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3. Etichete HTML
Premise de lucru:
Elevii au reuşit instalarea cu succes
a aplicaţiei XAMPP şi ştiu să
pornească/oprească

serverul

de

aplicaţii Apache.
Elevii ştiu să salveze fişiere cu tipul
.php sau .html utilizând Notepad++

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi
capabili să :

- să utilizeze etichete fundamentale
html pentru a crea pagini web simple
- creeze scripturi .php plasate în
interiorul unui document html

2. Etichete HTML
I.

Tag-urile obligatorii dintr-oo pagin
pagină web

<html>
<head>
<title>Titlul paginii web</title>
</title>
</head>
<body>
continutul paginii web
</body>
</html>

II.

Tag-uri pentru paragrafe
<p>

III.
-

Pragraf nou

</p>

<br>

Trece la rând nou

- nu are <
</br>

<hr>

Trasează o linie orizontal
zontală pe ecran – nu are </hr>

Tag-uri
uri pentru formatarea textului

Pentru dimensiune
1) <font size=4> Text scris la dimensiunea precizată 4 </font>
2) <big>
3) <small>

Text scris la dimensiune mai mare dec
decât implicit </big>
Text scris la dimensiune mai mic
mică decât implicit </small>

4) Unul din tag-urile
urile pentru heading
<h1> text scris la dimensiunea h1 </h1>

- cel mai mare dintre toate h

<h2> text scris la dimensiunea h2 </h2>
…………………………………………………………………………………………………………
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<h6> text scris la dimensiunea h6 </h6>

Exemplu:

-

- cel mai mic dintre toate h

În stânga, sursa html a paginii web, în dreapta vizualizarea paginii web din browser

Pentru culoarea textului
<font color=”blue”> Text scris cu culoarea precizată blue </font>

Se poate trece orice denumire de culoare în limba engleză, precum şi două nuanţe ale acelei culori, variant light şi
varianta dark.
De exemplu : blue, lightblue, darkblue
red, lightred, darkred
green, lightgreen, darkgreen
etc.

Exemplu:

În stânga, sursa html a paginii web, în dreapta vizualizarea paginii web din browser
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-

Pentru alinierea textului
<p align="left">Text
Text aliniat la stanga
stanga</p>
<p align="center">Text
Text aliniat la centru
centru</p>
<p align="right">Text
Text aliniat la dreapta
dreapta</p>

Exemplu:

În stânga, sursa html a paginii web, în dreapta vizualizarea paginii web din browser

IV.

Tag-uri pentru imagini
<img src=”fisierul imagine.extensie” height=
height=”400”

width=”300”
” alt=”some text”>
text”

De exemplu codul:
<img src=”comp_i.jpg” height=
height=”410”

width=”250” alt=”muntii alpi”>
>

va insera în pagina web imaginea comp
comp_i.jpg care obligatoriu trebuie săă existe pe disc în acelaşi folder cu
fişierul sursă html. Imaginea comp_i.jpg va fi afişată la înălţimea 410 pixeli şi lăţimea 250 pixeli,
pixeli indiferent de
dimensiunea pe care o are iar dacă utilizatorul zăboveşte cu mouse
mouse-ul deasupra
ra imaginii în browser, va apare o
căsuţă mică de text în care scrie “muntii alpi”
Atributele height, width şi alt pot lipsi.
Alinierea imaginilor la stânga, centru sau dreapta, se face utilizând tag
tag-ul
ul <div> cu următoarea
urm
sintaxă :
<div align=”center”><img
<img src=”fisierul imagine.extensie” height=400
</div>

V.

width=300>

Tag-uri pentru referinţe (ancore, hiperle
hiperlegături,
gături, trimiteri către alte fişiere sau alte pagini
web)
<a href=”url”> Text hyperlink </a>
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Tag-ul ancoră <a> poate avea mai multe forme :
1) Link spre un fişier
şier existent pe disc
<a href=”comp_w.docx”> Download fisier comp_w.docx </a>

Efectul codului de mai sus este apariţia ferestrei

înn care utilizatorul poate face downloadul fişierului spre care este trimis linkul prin tag-ul
ul <a>.
<a> Fişierul conţinut în
interiorul tag-ului <a> poate săă fie orice tip de fişier existent pe disc în acelaşi folder cu fişierul sursă html
2) Link spre o pagină web externă

Utilizatorul poate săă facă click pe textul subliniat, ca
cazz în care va fi trimis spre pagina web conţinută de href.

VI.

Tag-uri pentru tabele
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Există posibilitatea ca orice celulă să poată fi expandată pe mai multe linii sau coloane

VII. Tag-uri
uri pentru liste ordonate / neordonate
Listele ordonate sunt numerotate cu numere, cele neordonate cu bullet-uri
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