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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Δημιουργία της 1ης μας σελίδας! 

Βασικές ετικέτες και δομή ιστοσελίδας, γνωριμία με το περιβάλλον w3schools, δημιουργία σελίδας με τη 

χρήση εργαλείου σημειωματάριου 

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 Introduction (Εισαγωγή στην HTML) και μετά βρείτε και πατήστε το πράσινο 

κουμπί Try it Yourself >>. 

3. Στη νέα σελίδα (Tryit Editor v3.3) που άνοιξε αλλάξτε το κείμενο όπως φαίνεται παρακάτω και πατήστε το κουμπί 

Run >>– Επεξήγηση καθηγητή 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Πρώτη σελίδα</title> 
</head> 
<body> 
 

<h1>Η πρώτη μου ιστοσελίδα</h1> 
<p>Γεια σου κόσμε!</p> 
 

</body> 
</html>  

Η πρώτη μου ιστοσελίδα 

Γεια σου κόσμε! 

 

 

4. Από το αριστερό κομμάτι του επεξεργαστή κειμένου επιλέξτε όλο το κείμενο (CTRL+A) και αντιγράψτε το στη 

μνήμη (CTRL+C). Ελαχιστοποιήστε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης (+Μ) 

5. Στην επιφάνεια εργασίας βρείτε και ανοίξτε το πρόγραμμα notepad++ .  

6. Πατήστε την εντολή μενού Κωδικοποίηση>Κωδικοποίηση σε ANSI.  

7. Πατήστε την εντολή μενού Αρχείο>Νέο και επικολλήστε (CTRL+V) το κείμενο που είχατε αντιγράψει. 

8. Πατήστε την εντολή μενού Γλώσσα>Η>HTML και αποθηκεύστε τη σελίδα σας Αρχείο>Αποθήκευση ως… με το 

όνομα page στην επιφάνεια εργασίας σας (αρχείο .html). 

9. Ελαχιστοποιήστε το παράθυρο και τρέξτε από την επιφάνεια εργασίας το αρχείο page.html (σε Google Chrome) 

<!-- Τέλος Δραστηριότητα1, δημιουργία βασικής σελίδας --> 

http://www.w3schools.com/
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Επικεφαλίδες και παράγραφοι 

Βασικές ετικέτες επικεφαλίδων, παραγράφου, αλλαγής γραμμής, οριζόντιας γραμμής 

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 Headings (Επικεφαλίδες HTML) και στο πρώτο παράδειγμα βρείτε και 

πατήστε το πράσινο κουμπί Try it Yourself >>. 

3. 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> 

<title>Επικεφαλίδες</title> 

</head> 

<body> 

 

<h1>Γαλαξίας</h1> 

<h2>Γη </h2> 

<h3>Ευρώπη</h3> 

<h4>Ελλάδα</h4> 

<h5>Χαλκιδική</h5> 

<h6>Νέα Μουδανιά</h6> 

<hr> 

<p>Οι ετικέτες h1-h6 χρησιμοποιούνται για 

να ορίσουμε επικεφαλίδες, 

<br>η ετικέτα p για να γράψουμε το κυρίως 

κείμενο σε παραγράφους 

<br>η ετικέτα hr για να δημιουργηθεί μία 

οριζόντια γραμμή 

<br>και η ετικέτα br για να αλλάξουμε 

γραμμή.  

</p> 

</body> 

</html>  

 

Γαλαξίας 

Γη  

Ευρώπη 

Ελλάδα 

Χαλκιδική 

Νέα Μουδανιά 

 

Οι ετικέτες h1-h6 χρησιμοποιούνται για να ορίσουμε 

επικεφαλίδες,  

η ετικέτα p για να γράψουμε το κυρίως κείμενο σε 

παραγράφους  

η ετικέτα hr για να δημιουργηθεί μία οριζόντια γραμμή  

και η ετικέτα br για να αλλάξουμε γραμμή.  

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ 

<html>...</html> Ορίζει την αρχή και το τέλος μιας ιστοσελίδας. 

<head>...</head> 
Ορίζει το τμήμα εκείνο της ιστοσελίδας στο οποίο αναφέρονται διαχειριστικής φύσεως 
πληροφορίες που αφορούν στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες αυτές δεν 
εμφανίζονται από τον φυλλομετρητή. 

<body>...</body> Ορίζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. 

<title>...</title> Ορίζει τον τίτλο της ιστοσελίδας. 

<h1>…</h1>, <h2>…</h2>, 
<h3>…</h3>, <h4>…</h4>, 
<h5>…</h6>, <h6>…</h6>, 

Ορίζει επικεφαλίδες (σε 6 επίπεδα). 

<p>...</p> Ορίζει παράγραφο. 

<hr /> Εισάγεται μία οριζόντια γραμμή 

<br /> Δηλώνει αλλαγή γραμμής. 

4. Στον ιστότοπο www.w3schools.com στην αριστερή στήλη πατήστε HTML Headings (Επικεφαλίδες HTML), και στο κάτω μέρος 

της σελίδας εξασκηθείτε με τις 4 ασκήσεις Exercise1…Exercise4. 

5. Όμοια, στον ιστότοπο www.w3schools.com στην αριστερή στήλη πατήστε HTML Paragraphs (Παράγραφοι HTML), και στο 

κάτω μέρος της σελίδας εξασκηθείτε με τις 4 ασκήσεις Exercise1…Exercise4. 

<!--Τέλος μαθήματος – Δραστηριότητα 2– επικεφαλίδες και παράγραφοι -->  

http://www.w3schools.com/
http://www.w3schools.com/
http://www.w3schools.com/
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Κείμενο, υπερκείμενο, υπερσύνδεσμοι και εικόνες 

Βασικές ετικέτες συνδέσμου και εικόνας  

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> 

<title>HTML</title> 

</head> 

<body> 

 

<h1>Η γλώσσα HTML</h1> 

<p>Η HTML είναι το ακρωνύμιο των λέξεων 

Hyper Text Markup Language. Η HTML δεν 

είναι μια γλώσσα προγραμματισμού αλλά μια 

γλώσσα μορφοποίησης περιεχομένου που 

χρησιμοποιεί ετικέτες. 

</p> 

<p> 

Όταν ο Φυλλομετρητής ανακτά μια 

ιστοσελίδα, στην ουσία ανακτά τον κώδικα 

HTML της ιστοσελίδας. Στη συνέχεια, ο 

Φυλλομετρητής «μεταφράζει» τις ετικέτες 

της HTML, δημιουργεί την ιστοσελίδα και 

την εμφανίζει στην οθόνη, μορφοποιώντας 

το κείμενο και τις εικόνες της. 

</p> 

</body> 

</html> 

Η γλώσσα HTML 

Η HTML είναι το ακρωνύμιο των λέξεων Hyper 

Text Markup Language.  

Η HTML δεν είναι μια γλώσσα προγραμματισμού 

αλλά μια γλώσσα μορφοποίησης περιεχομένου που 

χρησιμοποιεί ετικέτες. 

Όταν ο Φυλλομετρητής ανακτά μια ιστοσελίδα, 

στην ουσία ανακτά τον κώδικα HTML της 

ιστοσελίδας.  

Στη συνέχεια, ο Φυλλομετρητής «μεταφράζει» τις 

ετικέτες της HTML, δημιουργεί την ιστοσελίδα και 

την εμφανίζει στην οθόνη, μορφοποιώντας το 

κείμενο και τις εικόνες της. 

 

4. Στη συνέχεια τροποποιήστε τον κώδικα της επικεφαλίδας, όπως φαίνεται παρακάτω και πηγαίνετε το ποντίκι πάνω στην 
επικεφαλίδα στο δεξί μέρος: 

<h1 title="HTML">Η γλώσσα HTML</h1> Η γλώσσα HTML 
5. Στη συνέχεια τροποποιήστε τον κώδικα της 1

ης
 παραγράφου, όπως φαίνεται παρακάτω (στο βελάκι) για να εισάγετε έναν 

υπερσύνδεσμο προς τη σχετική σελίδα της Βικιπαίδεια: 

<p>Η  

<a href="https://el.wikipedia.org/wiki/HTML">HTML</a> 

είναι το ακρωνύμιο των λέξεων Hyper Text Markup 

Language. Η HTML δεν είναι μια γλώσσα προγραμματισμού 

αλλά μια γλώσσα μορφοποίησης περιεχομένου που 

χρησιμοποιεί ετικέτες.  

</p> 

Η HTML είναι το ακρωνύμιο των 

λέξεων Hyper Text Markup 

Language. Η HTML δεν είναι μια 

γλώσσα προγραμματισμού αλλά 

μια γλώσσα μορφοποίησης 

περιεχομένου που χρησιμοποιεί 

ετικέτες. 

HTML 

http://www.w3schools.com/
https://el.wikipedia.org/wiki/HTML


γενικό ΛΥΚειο Νέων ΜΟΥΔανιών 

   ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 
   Διδάσκων Καθηγητής: Γιώργος Μαλακούδης, gmalakoudi@sch.gr 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔIΑΔΙΚΤΥΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML 

Δημιουργία στατικών ιστοσελίδων 

[5] 

6. Στη συνέχεια τροποποιήστε τον κώδικα της 2
ης

 παραγράφου, όπως φαίνεται παρακάτω για να εισάγετε μία εικόνα: 

<p> 

<img src="w3schools.jpg" width="104" height="142" 

align="left"> 

Όταν ο Φυλλομετρητής ανακτά μια ιστοσελίδα, στην ουσία 

ανακτά τον κώδικα HTML της ιστοσελίδας. Στη συνέχεια, ο 

Φυλλομετρητής «μεταφράζει» τις ετικέτες της HTML, 

δημιουργεί την ιστοσελίδα και την εμφανίζει στην οθόνη, 

μορφοποιώντας το κείμενο και τις εικόνες της. 

</p> 
 

Όταν ο 

Φυλλομετρητής 

ανακτά μια 

ιστοσελίδα, στην 

ουσία ανακτά τον 

κώδικα HTML της 

ιστοσελίδας. Στη 

συνέχεια, ο 

Φυλλομετρητής 

«μεταφράζει» τις 

ετικέτες της HTML, δημιουργεί την 

ιστοσελίδα και την εμφανίζει στην 

οθόνη, μορφοποιώντας το κείμενο και τις 

εικόνες της. 
7. Πειραματιστείτε αλλάζοντας το πλάτος, το ύψος της εικόνας, καθώς και την ιδιότητα align σε right: 

8. Τέλος στον κώδικα της 2
ης

 παραγράφου εισάγετε και έναν υπερσύνδεσμο προς τον ιστότοπο του w3schools, όπως φαίνεται 
παρακάτω (στα βελάκια): 

<p> 

<a href="http://www.w3schools.com/" target="_blank"> 

<img src="w3schools.jpg" width="104" height="142" 

align="center" alt=”w3schools”> 

</a> 

Όταν ο Φυλλομετρητής ανακτά μια ιστοσελίδα, στην ουσία 

ανακτά τον κώδικα HTML της ιστοσελίδας. Στη συνέχεια, ο 

Φυλλομετρητής «μεταφράζει» τις ετικέτες της HTML, 

δημιουργεί την ιστοσελίδα και την εμφανίζει στην οθόνη, 

μορφοποιώντας το κείμενο και τις εικόνες της. 

</p> 
 

Όταν ο 

Φυλλομετρητής 

ανακτά μια 

ιστοσελίδα, στην 

ουσία ανακτά τον 

κώδικα HTML της 

ιστοσελίδας. Στη 

συνέχεια, ο 

Φυλλομετρητής 

«μεταφράζει» τις 

ετικέτες της HTML, δημιουργεί την 

ιστοσελίδα και την εμφανίζει στην 

οθόνη, μορφοποιώντας το κείμενο και τις 

εικόνες της. 
6. Στον ιστότοπο www.w3schools.com στην αριστερή στήλη πατήστε HTML Attributes, και στο κάτω μέρος της 

σελίδας εξασκηθείτε με τις 5 ασκήσεις Exercise1…Exercise5. 

7. Αριστερά στις ασκήσεις πατήστε HTML Links  και εξασκηθείτε με τις 5 ασκήσεις Exercise1…Exercise5 

8. Αριστερά στις ασκήσεις πατήστε HTML Images  και εξασκηθείτε με τις 5 ασκήσεις Exercise1…Exercise5 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ 

<a>...</a> 

Ορίζεται ένας υπερσύνδεσμος προς μία άλλη ιστοσελίδα. 
Παράμετροι: 

href: Η διεύθυνση της σελίδας 
target: που θα ανοίξει η σελίδα (στην ίδια καρτέλα, σε νέα καρτέλα κλπ.) 

<img /> 

Εισάγεται μία εικόνα που βρίσκεται στον δικό μας server ή στο web. 
Παράμετροι: 

src: Η διεύθυνση του αρχείου της εικόνας 
width, height: ύψος και πλάτος εμφάνισης εικόνας 
align: πως θα στοιχιστεί η εικόνα σε σχέση με το κείμενο 
alt: εναλλακτικό κείμενο που θα εμφανίζεται αν η εικόνα δεν υπάρχει ή δε 
φορτωθεί 

<!--Τέλος μαθήματος – Δραστηριότητα 3– κείμενο, υπερκείμενο και εικόνες -->  

http://www.w3schools.com/
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: HTML 5 
Βασικές ετικέτες συνδέσμου και εικόνας  

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 πράσινο κουμπί Try it Yourself >>. 

2. 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> 

<body> 
 

<header> 

<h3>Μενού Πλοήγησης</h3> 

<nav> 

<a href='#page1'>Αρχική Σελίδα</a> 

<a href='#page2'>2η σελίδα – Βίντεο</a> 

<a href='#page2'>3η σελίδα - Ήχος</a> 

</nav> 

</header> 
 

<hr> 
 

<section id="page1"> 

<article> 

<h3>Αρχική σελίδα του ιστότοπου μου</h3> 

<p>  
<img src="html5.gif" alt="HTML5 Icon" 

style="width:128px;height:128px"> 
Lorem ipsum...rhoncus auctor.</p> 

</article> 

</section> 
 

<section id="page2"> 

<article> 

<h3>2η σελίδα - Βίντεο</h3> 

<video width=″320″ height=″240″ controls> 

<source src="mov_bbb.mp4" type="video/mp4"> 

</video> 

</article> 

</section> 
 

<section id="page3"> 

<article> 

<h3>3η σελίδα - ήχος </h3> 

<audio controls> 

  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg"> 

  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg"> 

</audio> 

</article> 

</section> 
 

<footer> 

<hr> 

<h5>Υποσέλιδο</h5> 

<nav> 

<a href='#'>Επικοινωνία</a> 

<a href='#'>Όροι Χρήσης</a> 

</nav> 

</footer> 

</body> 

</html> 

  

Μία πργφ 

Lorem Ipsum 

 

el.lipsum.com/ 

http://www.w3schools.com/
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ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ 

<video>…</video> 

Εισάγεται ένα βίντεο που βρίσκεται στον δικό μας server ή στο web. 
Παράμετροι: 

width, height: ύψος και πλάτος εμφάνισης βίντεο 
controls: αν χρησιμοποιηθεί, εμφανίζονται στοιχεία ελέγχου κάτω από το βίντεο 
(play, pause, ένταση ήχου) 

<audio>… </audio> 

Εισάγεται ένας ήχος που βρίσκεται στον δικό μας server ή στο web. 
Παράμετροι: 

width, height: ύψος και πλάτος εμφάνισης βίντεο 
controls: αν χρησιμοποιηθεί, εμφανίζονται στοιχεία ελέγχου κάτω από το βίντεο 
(play, pause, ένταση ήχου) 

<source …> 

Ορίζει την πηγή του βίντεο ή του ήχου που θέλουμε να εισάγουμε (μέσα στα όρια 
των ετικετών <video> και <audio>. 

Παράμετροι: 
src: Η διεύθυνση του αρχείου βίντεο ή ήχου 
type: ο τύπος του αρχείου (π.χ. video/mp4 ή audio/ogg ή audio/mpeg) 

<section>...</ section > Ορίζεται μία ενότητα, ένα τμήμα εγγράφου 

<article>…</article> 
Ορίζεται ένα αυτόνομο τμήμα περιεχομένου, όπως το κείμενο μιας ανάρτησης σε 
ιστολόγιο 

<header>…</header> 
εισαγωγικές πληροφορίες και στοιχεία πλοήγησης (π.χ. περιέχει το μενού 
πλοήγησης) 

<nav>…<nav> μενού πλοήγησης ή άλλες ανάλογες πληροφορίες 

<footer>…</footer> πληροφορίες στο τέλος του εγγράφου 

<!--Τέλος μαθήματος – Δραστηριότητα 4– νέες ετικέτες με σημασιολογία -->
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Ενσωμάτωση - Embedding 

Youtube, googledocs 

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

Chrome). Πηγαίνετε στον ιστότοπο youtube και βρείτε ένα βίντεο (όποιο θέλετε). 

2. Κάτω από το βίντεο πατήστε στο κουμπί «Κοινή χρήση» και ακριβώς από κάτω «Ενσωμάτωση». 

3. Αντιγράψτε στη μνήμη το κείμενο που φαίνεται επιλεγμένο. 

4. Στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, σε μία νέα καρτέλα, πληκτρολογήστε w3schools, μεταβείτε στο 

πρώτο αποτέλεσμα της αναζήτησης www.w3schools.com και τέλος πατήστε πάνω στο κουμπί Learn HTML.  

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

Try it Yourself >>. 

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 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

  

</head> 

<body> 

 

<h1>Παραδείγματα ενσωμάτωσης 

περιεχομένου</h1> 

<p> video youtube <br /> 

<iframe width="560" height="315" 

src="https://www.youtube.com/embed/U97lGK

jkcxY" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> 

</p> 

</body> 

</html> 

 

 

7. Πειραματιστείτε αλλάζοντας το πλάτος, το ύψος του βίντεο, καθώς και την ιδιότητα frameborder σε μία τιμή, π.χ. "1". 

8. Στη συνέχεια μπείτε στο λογαριασμό σας google σε μία νέα καρτέλα. Πατήστε να μπείτε στο google drive του λογαριασμού 
σας και κάντε διπλό κλικ στη φόρμα Web 2.0 που είχατε φτιάξει σε προηγούμενο μάθημα.  

9. Στα δεξιά πατήστε το κουμπί Αποστολή και μετά το σύμβολο < > . Αντιγράψτε στη μνήμη το κείμενο που φαίνεται 

επιλεγμένο 

 

Εδώ 

επικολλήστε τον 

κώδικα 

ενσωμάτωσης 

http://www.w3schools.com/
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10. Στη συνέχεια, στην καρτέλα του Tryit Editor v3.3 αλλάξτε το κείμενο όπως φαίνεται παρακάτω και πατήστε το κουμπί 

Run >>– Επεξήγηση καθηγητή 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

  

</head> 

<body> 

 

<h1>Παραδείγματα ενσωμάτωσης περιεχομένου</h1> 

<p> φόρμα google <br /> 

<iframe 

src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd

brRqVRO294DDxBGKct9UrDKoHQ8vq-

RV8KgmtSX367EM54w/viewform?embedded=true" 

width="760" height="500" frameborder="0" 

marginheight="0" 

marginwidth="0">Φόρτωση...</iframe> 

</p> 

</body> 

</html> 
 

 

11. Πειραματιστείτε αλλάζοντας το πλάτος, το ύψος του βίντεο, καθώς και την ιδιότητα frameborder σε μία τιμή, π.χ. "1". 

12. Τέλος, με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ενσωματώσετε μία ολόκληρη σελίδα ή ένα έγγραφο σε μορφή pdf που βρίσκεται είτε 
στον server σας, είτε στον ιστό.  

13. Για παράδειγμα με τον παρακάτω κώδικα HTML, θα εμφανιστεί η πρώτη σελίδα του ιστότοπου του σχολείου μας. 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

  

</head> 

<body> 

 

<h1>Παραδείγματα ενσωμάτωσης περιεχομένου</h1> 

<p> Σελίδα Ιστού <br /> 

<iframe src=" http://lyk-n-moudan.chal.sch.gr" 

width="760" height="500" 

frameborder="0">Φόρτωση...</iframe> 

</p> 

</body> 

</html> 
 

 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ 

<iframe>...</iframe> 

Ορίζεται ένας πλαίσιο το οποίο μπορεί να περιέχει περιεχόμενο από μία πηγή 
(π.χ. ιστοσελίδα, βίντεο, έγγραφα). 

Παράμετροι: 
src: Η διεύθυνση του περιεχομένου 
width, height: ύψος και πλάτος εμφάνισης  
frameborder: πάχος πλαισίου 
κλπ. 

<!--Τέλος μαθήματος – Δραστηριότητα 5– ενσωμάτωση, embedding --> 

Εδώ 

επικολλήστε τον 

κώδικα 

ενσωμάτωσης 
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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 επικεφαλίδε <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; 

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

10. 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/


γενικό ΛΥΚειο Νέων ΜΟΥΔανιών 

   ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 
   Διδάσκων Καθηγητής: Γιώργος Μαλακούδης, gmalakoudi@sch.gr 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔIΑΔΙΚΤΥΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML 

Δημιουργία στατικών ιστοσελίδων 

[12] 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Web 2.0 

1. Ο Παγκόσμιος ιστός δημιουργήθηκε το  

o 1989  
o 1990  
o 1991  
o 1992  

2. Ο Παγκόσμιος ιστός δημιουργήθηκε  

o Στο Πανεπιστήμιο του Stanford στις Η.Π.Α.  
o Στο ερευνητικό κέντρο CERN στην Ελβετία  
o από τις υπηρεσίες του αμερικάνικου στρατού  

3. Ο Δημιουργός του Παγκόσμιου ιστού είναι ο Tim Berners Lee  

o Σωστό  
o Λάθος  

4. Η συγγραφή στατικών ιστοσελίδων γίνεται με τη γλώσσα...  

o HTML  
o Pascal  
o C  

5. Μια ιστοσελίδα του web 2.0 επιτρέπει στους χρήστες (επιλέξτε όλα όσα ισχύουν) 

 να βλέπουν μόνο το περιεχόμενο  
 να αλληλεπιδρούν με την ιστοσελίδα  
 να δημιουργούν οι ίδιοι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας  
 να αναζητούν περιεχόμενο με κανονικές εκφράσεις και προτάσεις αντί λέξεων -κλειδιών  

6. Χαρακτηριστικά παραδείγματα του web 2.0 είναι (Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν) 

 τα ιστολόγια (blogs)  
 οι στατικές ιστοσελίδες (static webpages)  
 τα wiki  
 τα κοινωνικά δίκτυα (social networks, π.χ. facebook)  

7. Ποιός είναι ο σημασιολογικός ιστός;  

o Web 1.0  
o Web 2.0  
o Web 3.0  
o Web x.0  

8. Στον Σημασιολογικό Ιστό η αναζήτηση γίνεται  

o με λέξεις κλειδιά (keywords)  
o με κανονικές εκφράσεις που αποκτούν νόημα  

9. Ο Εκτεταμένος Ιστός Web X.0 δεν περιλαμβάνει τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση και εικονική 

πραγματικότητα. 

o Σωστό  
o Λάθος  
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Διεύθυνση δραστηριότητας:  https://goo.gl/yvNeD4  
1. Δίνονται οι έννοιες:  

Δίνεται επίσης ο παρακάτω πίνακας: 

Παγκόσμιος Ιστός Διαδίκτυο 

  

  

  

Να κατατάξετε τις έννοιες που δόθηκαν στη σωστή στήλη του πίνακα. 

2. Δίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

Θέλω να επικοινωνήσω με τον κολλητό μου που σπουδάζει 
στις Η.Π.Α. 

 

Πρέπει να βρω πληροφορίες για την εργασία που θα 
παραδώσω την επόμενη εβδομάδα στο μάθημα της Ιστορίας. 

 

Θέλω να κατεβάσω στον υπολογιστή μου ένα εκτελέσιμο 
αρχείο για να εγκαταστήσω μία εφαρμογή. 

 

Πρέπει να πραγματοποιήσω μία συνάντηση με στελέχη της 
εταιρίας που βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις. 

 

Πρέπει να στείλω στο συνάδελφό μου που βρίσκεται στο 
διπλανό κτίριο, γραπτές οδηγίες για το λανσάρισμα του νέου 
προϊόντος της εταιρίας. 

 

Θέλω να συμβουλευτώ άλλους ανθρώπους για το νέο κινητό 
που σκέφτομαι να αγοράσω. 

 

 

Αναφέρετε την κατάλληλη υπηρεσία του Διαδικτύου που θα χρησιμοποιηθεί στην κάθε περίπτωση. 

Επιλέξτε από τις ακόλουθες: 

 Μεταφορά αρχείων (ftp) 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 

 Ομάδες συζητήσεων (newsgroups, forums) 

 Συνομιλία (chat) 

 Παγκόσμιος Ιστός (www) 

 Τηλεδιάσκεψη (teleconference) 

Δημιουργός: Γεώργιος Καλτσάς, Αesop - 23176 

καλώδια software 

ιστοσελίδα

 hardware 

υ π ο λ ο γ ι σ τ ή ς

 υπερσύνδεσμος   

https://goo.gl/yvNeD4
http://aesop.iep.edu.gr/xml/request.php?verb=GetRecord&identifier=oai:aesop.iep.edu.gr:23176&metadataPrefix=oai_lom

