
Să ne reamintim! 

Codul HTML si proiectarea paginii web au fost realizate in editorul HTML de text Notepad.  

✓ <html> </html> a fost folosita pentru a declara browser-ului tipul HTML al 

documentului ce urmeaza a fi deschis; 

✓ Elementul <head></head> contine  informatii  referitoare la continutul documentului 

si trebuie in mod expres sa contina o eticheta <title>; 

✓ <title></title> defineste titlul documentului ; 

✓  <head></head> defineste continutul documentului; 

✓ <table> </table> creaza un tabel  : 

o Border seteaza marginile; 

o Width seteaza latimea; 

o Height seteaza inaltimea; 

o Cellpadding defineste distanta intre tabel si continut; 

o Cellspacing defineste spatiul dintre celule. 

✓ <tr></tr> defineste un rand 

✓ <td></td> defineste o celula 

o Colspan  seteaza numarul de coloane care se unesc 

o Valign defineste alinierea vertical 

o Bgcolor defineste culoarea de fundal 

o Img scr insereaza poza 

o Onmouseover seteaza imaginea pentru cursor plasat pe ea 

o Onmouseout seteaza imaginea pentru cursor plasat in alta parte 

✓ <br> insereaza rand nou 

✓ <center></center> centreaza obiectele 

✓ <h2></h2> seteaza un header de nivel 2 



FISA DE LUCRU 

Crearea pagini WEB 

Realizati o pagina WEB care sa respecte urmatoarele formatari: 

❖ lansati programul notepad iar pentru ca browser-ul sa poata afisa un fisier HTML 

salvati-l cu numele vostru.html. 

❖ alegeti o culoare pentru fundalul paginii. 

❖ pagina sa contina un titlu centrat de o culoare si dimensiune aleasa de voi ex: Bine ai 

venit in pagina mea ! 

❖ pagina sa contina datele voastre personale cu urmatoarele formatari: 

✓ nume, prenume, scoala, data nasterii, sa aiba fonturi, dimensiuni, culori diferite alese 

de voi 

❖ Vizualizati cu navigatorul Internet Explorer, pagina WEB creata. 

Exemplu 

BINE AI VENIT IN PAGINA MEA ! 

Date personale: 
Nume: 
Prenume: 
Scoala: 
Data nasterii: 

 

 

Culoarea Denumirea in lb. engleza 

Negru Black 

Alb White 

Rosu Red 

Verde Green 

Albastru Blue 

Galben Yellow 

Violet Purple 

Verde marin Aqua 

Vernil Lime 

Argintiu Silver 

Castaniu Maroon 

Gri Gray 

Masliniu Olive 

Albastru Marin Navy 



FIŞA DE LUCRU 

Crearea tabelelor în HTML 

 

Vom învăţa: Cum inserăm şi formatăm tabelele în paginile Web 

➢ Scrieţi etichetele folosite pentru definirea unui tabel. 

➢ Precizaţi atributele etichetei <table> care permit formatarea tabelelor din punct de 

vedere al dimensiunilor şi al aspectului. 

➢ Urmăriţi exemplele de pe site-urile precizate la Resurse sau în cele găsite de voi. 

➢ Scireţi codul HTML pentru o pagină Web care să conţină următorul tabel: 

 

 

Realizati orarul clasei dupa urmatoarele cerinte: 

 

Cerinţe: 

 

➢ Tabelul va fi poziţionat pe 80% din lăţimea paginii. 

➢ Se va introduce ca text derulant alternativ de tip heading1 culoarea roşie „Orar”. 

➢ Tabelul va conţine titlul definit în model în partea de sus (mărime font=4, italic, 

culoare albastră). 

➢ Fundalul paginii va fi bluelight. 

➢ Celulele de pe rândul 1 al tabelului vor fi îmbinate cu atributul „colspan”. 

➢ Fiecare rând al tabelului va avea o altă culoare pastel. 

➢ Prima coloană va fi de lăţime 40%, iar celelalte de 15%. 

➢ Textul din prima coloană va fi scris îngroşat. 

➢ Textul din celule va fi centrat. 

➢ Completaţi capitalele  statelor precizate. 



 

 

FIŞA DE LUCRU  

Imagini in paginile web 

 

Veţi învăţa: Cum inserăm şi formatăm imaginile în paginile Web? 

 

➢ Precizaţi ce tipuri de fişiere pentru imagini pot fi folosite în paginile Web. 

➢ Scrieţi eticheta folosită pentru inserarea unei imagini. 

➢ Precizaţi atributele etichetei <img> care permit adăugarea unui chenar în jurul 

imaginii.  

➢ Precizaţi atributele etichetei <img> care permit dimensioanrea şi alinierea 

imaginilor.  

➢ Urmăriţi exemplele de pe site-urile precizate la Resurse sau în cele găsite de voi. 

➢ Scireţi codul HTML pentru o pagină Web care să conţină : 

 -Titlul Colegiul National “Doamna Stanca” Satu Mare 

 -o linie de delimitare; 

 -fundalul să fie o imagine, 

  



 

FIŞA DE LUCRU  

Legături (referinţe) în pagini web 

 

Veţi învăţa: Cum realizăm legături în paginile Web? 

 

Legăturile (link-urile) reprezintă partea cea mai importantă a unei pagini Web. Ele 

transformă un text obişnuit în hipertext sau hiperlegatură, care permite trecerea rapidă de la o 

informaţie aflată pe un anumit server la altă informaţie memorată pe un alt server aflat oriunde în 

lume.  

Legăturile sunt zone active într-o pagina Web, adică zone de pe ecran sensibile la apăsarea 

butonului stâng al mouse-ului. 

Se definesc cu ajutorul etichetei <a>….</a>  (ancoră) 

Se folosesc atributele: 

href =URL (adresa sursei la care se face leg[tura) 

name= şir de caractere (numele ancorei). Într-un document lung pot exista puncte de reper 

(ancore) către care se definesc legături.  

O ancoră se defineşte de asemenea, prin eticheta <a>(ex: <a name=”ancora1>) 

Pentru a insera o legătura către “ancora1”, se utilizaează eticheta <a href=”#ancora1”> 

Legătură către o pagină aflată în acelaşi director: 

<a href= “fisier.extensie”>Mesaj legatura</a> 

Legătură între pagini aflate pe acelaşi disc local 

<a href=”../../nume subdirector/ fisier.extensie”>Mesaj legatura</a> 

• legătură către un site particular : 

<a href=”http://edu.ro”>Mesaj legatura</a> 

• legătură către o adresă de mail: 

<a href=mailto:adresa@yahoo.com>Mesaj legatura</a> 

Legătura pe o imagine: 

Se face prin încadrearea etichetei <img> în cadrul etichetei <a> 

<a href=”imagine.jpg”><img src=”imagine.jpg”></a> 

mailto:adresa@yahoo.com


Sarcini de lucru 

1. Creati doua pagini Web p1.html si p2.html. Creati legaturi intre cele doua pagini.  

 

<html> 

    <head> 

       <title>p1 </title> 

   </head> 

   <body > 

   <font size = „5”> <center>Pagina 1 

</center> </font> 

<hr> 

<a href=”p2.html”>Link catre pagina 

2</a> 

</body> 

</html> 

 

Pagina 1 

 

 

  Link catre pagina 2 

 

Pagina 2 

 

  Link catre pagina 1 

 

2. Creaţi o pagină Web care să conţină o legătura  către site-ul www.google.ro pe textul 

“link catre www.google.ro ” şi o legătură către site-ul www.yahoo.com realizată pe o imagine 

aleasă de voi.  

 

Link catre un site web 

  Link catre www.google.ro 

 

 

 

 

 

  

IMAGINE 

http://www.google.ro/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/

