dr Adam Salomon: Przedsiębiorstwo w internecie (treść ćwiczeń — zadania)

Ćwiczenia podstawowe
1. wykonaj szkielet strony, kolor tła czarny, czcionka biała, Verdana lub Arial, wyśrodkowany,
nagłówek o wielkości 4.
2. stwórz tabelę z dwiema kolumnami i 5 wersami. W kolumny wpisz liczby od 1 do 5, a w wersy
— nazwy dowolnych programów komputerowych.
3. w stworzonej tabelce ustaw kolor tła na niebieski, tekst koloru żółtego, obramowanie równe 3.
4. poniżej tabeli stwórz link do strony: http://ekonom.univ.gda.pl/salomon/index.html, oraz link do
mojego konta e-mail: salomon@panda.bg.univ.gda.pl
5. pod odnośnikami wpisz następujący tekst:
Studenci University of Phoenix Online Campus łączą się ze swoją uczelnią przez modem,
postępując według poleceń ich instruktora. Student wchodzi na stronę interesującego go
tematu zajęć, ma możliwość wysłania wirtualnej wiadomości do instruktora lub innych
studentów. Samodzielnie wykonuje zadania zlecone przez instruktora w celu zaliczenia
zajęć. Istnieje też możliwość bardziej “bezpośredniego” spotkania się ze studentami i
instruktorem w chatroom. Nie ma jednego sposobu kształcenia wirtualnego. Przed zapisaniem się na studia trzeba zawsze zasięgnąć informacji dotyczących szczegółów.

6. rozmiar czcionki powyższego tekstu ustalono na 2, kolor czcionki niebieski, tekst dosunięty do
lewego marginesu.
7. pod powyższym tekstem postaw linię na całą szerokość ekranu.

Ćwiczenia dla średnio zaawansowanych
1. stwórz dokument z sekcją META, zawierającą informacje o autorze, sposobie kodowania
znaków, oraz krótki opis strony.
2. zdanie: „ćwiczenia do Przedsiębiorstwa w internecie” zamieść w pasku tytułowym
przeglądarki.
3. ustaw tło strony na kolor czarny oraz podkład graficzny wybranym plikiem.
4. ustaw kolory linków następująco: link — kolor zielony, aktywna — żółty, odwiedzona —
czarny.
5. wstaw dowolny plik graficzny (niewielki!) do dokumentu i "oblej" go tekstem z prawej strony.
6. wstaw tabelę w której scal pierwszą kolumnę, drugą pozostaw bez zmian ilość wersów = 10 w
wolne miejsca wpisz nazwy dowolnych programów komputerowych.
7. pierwsze 5 wersów wypełnij kolorem zielonym.
8. drugą kolumnę wypełnij kolorem pomarańczowym.
9. stwórz strukture dokumentu podzieloną na pięć odrębnych akapitów.
10. wstaw odnośnik "wewnątrz" strony, ma to być dowolny rysunek i tekst.
11. stwórz prostą listę wyboru.

