tulajdonság használata tilos! Külön stíluslap tartalmazza a stílusdeklarációkat! A készülő két
oldal közös stíluslapot használjon!

Részfeladatok:
1. Válassz a webáruháznak egy könnyen megjegyezhető, a forgalmazott termékekre utaló
nevet!
2. Készítsd el a webáruház 16*16px méretű ikonját!
3. Készítsd el a webáruház 300*300 px méretű logóját!
4. Készítsd el a dokumentumfejet! (Az oldal neve, karakterkódolása, meta elemei, ikon..)!
5. Készítsd el a weboldal két oszlopos szerkezetét, az órán megismert szerkezeti elemek
felhasználásával!
6. A webáruház logója, neve és szlogenje jelenjen meg a fejlécben! A logóra vagy névre
kattintva a webhely főoldalára jusson a felhasználó!
7. A vízszintes navigációs sáv legalább 5 menüpontot tartalmazzon! (A hozzájuk tartozó
oldalakat nem kell elkészíteni.)
8. Az oldalsó menü három szinten szervezve, legalább 2-2 termék oldalát tegye elérhetővé!
(Három termékcsoport min. 3*2 termék. A hozzájuk tartozó oldalakat nem kell elkészíteni.)
9. Az oldal láblécében tüntesd fel a neved és az osztályod!
10. Az oldalt saját elképzeléseid szerint bővítheted.

A tartalom táblázatos elrendezésnél:
Az aktuális oldal neve jelenjen meg egy második szintű címsorban!
Az akciós termékeket bemutató táblázatban jelenítsd meg legalább 3 db termék nevét, képét, rövid
leírását, árát, akciós árát! A táblázat címe utaljon céljára. A fejlécéből derüljön ki mit tartalmaznak a
táblázat oszlopai. A táblázat láblécének celláit vond össze. A lábléc szövege: az árak 2014.01.01-ig
érvényesek. Egy-egy termék képére vagy nevére kattintva el lehessen érni a termék oldalát. (A
termékek oldalait nem kell elkészíteni.)

A tartalom div-es elrendezésnél:
Az aktuális oldal neve jelenjen meg egy második szintű címsorban!
Egy-egy téglalap alakú területen jelenítsd meg egy-egy termék nevét, képét, rövid leírását, árát,
akciós árát. Az oldal megjelenítésére használt terület méretétől függően több termék adatai is
egymás mellé kerülhessenek! Egy-egy termék képére vagy nevére kattintva el lehessen érni a termék
oldalát. (A termékek oldalait nem kell elkészíteni.)

További információk:
Törekedj arra, hogy a kód átlátható az oldal megjelenése pedig esztétikus legyen!
A képek elkészítésére bármely képszerkesztő program felhasználható.
A termékek képei egy gyártó honlapjáról letöltött képek legyenek, a forrás megjelölésével!

A munkához szükséges ismereteket itt találod:
Head ; szöveges tartalom ; linkek ; listák ; táblázatok ; képek ; weboldalak kialakítása
A CSS alapjai várhatóan a tavaszi szünetben kerül feltöltésre.

