
Érettségi 
Tag Értelmezés 

<b> vastagon szedett betűk 

<body> body 

<br> új sort kezd 

<dd> a fogalom definíciója 

<div> új szakaszt kezd a szövegben 

<dl> lista 

<dt> definíciós lista 

<fieldset> Fieldset 

<form> űrlap 

<h1> bis <h6> fejlécek 

<head> főrész 

<hr> vizszintes vonal 

<html> HTML 

<i> dőlt betűs szöveg 

<iframe> lebegő keret 

<img> kép 

<input> adatbevitelre szolgáló mező 

<label> cimke 

<li> lista 

<link> link referencia 

<meta> Meta-Tag 

<ol> sorszámozott lista 

<option> elem 

<p> bekezdés kezdete és vége 

<script> skript 

<select> választ a lista elemeiből 

<small> kis betűtipus 

<span> a közre fogott elemek formázása 

<strike> elvetve, <del>-re cserélve 

<strong> vastagon szedett betűk 

<style> stílus definíciók(CSS) 

<sub> alsó index 

<sup> felső index 

<table> táblázat 

<td> táblázati cella 



<textarea> többsoros szövegdoboz 

<th> táblázati fejléc 

<title> az oldal címe 

<tr> a táblázat egy sora 

<u> elvetve, CSS-re cserélve 

<ul> számozatlan lista 

 

 

Stílusok formátuma 
Egy önálló stílus definíciós állomány, vagy egy beágyazott stílus több meghatározást 
tartalmazhat. Egy-egy meghatározás két részből áll, egy kiválasztó és 

egy tulajdonság részből. A kiválasztó rész azt határozza meg, hogy mely HTML elemekre 

vonatkozzon a definíció, míg a tulajdonság rész a megjelenést befolyásolja. Amikor 
elemhez rendelünk stílust, akkor csak a tulajdonság részt kell meghatároznunk. A 
következőképpen épül fel tehát egy stílusdefiníció: 

1. kiválasztó { tulajdonság }   
2. kiválasztó { tulajdonság }   
3. kiválasztó { tulajdonság }   

Az egyes definícióknak, de még a kiválasztónak és a tulajdonságnak sem szükséges új 
sorban lenniük, gyakorlatilag szabadon ránk van bízva, hogy a fenti tartalmat milyen 
elrendezésben valósítjuk meg. A következő formátumok mind helyesek: 

1. kiválasztó { tulajdonság } kiválasztó { tulajdonság }   
2. kiválasztó   
3.    
4.   {   
5.   tulajdonság   
6.   }   

Az előző példákban láthattuk, hogy egy-egy kiválasztóhoz több tulajdonságot is 
megadhatunk, ekkor a tulajdonságokat pontosvesszővel elválasztva kell felsorolnunk. 
Több kiválasztót is meghatározhatunk, a kiválasztókat vesszővel kell elválasztani: 

1. kiválasztó, kiválasztó { tulajdonság; tulajdonság; }   

 

TANÓCZI DOMINIK 


