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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6: CSS – Επικαλυπτόμενα φύλλα μορφοποίησης 

Βασικές ιδιότητες μορφοποίησης περιεχομένου και τρόποι εφαρμογής  

1. Από την επιφάνεια εργασίας πατήστε διπλό αριστερό κλικ σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού (π.χ. Google 

Chrome). Πληκτρολογήστε w3schools, μεταβείτε στο πρώτο αποτέλεσμα της αναζήτησης www.w3schools.com 

και τέλος πατήστε πάνω στο κουμπί Learn HTML.  

2. Στην αριστερή στήλη πατήστε HTML HOME και στο πρώτο παράδειγμα βρείτε και πατήστε το πράσινο κουμπί 

Try it Yourself >>. 

3. Στον φυλλομετρητή σας στην καρτέλα του Tryit Editor v3.3 που άνοιξε αλλάξτε το κείμενο όπως φαίνεται 

παρακάτω και πατήστε το κουμπί Run >>– Επεξήγηση καθηγητή 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

  

</head> 

<body style="background-color:yellow"> 

 

<h1 style="font-family:arial; 

font-size: 32px; color: red; 

border: 1px solid red; text-align:center; 

padding: 10px;"> 

CSS - Επικαλυπτόμενα φύλλα μορφοποίησης 

</h1> 

<p style="font-family:arial; 

font-size: 20px; color: green; 

text-align:left;"> 

Παράδειγμα κειμένου 

</p> 

</body> 

</html> 

 

 

4. Πειραματιστείτε αλλάζοντας τις ιδιότητες των στυλ για τις ετικέτες <body>, <h1> και <p> από τις εξής διαθέσιμες 
επιλογές: 

 font-family: Arial | cursive | courier | Impact | Tahoma | Georgia | Palatino | Times | 
Verdana κλπ. 

 http://www.w3schools.com/cssref/css_websafe_fonts.asp  

 font-size: αλλάξτε το νούμερο ακολουθούμενο από το px ή pt 

 color: red | green | blue | orange | yellow | black κλπ. 

 http://www.w3schools.com/cssref/css_colors.asp  

 border: αλλάξτε πάχος, τύπο και χρώμα, π.χ. border: 2px dotted blue; 

 http://www.w3schools.com/CSSref/pr_border-style.asp  

 text-align: left | center | right | justify 

 http://www.w3schools.com/cssref/pr_text_text-align.asp  

 padding: αλλάξτε το νούμερο ακολουθούμενο από το px 

5. Μπορούμε να έχουμε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα αν εισάγουμε τα στυλ μέσα σε μία ετικέτα <style> μέσα στην 
ετικέτα <head>. 

6. Στον φυλλομετρητή σας στην καρτέλα του Tryit Editor v3.3 που άνοιξε αλλάξτε το κείμενο όπως φαίνεται 

παρακάτω και πατήστε το κουμπί Run >>– Επεξήγηση καθηγητή 

http://www.w3schools.com/
http://www.w3schools.com/cssref/css_websafe_fonts.asp
http://www.w3schools.com/cssref/css_colors.asp
http://www.w3schools.com/CSSref/pr_border-style.asp
http://www.w3schools.com/cssref/pr_text_text-align.asp
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<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<style> 

body {background-color:lightgrey;font-family:courier} 

h1   {color:blue} 

p    {color:black} 

</style>  

</head> 

<body> 

 

<h1> 

CSS - Επικαλυπτόμενα φύλλα μορφοποίησης 

</h1> 

<p> 

Παράδειγμα κειμένου 

</p> 

</body> 

</html> 
 

 

7. Πως θα μπορούσατε για τις επικεφαλίδες <h1> να αλλάξετε τη γραμματοσειρά σε Impact και το μέγεθος της σε 
40px; 

8. Πως θα μπορούσατε για τις παραγράφους <p> να αλλάξετε τη γραμματοσειρά σε Arial και το μέγεθος της σε 
14px; 

11. Στον ιστότοπο www.w3schools.com στην αριστερή στήλη πατήστε HTML Exerices. 

12. Αριστερά στις ασκήσεις πατήστε HTML CSS  και εξασκηθείτε με τις 5 ασκήσεις Exercise1…Exercise6 

<!--Τέλος μαθήματος – Δραστηριότητα 6– μορφοποίηση με css -->

http://www.w3schools.com/

