Piotr Chojnacki
IV rok, informatyka chemiczna
Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu

Wrocław dn. 17 marca 2006 roku

Czas trwania zajęć: 45 minut, przedmiot: TI

Temat lekcji: Sprawdzian wiadomości z języka HTML.

Cel lekcji:
Sprawdzenie stopnia zrozumienia języka HTML.

Uczniowie wykonują plecenia według poniŜszej instrukcji:

Przed Tobą znajduje się kilka prostych
zadań praktycznych dotyczących
języka HTML.

1. Utwórz plik o nazwie twojeimie.html.
2. Następnie korzystając z poznanych wcześniej znaczników stwórz następująca stronę
internetową (przykład: wzór.html)
3. Stronę rozpocznij ustawieniem tła jako czarne i koloru czcionki na białe.

4. Stronę rozpocznij nagłówkiem (wyrównany do środka) o wielkości 2 wpisując tekst:
Oto moja pierwsza strona internetowa
5. Następnie niŜej w paragrafie (justowany) wpisz tekst:
Miesiące jesienne to miesiące intensywnego korzystania z Internetu. Znajduje to
wyraz w listopadowych wynikach badania Megapanel. W listopadzie polscy
uŜytkownicy Internetu dokonywali więcej odsłon, a takŜe spędzali więcej czasu.
PoniŜej znajdują się najpopularniejsze portale internetowe na dzień 7 lutego 2006
roku oraz linki do nich.
Uwzględniając przy tym, aby data była pogrubiona pochylona czcionka wielkości
4 oraz koloru Ŝółtego.
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6. Następnie niŜej wpisz tekst:
Odpowiednie wartości przedstawia tabela:
7. Kolejnym krokiem będzie budowa tabeli:

Cechy tabeli:
tabela wyrównana do środka,
tło – szare,
obramowanie wielkości 2, koloru białego
wielkość tabeli 50% szerokości strony,
nazwy odpowiednich portali powinny być wprowadzone w postaci odnośników po
kliknięciu których otworzy nam się okno z Ŝądana stroną.
liczby wprowadzane po prawo powinny być odpowiednio sformatowane:
pogrubiony, pochylony, podkreślony, przekreślony.

8. Następnie po prawej stronie wprowadź pozioma linię o wielkości 4 szerokości 20%
kolorze czerwonym. Pod nią napisz: A oto logo Wirtualnej Polski:

9. Ściągnij ze strony www.wp.pl na pulpit logo Wirtualnej Polski.

10. Umieść wcześniej ściągnięte logo pod czerwoną poziomą linię na swojej stronie. Logo
powinno być sformatowane w ten sposób, Ŝe po najechaniu na nie myszką wyświetli
się napis: „kliknij, aby przejść do WP”, a po kliknięciu w obrazek przeniesiemy się (w
tym samym oknie) do strony Wirtualnej Polski”
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wyjustowany paragraf

nagłówek o
wielkości czcionki 2

kolor Ŝółty, wielkość 4,
pogrubiony i pochylony

tabela wyśrodkowana, obramowanie
wielkości 2, koloru białego, tło szare.
po lew linki do odpowiednich portali
otwierane w nowych oknach

tło strony czarne, czcionka biała,
odwiedzone linki koloru czarnego

linia pozioma o szerokości
strony 20%, rozmiarze 4,
koloru czerwonego, do
prawego boku

odpowiednie formatowanie liczb,
kolejno: pogrubione, pochylone,
podkreślone, przekreślone.

logo WP, po najechaniu myszką napis
”kliknij, aby przejść do WP”, po
kliknięciu przenosimy się do WP w
tym samym oknie

paragraf do prawej
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Przykładowy kod:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<TITLE>Moja pierwsza strona internetowa</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor="black" text="white" link="black" vlink="black">
<br>
<center>
<h2>Oto moja pierwsza strona internetowa</h2>
</center>
<p align="justify">
Miesiące jesienne to miesiące intensywnego korzystania z Internetu. Znajduje to wyraz w
listopadowych wynikach badania Megapanel. W listopadzie polscy uŜytkownicy Internetu
dokonywali więcej odsłon, a takŜe spędzali więcej czasu. PoniŜej znajdują się
najpopularniejsze portale internetowe na dzień
<b><i><font size="4" color="yellow">7 lutego 2006 roku </font></i></b> oraz linki do nich.
</p>
<br>Odpowiednie wartości przedstawia tabela:
<br><br>
<table border="2" bordercolor="white" width="50%" align="center" bgcolor="gray">
<tr>
<td>portal</td>
<td>liczba uŜytkowników</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.onet.pl" target="_blank">Onet.pl</a></td>
<td><b>7,3 miliona</b></td>
</tr>

<tr>
<td><a href="http://www.wp.pl" target="_blank">Wirtualna Polska</a></td>
<td><i>6,7 miliona</i></td>
</tr>

<tr>
<td><a href="http://www.interia.pl" target="_blank">Interia</a></td>
<td><u>5,4 miliona</u></td>
</tr>

<tr>
<td><a href="http://www.o2.pl" target="_blank">o2.pl</a></td>
<td><strike>3,9 miliona</strike></td>
</tr>
</table>
<br><br><br>
<hr align="right" width="20%" size="4" color="red">
<p align="right">
A oto logo Wirtualnej Polski:
<br>
<a href="http://www.wp.pl"><img src="wp.gif" alt="kliknij, aby przejśc do WP"></a>
</p>
</BODY>
</HTML>
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Ocenianie i skala punktów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ustawienie koloru tła i czcionki – 0,5 pkt;
ustawienie koloru odnośników – 0,5 pkt;
poprawny znacznik nagłówka i wyśrodkowanie – 1 pkt;
poprawny znacznik paragrafu i justowanie – 1 pkt;
data w tekście – pogrubiona, pochylona, zmieniona wielkość czcionki i kolor – 1 pkt;
stworzenie tabeli i odpowiednie jej ustawienie – 1pkt;
ustawienie koloru tła i czcionki w tabeli – 1 pkt;
odpowiednie formatowanie danych w tabeli (czcionka pogrubiona, przekreślona,
przekreślona, pochylona) – 1 pkt
wprowadzenie linii poziomej i jej odpowiednie sformatowanie – 1 pkt;
umieszczenie obrazka z opisem – 1 pkt;
poprawne odnośniki na stronie – 1 pkt;

Suma punktów do zdobycia: 10 pkt

Piotr Chojnacki

5

