Zadání web
Požadavky:
1. Pište kód tak, aby byl co nejpřehlednější a validní.
2. Dodržujte doporučená pravidla pro formátování zdrojového kódu.
3. Pro formátování používejte kaskádové styly.
4. Styly umisťujte do samostatného souboru.
Pokyny:
1. Vytvořte složku C:\prijmeni
2. Každý úkol uložte do samostatného HTML souboru ve vytvořené složce.
3. Jméno souboru bude tvořeno číslem úkolu s příponou html.
4. Hodnotí se tak, že se soubor otevře přímo z vašeho adresáře, takže pozor například na
cesty k obrázkům.
5. HTML soubor bude otestován validátorem, takže by měl obsahovat všechny
náležitosti.
6. Úkoly na sebe nenavazují, takže je můžete řešit v libovolném pořadí.

1. Úkol 1
Vytvořte stránku o německém fotbalistovi Bastianu Schweinsteigerovi, která bude splňovat následujíc
podmínky:
1.
2.

3.
4.

Nadpisem stránky bude jméno tohoto hráče, nadpis bude vycentrovaný a podtržený. Barva
Velikost písma bude 20 pixelů, použité písmo Verdana, barva písma modrá.
Za nadpis vložte text o tomto hráči. Text zkopírujte ze stránky o tomto hráči z české
Wikipedie. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Bastian_Schweinsteiger). Konkrétně zkopírujte
všechny odstavce z kapitoly „Klubová kariéra“. Zajistěte, aby i na vaší stránce bylo
rozdělení do stejných odstavců jako v článku na Wikipedii.
Odstavce budou zarovnané do bloku, budou písmem Verdana velikosti 12 pixelů, barva
písma černá
V prvním odstavci textu se hned na začátku vyskytuje spojení „FC Bayern Mnichov“
Zajistěte, aby toto spojení bylo hypertextovým odkazem na stránku tohoto klubu
(www.fcb.de), odkaz se bude otvírat v novém okně. Odkaz bude stejným fontem jako
běžný text, pouze bude červenou barvou a podtržený, po najetí na odkaz se změní barva na
bílou, pozadí na červenou a zruší se podtržení.

2. Úkol 2
Vytvořte stránku s komentáři k článku, která bude splňovat následující požadavky:
1. Vystředěný nadpis komentáře
2. Šířka 67 % okna (2/3 okna), celá stránka bude zarovnaná na střed
3. Každý komentář bude zvenku ohraničen černou čarou šířky 2 pixely, černou
barvou a plnou čarou.
4. Mezi komentáři bude mezera 10 pixelů
5. Vnitřní okraj vlevo a vpravo mezi ohraničením a textem komentáře bude 20 pixelů
6. Řádek se jménem autora komentáře a datum komentáře bude vystínován barvou
navy, písmo bude bílé
7. Třetí komentář v pořadí je reakcí na komentář předchozí. Zajistěte, aby levý okraj
třetího komentáře byl víc vpravo, ale pravý konec byl na stejné úrovni, jako u
ostatních komentářů
8. Texty komentářů najdete v souboru komentar.html

3. Úkol 3
Vytvořte tabulku, která bude obsahovat jeden řádek hlaviček a následně jeden řádek s daty.
V každém řádku budou tři buňky. V hlavičce budou v jednotlivých buňkách slova “Pořadí“,
„Název“ a „Popis“. V datovém řádku bude v první buňce číslo 1 a v dalších buňkách formulář
s textovým polem podle níže uvedeného obrázku. Pod tabulkou se bude nacházet tlačítko. Po
kliknutí na toto tlačítko se přidá nový řádek tabulky na poslední pozici a do první buňky se
vloží číslo odpovídajícího řádku (2,3,4 …)
Poznámka: Vzhled tabulky nemusí odpovídat vzhledu na screenshotech, klíčová je funkčnost
přidávání řádků.
Počáteční stav

Stav po přidání řádků

4.

Úkol 4

Vytvořte stránku, na které se objeví 4 stejné čtverce s modrým pozadím. Čtverce budou mít mezi
sebou malou (stejnou) mezeru. Čtverce budou rozmístěny 2 vedle sebe a 2 pod sebou. Čtverce se
budou nacházet uprostřed stránky a zaberou polovinu její šířky. Uvnitř jednotlivých čtverců bude
vložen text – „čtverec 1“, „čtverec 2“ atd. nebo nějaký jiný text, který jednoznačně identifikuje
jednotlivé čtverce.
Nad čtverci budou čtyři textová pole vedle sebe (na počátku prázdná). Dále budou pod čtverci 2
tlačítka. První tlačítko bude vkládat do jednotlivých čtverců hodnoty z jednotlivých textových polí (do
prvního čtverce hodnotu z prvního pole, do druhého čtverce z druhého pole atd.). Druhé tlačítko pak
bude vkládat hodnoty z textových polí seřazené podle abecedy (tj. do prvního pole první hodnotu
v abecedě atd.). Zajistěte rovněž, aby se hodnoty při opakovaném zmáčknutí tlačítek nevkládaly
opakovaně.
Na screenshotech vidíte stav na počátku a po vložení a následném seřazení.

.

