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Тема 7
Проверка на знанията - тест

A1 Посочете грешките
<html>
<head>
<title>Прилагане на CSS чрез класове</title>
<style type = ”text/css”>
.class1{font-family:monospace; color:blue}
</style>
</head>
<body>
<p>Прилагане на CSS чрез класове.</p>
<p class = ”class”> Прилагане на CSS чрез класове.<p>
</body>
</html>

A2 Отбележете верния оговор
<table border = "1">
<tr><td> Клетка </td></tr><tr><td> Клетка </td></tr>
<tr><td> Клетка </td></tr><tr><td> Клетка </td></tr>
<tr><td> Клетка </td></tr><tr><td> Клетка </td></tr>
</table>

B1 Какво означава HTML?
Hyper Text Markup Language
Hyperlinks and Text Markup Language
Home Tool Markup Language
B2 Какво означава CSS?
Computers Style Sheets
Cascading Style Sheets
Computers Software Styles

B3 С кой таг се дефинира подреден списък?
<dl>
<list>
<ol>

B4 Коя е правилната HTML конструкция за дефиниране на checkbox?
<input type=”checkbox”>
<input type=”check”>
<checkbox>

B5 Коя е правилната HTML конструкция за включване на изображение?
<img href=”image.jpg”>
<img src=”image.jpg”>
<image src=”image.jpg>

B6 Кой таг служи за удебеляване на текст?
<b>
<bold>
<boldtxt>

B7 С кой таг се постига най-голям размер на текста?
<h6>
<head>
<h1>

B8 Коя е правилната HTML конструкция за оцветяване на фона в жълт цвят?
<style bgcolor=”yellow”>
<body background=”yellow”>
<body bgcolor=”yellow”>

B9 Коя е правилната HTML конструкция за създаване на хипервръзка?
<a href=”page.htm”>Тук</a>
<a src=”page.html”>Тук</a>
<a url=”page.htm>Тук</a>

B10 С кой таг се дефинира параграф?
<div>
<pr>
<p>

B11 Може ли тагът <title> да бъде включен в секция <body>?
Да
Да, но само със специално разрешение
Не
B12 С кой таг се дефинира клетка в таблица?
<tc>
<tk>
<td>

A3 Посочете кои са главните части на дадена HTML страница. За какво служат те?

A4 Каква е функцията на маркираният таг (</div>)?
<html>
<head>
<style type = "text/css">
#bialo {background-color:white; color:black}
#zeleno {background-color:green; color:white}
#cherveno {background-color:red; color:white}
.centar {text-align:center}
</style>
<title>България</title>
</head>
<body bgcolor = "SILVER"><div class = "centar"><div id = "bialo">
Територията на България е 111000 км<sup>2</sup>.
<br>Населението на България е около 7500000 души.
</div>
<div id = "zeleno">Най-високият връх на Балканският полуостров е връх Мусала е се намира в Рила.
<br>Връх Мусала е висок 2925,40 м.</div>
<div id = "cherveno">Река Струма извира от Витоша и се влива в Бяло море.
<br>Река Искър извира от Рила и е приток на река Дунав.</div>
</div>
</body>
</html>
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