Zadání WEB
Pokyny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vytvořte složku C:\prijmeni
Každý úkol uložte do samostatného HTML souboru ve vytvořené složce
Jméno souboru bude tvořeno číslem úkolu s příponou html
Hodnotí se tak, že se soubor otevře přímo z vašeho adresáře, takže pozor například na cesty
k obrázkům
HTML soubor bude otestován validátorem, takže by měl obsahovat všechny náležitosti
Úkoly na sebe nenavazují, takže je můžete řešit v libovolném pořadí

Úkol č. 1
V souboru 1.html je k dispozici text, který budete upravovat
a)

Vytvořte styl pro tento text do nového souboru 1.css


Hlavní nadpis velikostí 16b, tučně, vycentrován na střed. Písmo Garamond



Podnadpis velikostí 14b, zarovnán vlevo. Písmo Garamond



Odstavce velikostí 11b, písmo Times New Roman. Řádkování 1,5 řádku, mezery za odstavcem
6px. Odstavce mají vlevo vertikální čáru (viz vzor)



Odkaz bude zelenou barvou, po najetí myši se podtrhne. Stránka se zobrazí v novém okně

b) Naformátujte text dle bodu a). Jednotlivé rozvržení prvků prostudujte ze vzoru
ukazkareseniukolu1.png
c)

Odkaz bude směřovat na stránku http://www.sazkaticket.cz/Ticket/eventDetail.aspx?docid=19121610

Úkol č. 2
Vytvořte stránku s následující tabulkou. Dodržte sloučení buněk i jejich podbarvení:

Program prvního dne
Kanada

Lotyšsko

16:15

Česko

Švédsko

20:15

USA

Finsko

16:15

Rusko

Norsko

20:15

Praha

Ostrava

a)

Naformátujte tabulku, aby se co nejvíce podobala vzoru výše

b) Tabulka je vycentrována a zabírá 80 % stránky
c)

Pro hlavní nadpis použijte tučné písmo velikosti 14, zarovnání na střed, buňky jsou sloučené

d) Orámujte celou tabulku tlustou čarou šířky 3px – dodržte orámování dle tohoto vzoru
e)

První a čtvrtý sloupec mají poloviční šířku než druhý a třetí

f)

Buňky prvního sloupce jsou podbarveny různou barvou (RGB kódy jednotlivých barev jsou
následující:153, 205, 255 a 102, 255, 178

Úkol č. 3
Vytvořte horizontální menu pro webovou
stránku se třemi hlavními položkami
(Mistrovství světa, Vstupenky, Skupiny) podle
vzoru vpravo. Po najetí myši (případně po
kliknutí) se otevře dvousloupcové podmenu
(Skupina A, Skupina B) s výpisem dalších
položek.
Jednotlivé odsazení, barvy a mezery volte
libovolně, dbejte ale na to, aby mezi Skupinou
a výpisem týmů byla znatelná mezera.
Část bodů získáte, i pokud vytvoříte rozevírací menu s jedním sloupcem.

Úkol č. 4
V souboru 4.html máte seznam emailů. Jsou zapsány pozadu a místo zavináče je zde kód {Z}. Vytvořte funkci,
která na straně klienta zobrazí emaily ve správném tvaru, tzn. například text zc.liam{Z}anaj zobrazí jako
jana@mail.cz .
Vytvořte z těchto adres rovněž odkazy na email

Úkol 5
Vytvořte stránku se seznamem podle následujícího vzoru:
A. Praha




a)

B.
1. květen



1. Květen

 Kanada – Lotyšsko

 USA – Finsko

 Česko - Švědsko

 Rusko – Norsko

2. Květen



2. Květen

 Švýcarsko – Rakousko

 Slovensko – Dánsko

 Francie – Německo

 Bělorusko – Slovinsko

 Lotyšsko - Česko

 Norsko - USA

Číslování a odrážky položek vytvořte pomocí seznamu (vlastnosti nastavte přes styl). Jedná se o jeden
seznam!

b) Snažte se dodržet jednotlivé odrážky a číslování
c)

Ostrava

Celý seznam se vytvoří do dvou sloupců

