
Ντσμένος Αναστάσιος υύλλα εργασίας σελ 1 

 

Φύλλο εργασίας HTML 

Σε ομάδερ ανά 3 μαθηηέρ ππαγμαηοποιήζηε ηιρ επόμενερ δπαζηηπιόηηηερ. 

Σην πξνεγνύκελν κάζεκα είδακε πσο ε απινύζηεξε γεληθή κνξθή κηαο 

ηζηνζειίδαο είλαη: 

<HTML>  

<HEAD>  

<TITLE> Τίτλοσ ιςτοςελίδασ </TITLE>  

</HEAD>  

<BODY>  

Το περιεχόμενο τησ ςελίδασ  

</BODY>  

</HTML>  

1η δπαζηηπιόηηηα (10 λεπηά) 

ζπλδεζείηε ζηε επόκελε ζειίδα 

https://www.w3schools.com/code/tryit.asp?filename=FSMEOBATI0I7 

Παηήζηε Run 

ζα βιέπεηε κηα ηζηνζειίδα ζαλ ηελ επόκελε 

 

ζηελ ππάξρνπζα παξάγξαθν γξάςηε «επεμεξγαζία δεδνκέλσλ» 

πξνζζέζηε κηα παξάγξαθν «πιεξνθνξία» 

έηζη ώζηε λα βιέπεηε κηα ηζηνζειίδα κε ηελ επόκελε κνξθή 

 

Πξνζζέζηε ηηο ιέμεηο «πιηθό» θαη «ινγηζκηθό» σο θεθαιίδεο1  

Μέζα ζην «πιηθό» πξνζζέζηε ηα «εζσηεξηθό», «πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο» σο 

θεθαιίδεο2 

Οη ιέμεηο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο λα είλαη ζε δηαθνξεηηθέο γξακκέο   

 

 

 

https://www.w3schools.com/code/tryit.asp?filename=FSMEOBATI0I7


Ντσμένος Αναστάσιος υύλλα εργασίας σελ 2 

 

2η δπαζηηπιόηηηα (5 λεπηά) 

Βινηεοπποβολέαρ ή διαδπαζηικόρ πίνακαρ  

Σηελ 1ε ζηήιε ηνπ επόκελνπ πίλαθα δίλνληαη κεξηθέο βαζηθέο εληνιέο ηεο 

HTML θαη ζηελ 2ε δίλνληαη αλαθαηεκέλα ε ζεκαζία ηνπο. Αληηζηνηρίζηε ηνλ 

αξηζκό ηεο 1εο ζηήιεο θαη δίπια ην ζσζηό  γξάκκα ηεο 2εο ζηήιεο. 

 

1. <HTML>...</HTML> 

a. Οξίδεη ηελ εηζαγσγή 
θάπνηαο εηθόλαο -image- θαη ησλ 
παξακέηξσλ πνπ αθνξνύλ ζηε 
ζέζε ηεο, ην κέγεζόο ηεο, θ.ά 

2. <HEAD>...</HEAD> b. Γειώλεη αιιαγή γξακκήο 

3. <BODY>...</BODY> 

c. Οξίδεη δεζκό κε 
ηζηνζειίδα πνπ βξίζθεηαη ζην 
URL 

4. <TITLE>…</TITLE> 
d. Οξίδεη παξάγξαθν.  
 

5. <P>….</P> 

e. Οξίδεη ην ηκήκα εθείλν ηεο 
ηζηνζειίδαο ζην νπνίν 
αλαθέξνληαη δη- αρεηξηζηηθήο 
θύζεσο πιεξνθνξίεο πνπ 
αθνξνύλ ζην πεξηερόκελν ηεο 
ηζηνζειίδαο. Οη πιεξνθνξίεο 
απηέο δελ εκθαλίδνληαη από ηνλ 
θπιινκεηξεηή. 

6. <BR> f. Οξίδεη ηνλ ηίηιν ηεο. 

7. <IMG> 
g. Οξίδεη ηελ αξρή θαη ην 
ηέινο κηαο ηζηνζειίδαο 

8. <A HREF=”URL”> … 
</A> 

h. Οξίδεη ην πεξηερόκελν ηεο 
ηζηνζειίδαο 

9. <ol> 

<li>…</li> 

<li>…</li> 

θιπ 

</ol> 

i. Γεκηνπξγία Αξηζκεκέλεο 
Λίζηαο 

10. <ul> 

<li>…</li> 

<li>…</li> 

θιπ 

</ul> 

j. Γεκηνπξγία Λίζηαο 
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3η δπαζηηπιόηηηα (15 λεπηά) 

Σηνλ επόκελν πίλαθα δίλεηαη κηα Ιζηνζειίδα θαη κηζό γξακκέλεο  νη εληνιέο ζε 

HTML πνπ ηελ δεκηνπξγνύλ. Να ζςμπληπώζεηε ηα 10 θελά έηζη ώζηε λα 

δεκηνπξγνύλ κηα ηζηνζειίδα όπσο θαίλεηαη δίπια. 

<html> 

<title>………1………..<……2….> 

<…..3……> 

θαιό<…4….>θαιόθαίξη 

</head> 

<BODY> 

<H1>Γηαθνπέο</H1> 

<H2>….5…….</H2> 

<H3>Μεζζήλε</H3> 

<ol> 

<li> Μέλνπκε Διιάδα</li> 

<ul> 

<li>Ινύληνο</li> 

<li>Ινύιηνο</li> 

<li>Αύγνπζηνο</li> 

<…6…l> 

<li>Βνπλά</li> 

<..7…>Νεζηά<..8…> 

<li>Δμσηεξηθό</li> 

</ol> 

<…9… > 

<…10…>  

 

 

 

Σπλδεζείηε ζηελ επόκελε ζειίδα, ζπκπιεξώζηε ηα θελά έηζη ώζηε λα 

δεκηνπξγήζεηε κηα ηζηνζειίδα όπσο θαίλεηαη ζηελ δεμηά ζηήιε. 

https://www.w3schools.com/code/tryit.asp?filename=FSMEULE6XP7T 

 

 

https://www.w3schools.com/code/tryit.asp?filename=FSMEULE6XP7T
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4
η δπαζηηπιόηηηα (10 λεπηά) αςηοαξιολόγηζη 

Απαληήζηε ζην επόκελν quiz απηναμηνιόγεζεο γηα λα δείηε ηη κάζαηε ζήκεξα. 

Μπνξείηε λα απαληήζεηε μαλά θαη μαλά κέρξη λα βειηηώζεηε ηελ βαζκνινγία 

ζαο. 

Επωηημαηολόγιο αςηοαξιολόγηζηρ 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLsm0aMNEXd0rIqt57ahnGzyqVJcbIUHKG0YcCb-Y3lS2uNg/viewform

