
SHAREPOINTDESIGNER 1. OLDAL 2018 

SPD ALAPOK:  

1. Az alapfunkciókat, a BETŰ és a BEKEZDÉS tulajdonságait a megszokott módon állíthatjuk. 

2. Új, főbb webes ELEMEK: | LAP | VONAL | KÉP | HIVATKOZÁS | TÁBLÁZAT | CELLA | 

A beállítani kívánt objektumra JOBB EGÉRREL kattintva, TULAJDONSÁGOK menüponton mindent be 

tudunk állítani. 

3. NÉZET: 3 féle (lehet akár HTML-ben is szerkeszteni). 

4. MENTÉS: nincs vele gond! | A szerkesztőben egyszerre több oldalt is tudunk szerkeszteni. 

5. FONTOS: a felhasználni kívánt képeket mind tegyük a HTML oldalhoz közeli helyre. 

SPD 1. FELADAT: 

 Készítsd el: 

1. Az oldal titulusa: HOGY VAGYOK?  

2. Az oldal háttérszíne: fekete; szövegszíne: fehér. 

3. Vízszintes vonal: fehér, 10 pont vastag. 

4. Első szöveg: „JÓL ÉRZEM MAGAM.”  

Nagy (36 pt) betűkkel szedve. 

5. Jobbra rendezett szöveg, dőlten:  

„- mondja épp egy Berni pásztor.” 

6. Kép beszúrása, középre: bp.jpg (a közös meghajtón 

megtalálod – de onnan először másold a saját 

mappádba!). A kép szélessége 500 képpont. 

7. Ismét egy fehér, vastag vonal, de csak 50% 

szélességben.  

8. Mentés: index01.html néven. 

SPD 2. FELADAT: 

Csináljunk egy kedves kis linkgyűjteményt!  

Újdonság: táblázatos teendők | linkek használata | 

„képlopás”  

Feladatok: 

1. Cím: KEDVENC OLDALAIM (nagyobb betűkkel!) | Titulus: Kedvenceim | Fájl neve: kedvencek.html 

2. Oldalszín: lila | Betűszín: fehér |Linkek színe: fehér 

3. Táblázat beszúrása: 5 x 3 | cellamargó: 2 | cellaköz: 10 

4. Táblázat szélessége: 700 pt | középre rendezett 

5. Első oszlop: tartalom maga a hivatkozás | középre rendezett | betűméret: 24 pt |háttérszín: más! 

6. Második oszlop: tartalom egy kis komment | balra rendezett | betűméret: 8 pt | háttér: más! 

7. Képlopás: PrintScreen használata | beillesztés | méretre vágás | kép szélessége: 200 pt 

8. Harmadik oszlop: a kedvenc oldalad fejlécéből (pl. logo) „lopj” valami „látványt”. 

9. A 3-5 kedvenc oldaladdal töltsd fel! 



SHAREPOINTDESIGNER 2. OLDAL 2018 

SPD 3. FELADAT: 

• kulcsszavak használata, képek, táblázat, hivatkozások + video beágyazása 

• hozzávalók: [S:\students\2018\Kozos] KAFAalap.html és a KAFA-KEPEK mappában a képek 

• forrás: zakeusalapitvany.hu/kafa/ 

ÚJ ANYAG:  

• összetartozó oldalak létrahozása 

• hivatkozások: KÜLSŐ | BELSŐ | OLDALON BELÜL 

• video beágyazása 

KREATÍV feladat: 

A képeket a közös mappa KAFAKEPEK mappában 

találod. Próbálj meg mindenhol, ahol lehet, egyéni 

beállítást alkalmazni:  

1. oldalszín (sötét)| betűszín (világos)| 

hivatkozásszín (világos szín)| betűtípus 

(talpatlan) 

2. kulcsszavak (az alap dokumentum 

szövege alapján) | titulus: KAFA 

3. címek határozottan nagyobbak! 

4. a „kialakuló szokásaink” után legyen egy 

táblázat (3x3) | szegély nélkül | cellaköz: 

10 | 900 pt széles 

5. szúrj be a táblázathoz egy 4. sort; az új 

cellák legyenek egyesítve 

6. a táblázat első sorában ilyen ritmus 

legyen: kép – szöveg – kép | a második 

sorban: szöveg – kép – szöveg | a 

harmadik sor, mint az első 

7. készíts egy új lapot is (következetes 

színhasználattal): az eddigi alap.html 

mellett legyen egy kepek.html-t is | ez 

utóbbiba csak képeket tegyél 

(táblázatba), tetszés szerint válogatva | 

az oldal végén legyen link: VISSZA! 

8. az alap oldal első három szava link:  

a) | KAFA HONLAP | külső oldal: 

zakausalapitvany.hu/kafa,  

b) | KÉPEK | belső oldal: a másik 

oldaladra mutat,  

c) | SZOKÁSAINK |oldalon belüli link. 

9. a kepek.html oldalon új elem: video 

(beágyazás) 

 



SHAREPOINTDESIGNER 3. OLDAL 2018 

SPD 4. FELADAT: 

FIGYELJ ODA: először alakíts ki egy munkamappát és ott dolgozz! Ékezet nélküli fájlneveket használj! Forrás 

szövegek és képek: S:\Students\2018\Kozos\Forras\Baraka.  

1. Háttérszín: fehér (#FFFFFF) | betűszín: szürke (#333333) | hivatkozások színei: fehér (#FFFFFF); 

2. Böngésző keretén megjelenő szöveg: BARAKA | kulcsszavak: norvégia, gyaloglás, túra, kerékpár, balkán. 

3. A lap első sora: +36 45 509-440 | az első 5 karakter narancs (#EB971A), a többi szürke (#333333). 

4. Betűtípus: Calibri | betűmérete: 36 pt| a szöveg előtt ikon: call.png (30x30) | rendezés: jobbra |  

5. Mentsd el a munkádat utazas01.htm néven. Majd nézd meg egy böngészővel és szólj a tanárnak! 

6. Mindezek után jöjjön egy alap táblázat: 5 sor, 1 

oszlop; vízszintesen középre rendezve, teljes 

szélességben | cellaköz: 0, cellamargó: 0. 

7. Táblázat első sora: „| UTAK | INFÓK | KÉPEK |”, 

fehér betűkkel, narancs (#EB971A) elválasztó 

vonásokkal, fekete háttérrel; középre rendezve, 

a bekezdés előtti és utáni térköz: 6-6 px. 

8. A szöveg alatt (ugyanabban a cellában): vonal | 

narancs (#EB971A), 5 px magas. 

9. A fő táblázat második sorába szúrj be egy másik 

(új) táblázatot: 5 sor, 3 oszlop; középen, 900 

képpont széles | cellaköz: 0, cellamargó: 0. 

10. Az új táblázat első sora legyen egyesítve; benne 

egy kép: 15577.jpg | szélessége: 900 képpont 

(arányosan). 

11. Az új táblázat második sora szintén egyesítve, 

benne: „KIEMELT UTAK” | alatta narancs (#EB971A) vonal, 5 px vastag, teljes szélességben. 

12. Az új tábla harmadik sorát töltsd fel a minta szerint 300 képpont széles képekkel. 

13. Az új táblázat negyedik sorát oszd fel mindig két-két újabb cellára. Majd a táblázat negyedik és ötödik 

sorát készítsd el a minta szerint. A zöld hátterű cellák színkódja: #588B3F. A személy fotó: 100 px széles. 

14. A fő táblázat harmadik sorába: fekete háttéren; narancs vonal (a fentiekkel megegyező), majd szöveg: 

VISSZA A FŐMENÜHÖZ. | Ismét jó, ha szólsz a tanárnak, hogy nézze meg a munkádat! 

15. Végül a nagy táblázat első sora elé szúrj be egy (teljesen) új sort. Ebbe az új sorba szúrj bele egy újabb, 

kis táblázatot: 1 sor 2 oszlop; 900 pt széles; tedd a jobb cellába a táblázat előtti ikont és szövegeket; a 

bal cellába a logót (logo_fejlec.png), 60 pt magas, rajta alternatív szövegként: LOGO; a cellák középre 

rendezettek. Ha belebonyolódtál, szólj a tanárnak! 

16. Készíts két új oldalt:  

• utazas02.htm – szövegszín: szürke; linkszín: narancs | szövege: FELTÖLTÉS ALATT! | utána kép: 

14968.jpg; 1200 pt széles | majd egy VISSZA! szövegen a 01-es oldalra mutató link. 

• utazas03.htm – szövegszín: szürke; linkszín: narancs | szövege: MÉG EGY KATTINTÁS IDE! | ez is 

legyen link: https://baraka.hu/ (másold ki az URL-t) | utána egy kép: 1596.jpg, 1200 pt széles | 

majd itt is egy link vissza (utazas01.htm-re). 

17. Készíts hivatkozásokat a 01 oldalon: UTAK – ez mutasson a baraka.hu oldalra; megnyitáskor új ablakot 

nyisson! | INFÓK – ez mutasson az utazas02.htm-re | KÉPEK – az utazas03.htm-re mutasson | A VISSZA 

A FŐMENÜHÖZ szöveg pedig ugorjon az előbbi menük szavaihoz. 

18. Most már biztosan megérdemelsz egy kis pihenést!  


