
 

 РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ – упражнения и задачи 

Задача 1: 

Съхранете html страница, на която да има три абзаца с три заглавия. Съхране я под 

името primer1.html, разгледайте я в Internet Explorer и направете подходящи промени. 

Начин на работа: 

<html> 

 <head>  

<title>primer1 </title> 

   </head> 

<body> 

<h1>Слънчевата принцеса</h1> 

<p> Някога, много отдавна, живеела една царица с блестящи като злато коси. Имала добро 

сърце и била много красива. Народът много я обичал...  </p> 

<h2>Скъпоцен и Златолюб</h2> 

<p>Живял някога един човек, който бил най-богатият на света. Казвал се Златолюб. Имал 

толкова много земи, злато и скъпоценни камъни, че можел да изнрани народа на цяла една 

държава...</p> 

<h3>Приключенията на малкия принц</h3> 

<p>Някога преди много години през пустинята пътувал керван, натоварен с тежки скъпи 

стоки.В безкрайната пустиня не се виждало нищо друго освен пясък и небе. От далечината 

долитали звинците на камилите. Тежък облак прах се извивал пред кервана, който 

приближавал бавно, бавно...</p> 

</body> 

</html> 

След като прегледате страницата в този вид в Internet Explorer, въведетe следните 

атрибути на таговете: 

<р align=”center”>; <р align=”right”>; <р align=”left”> 

 

Задача 2. 

Съхранете html страница, на която да има написано стихотворение. Съхране я под 

името primer2.html, разгледайте я в Internet Explorer и направете подходящи промени. 

Начин на работа: 

 
<html> 
 <head>  
<title>primer2 </title> 
   </head> 
<body> 
<h1>Когато бях в школото</h1> 
Kогато бях в школото<BR> 
и в чина си седях<BR> 
далеч бях от теглото<BR> 
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щастлив и весел бях. <BR> 
</body> 
</html> 

Разгледайте резултата и направете промени. Изберете нов текст, който да 
форматирате по подходящ начин. 

 
Задача 3. 

Съхранете html страница, на която да има наколко хоризонтални линии с различни 

характеристики. Съхране я под името primer3.html, разгледайте я в Internet Explorer и 

направете подходящи промени. 

Начин на работа: 

 
<html> 
 <head>  
<title>primer3 </title> 
           </head> 
    <body> 
<h1>Колекция от хоризонтални линии</h1> 
<hr size=2 width=100% color=green> 
<hr size=4 width=80% color=red> 
<hr size=6width=60% color=drey> 
<hr size=8 width=40% color=weloy> 
   </body> 
</html> 

Разгледайте резултата и направете промени.  


