
background (bg) φόντο  padding περιθώριο 

border  περίγραμμα  color  χρώμα  

 

HTML  Φύλλο  Εργασίας 2
ο
 

 
1. Εξηγήστε  τις  παρακάτω  γραμμές  HTML  : 

α. <h1 align=CENTER>  HTML </h1> 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 β. <h1 align=CENTER> <font color="blue"> 2019-2020 

<p><font color="red">Give your password</p> </h1> 

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

γ. Τι  διαφορά  υπάρχει  σε  σχέση με  το  προηγούμενο  παράδειγμα αν  

δεν  υπάρχει  η  ετικέτα  <p>  </p>  δηλαδή  αν  είναι :  

 

  <h1 align=CENTER> <font color="blue"> 2019-2020 

<font color="red">Give your password</h1> 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

δ. Τι  διαφορά  υπάρχει  σε  σχέση με  το  παράδειγμα β  αν  επιπλέον η  

ετικέτα  <h1> κλείνει  στο  τέλος  της  1
ης

 γραμμής   δηλαδή  αν  είναι :  

 

<h1 align=CENTER> <font color="blue"> 2019-2020 </h1> 

<font color="red">Give your password 

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 ε. <BODY bgcolor="green">  

…  

</BODY> 

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

στ.  

<head> 

<style> 

 p { 

     color: green; 

   border-bottom: 1px Solid Black; 

   padding: 10px; 

     font-size: 20px; 

 } 

</style> 

</head> 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. Εφαρμόστε  το  style  παραγράφου   της  Άσκησης 1/στ  στο  αρχείο test2.html  της  

άσκησης 5/Φύλο Εργασίας 1 ,  και  εκτελέστε  το test2.html .  

 

3. Συμπληρώστε   τις  εντολές  που  δημιουργούν  ένα  ΗΤΜΛ  έγγραφο  ως  εξής : 

 

-Τίτλος  εγγράφου  :  My school   

-Φόντο  εγγράφου : Red 

-Δύο  κενές  γραμμές 

-Στη  μέση  της  επόμενης  γραμμής  με  Μπλε  

μεγάλα (H1) γράμματα  : Το  ονοματεπώνυμό  σας  

με  λατινικούς  χαρακτήρες 

-Δύο  κενές  γραμμές  

-Στη  μέση  της  επόμενης  γραμμής  με  πράσινα   

μεγάλα (H1) γράμματα  :  Το  σχολείο  σας  με  

λατινικούς  χαρακτήρες 

-Δύο  κενές  γραμμές  

-Στη  μέση  της  επόμενης  γραμμής  με  μαύρα   

γράμματα  μεγέθους Η3:  Το  τμήμα  σας  Γενικής  Παιδείας  με  λατινικούς  

χαρακτήρες 

-Δύο  κενές  γραμμές  

-Στη  μέση  της  επόμενης  γραμμής  με  Κίτρινα    γράμματα  μεγέθους Η3:  Το 

σχολικό  έτος   

-Δύο  κενές  γραμμές 

-Στη  μέση  της  επόμενης  γραμμής  μια  φωτογραφία  του  σχολείου  σας !!  

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> …………… </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY bgcolor="…….."> 

<br> <br>  

<H1 align=………… > <font color="…………."> 

………………………….............................................................. 

<br> ….. 

<font color="…………"> …………………………………………… 

< / H1>  

<br><br> 

<font color="black"><H…..  align=………… >………………… …………. 

<br>…….. 

<font color="………..">SXOLIKO ETOS 2019-2020 </H……> 

<br><br> 

<p align=CENTER><img src="………………..….."> </p> 

</BODY> 

</HTML> 

 
 

Δοκιμάστε  να  γράψετε  τον  παραπάνω  κώδικα  συμπληρωμένο  στο  notepad  ή  

στο  notepad ++  και  να  τον  εκτελέσετε. Ονομάστε  το  αρχείο test3.html. Για  να  

δουλέψει  η  τελευταία  ετικέτα <img src="……………….. ">, βρείτε  μια  εικόνα  του  

σχολείου  σας  και  αποθηκεύστε  την  στο  φάκελο  που έχετε  το  test3.html .   


