
Írjon egy rövid PHP kódot,mely egy űrlap által küldött GET kérést fogadja és feldolgozza (szam1, 

szam2). A feldolgozás során ellenőrizze, hogy a szam1 és a szam2 nem üresek, és valóban számok 

(erre célszerű a bool is_numeric(mixed $var) beépített PHP függvényt használni)! Amennyiben az 

adatok rendben vannak,akkor adja azokat össze,és írja ki az összeget „Az összeg: XX.” 

formátumban,ahol XX az összeg! Ha hibás adatot kap a program akkor írja ki hogy :”Hibás 

adatok!”. 

<?PHP 

$szam1 = $_GET["szam1"]; 

$szam2 = $_GET["szam2"]; 

if(strlen($szam1)!=0 && strlen($szam2)!=0){ 
 if(is_numeric($szam1) && is_numeric($szam2)){ 
  $osszeg=$szam1+$szam2; 

  echo "Az összeg: $osszeg"; 

 }  

else echo "Hibás adatok!"; 

} else echo "Hibás adatok!"; 

?> 

 

Írjon rövid PHP kódot megy egy jelszó űrlap által küldött POST kérést fogadja és 

feldolgozza(név,jelszó)! A feldolgozás során ellenőrizze, hogy a felhasználónév nem üres-e és 

amennyiben nem, akkor válaszként adja vissza a következő szöveget: „Üdvözlöm XYZ!”, az XYZ 

pedig az elküldött nevet helyettesíti. 

<?PHP 

 if(strlen($_POST[’nev’]) !=0 )  

  echo  ”Üdvözlöm ” .$_POST[`nev`];          

?> 
 

Hozzon létre egy űrlapot,melyben legyen egy szövegmező és egy szöveg gomb. Ha a gombot 

megnyomja, akkor egy felugró üzenetablakban jelenjen meg a szövegmezőbe írt szöveg! 

 <form name="f"> 

 <input type="text" id="szmezo" name="szmezo"> 

 <button onclick="alert(document.f.szmezo.value)">Szöveg</button> 

 </form> 

 

Írjon egy rövid PHP kódot, mely egy vendégkönyv űrlap által küldött POST kérést fogadja és 

feldolgozza (név hozzászólás)! A feldolgozás során ellenőrizze, hogy a név és a hozzászólás nem 

üres-e. Amennyiben az adatok rendben vannak,akkor szúrja be őket a vendégkönyv 

[id,nev,hozzaszolas,idopont] mysql táblába!Válaszként sikeresség esetén írja ki hogy a beszúrás 

sikerült! 

<?PHP 



 if(strlen($_POST["nev"]) !=0 && strlen($_POST["hozzaszolas"]) != 0) { 

  $time = date("Y-m-d H:i"); 

  $nev=$_POST["név"]; 

  $hozzaszolas=$_POST["hozzászólás"]; 

  $linkazon=mysql_connect(szervercíme, felhasználónév, jelszó); 

    $query=mysql_query("INSERT INTO vendegkonyv" VALUES(NULL,'$nev','$hozzaszolas', '$time');    

 //null, feltételezve, hogy az id mezőnél be van állítva, hogy AUTO_INCREMENT legyen 

 if($query != false) 

  echo "A beszúrás sikerült!"; 

  } 

?> 

Hozzon létre egy bejelentkezési űrlapot!(Tartalma: név,jelszó mezők és „Bejelentkezés” gomb.) 

<form name="bejelentkezes"> 

          <input type="text" name="nev" id="nev" > 

          <input type="password" name="jelszo" id="jelszo"> 

          <input type="submit" name="bejelentkezés" value="Bejelentkezés" > 

</form> 

Hozzon létre egy űrlapot,melyben legyen egy többsoros beviteli mező és egy gomb. Ha a gombot 

megnyomja, akkor egy felugró üzenetablakban jelenjen meg a szövegmezőbe írt szöveg! 

<form name=”urlap”> 

         <textarea name=”szoveg” rows=”5” cols=”30”></text> 

         <button name=”gomb” value=”Katt!” onclick=”alert(document.urlap.szoveg.value)”></button> 

</form> 

 

Definiáljon egy stílust,amely egy „tábla” azonosítóju táblázat hátterét kékre állítja és körben 2px 

vastagságú fekete,szaggatott kerettel látja el! 

table.tábla { 

 background-color: blue; 

 border: 2px dashed black; 

} 

Definiáljon egy stílust,amely egy „urlap” azonosítójú táblázat hátterét zöldre állítja és körben 1px 

vastagságú fekete,pontozott kerettel látja el! 

table#urlap { 

 background-color: green; 



 border: 1px dotted black; 

} 

A weboldalon van 5 db div elem,amely a doboz osztályba tartozik. Az oldal betöltődése után 

tüntesse el ezeket az elemeket jQueryvel 5 mp alatt! 

$(document).ready(function(){ 

 $(”div.doboz”).each(function(i){ 

  for(i=0; i<5;i++) 

   $(this).hide(5000); 

 }); 

}); 

A weboldalon van 6 db div elem,amely a doboz osztályba tartozik. Az oldal betöltődése után 

tüntesse el ezeket az elemeket jQueryvel 5 mp alatt! 

$(document).ready(function(){ 

 $(”div.doboz”).each(function(i){ 

for(i=0; i<6;i++) 

  $(this).hide(5000); 

}); 

}); 

 

A weboldalon van 6 db menüpont, amelyek div elemek és a menüpont osztályba tartoznak. Az 

oldalon vannak egyéb div elemek is,és vannak menüpont osztályba tartozó p elemek is. A 

gombokra történő klikkelésre dobjon fel egy üzenet ablakot, mely tartalmazza a gomb szövegét! 

Mindezt jQuery-vel oldja meg!! 

$(document).ready(function(){ 
 $("div.menupont").click(function() { 
      alert($(this).text()); 
}); 
}); 

A weboldalon van 6 darab menüpont,amelyek div elemek és a menu osztályba tartoznak. Az 

oldalon vannak egyéb div elemek is és vannak menu osztályba tartozó p elemek is. A gombokra 

történő klikkeléssel változtassa meg a gomb szövegét „CLICKED!”-re! Mindezt jQuery-vel oldja 

meg! 

$(document).ready(function(){ 

 $('div.menu').click(function(){ 

     this.innerHTML="clicked!"; 

}); 

}); 


