
 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 

 

Схема  BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в                                         

сътрудничество с работодателите” 

 

Договор: BG051PO001-4.3.05 – 0022 

Име на проект: „Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в областта на 

компютърните технологии и системи в колаборация с IT сектора“ 

Бенефициент: Професионална гимназия по компютърни технологии и системи –  гр. Правец 

Място на изпълнение: Професионална гимназия по компютърни технологии и системи  –  гр. Правец 

ДЕЙНОСТ 6. Разработване на електронно съдържание за специализираните  професионални курсове, 
заложени за професионално обучение в 4 образователни парка 
 
Тема 2 
HTML. Връзки, вграждане на изображения, форматиране на 
текст, специални символи 
 
 
 

Специални символи и тагове 

 & - начало; - край 

 nbsp – интервал 

 amp - & 

 gt - > 

 it - < 

 quot – “ 

 copy - © 

 trade - ™ 

 <hr> - разделителна хоризонтална линия 

  

 

<big></big>, <small></small> - форматиране на текст 

 

<b></b>, <i></i>, <u></u> - открояване на текст 

 

<h1></h1>, …, <h6></h6> - заглавия 

 

<img src = “” width = “” heght = “” alt = “”> - вмъкване на изображение 



Стилове за текст 
 
Семейства от шрифтове 
font-family:serif, sans-serif, cursive, fantasy, monospace, Arial, … 

 
Размер на шрифт 
font-size:12pt, 150%, 0.75in, smaller, larger 

 
Стил на шрифт 
font-style:normal, italic,  

 
Удебеляване на шрифт 
font-weight:normal, bold, bolder, light, 100,200, … 

 
Вариант на шрифт 
font-variant:normal, small-caps 

 
Височина на ред 
line-height:20pt, 200% 

 
Подравняване на текст 
text-align:left, center, right 

 
Декорация на текст 
text-decoration:underline, overline, line-trough, blink 

 
Отместване на текст 
text-indent:10pt, 10in, 10cm, 10px 

Разстояние между буквите 
letter-spacing: 10pt, 10in, 10cm, 10px 

 
Главни и малки букви 
text-transform:none, lowercase, uppercase, capitalize 

 
Настройка на полета 
margin-top:10px, 25% 

margin-bottom, margin-left, margin-right 

 
Икона на показалеца на мишката 
cursor:wait, default, help, hand, text, move, crosshair, … 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 1: Различни размери на текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 2: Включване на изображение в HTML страница 

                                                                                         

                                                                                        Изготвил: Константин Костадинов 


