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a } Introducere generală

... Nu merge! Nu mă pricep la asta!!
Nu, nu. Codarea înseamnă să încercați până când funcționează. Deci, începem cu toții
eșuând! Obișnuiește-te, eșecul face parte din procesul de învățare. Doar continuă să
încerci, vei reuşi!

Introducere generală
Un cuvânt de încheiere din partea echipei
La ce vă puteţi aştepta
Obiectivul acestui antrenament este de a vă permite
să încercați programarea și gândirea logică, pentru
a vedea dacă vi se pare distractiv și dacă este ceva
ce ați dori să faceţi odată ce ieșiți din închisoare.
Acest curs vă va învăța elementele de bază ale creării
și programării site-urilor web folosind cele 3 limbaje
principale ale web-ului: HTML, CSS și JavaScript.
Până la sfârșitul training-ului, veți fi mai mult decât
gata să vă alăturați unui bootcamp de codare care vă
va ajuta să atingeți un nivel în care puteți obține un loc

Hello World!
De când au apărut calculatoarele și internetul,
acestea au schimbat profund modul în care
ne jucăm, cum comunicăm, cum funcționăm,
cum trăim. Din cauza acestor schimbări
profunde în societatea noastră, există multe
locuri
de
muncă
disponibile
pentru
persoanele care au învățat să scrie cod și să
rezolve problemele prin codificarea site-urilor
web și a aplicațiilor web.
Poate credeţi că aveţi nevoie de o diplomă

fel ca gătitul ... Făcând asta! Acesta este motivul
pentru care cursul este organizat ca o serie de
exerciții pe care trebuie să reușiți să le faceţi pentru

nucleară pentru a putea codifica? Deloc!

să fiţi rapizi, nu este ca școala! Sistemul își

Scrierea de cod este ușoară odată ce o

amintește progresul, astfel încât nu trebuie să o luaţi

înţelegeţi:

de la capăt de la o sesiune la alta.

și

copiii

și

Cel mai bun mod de a învăța scrierea de cod este la

a trece la pasul următor. Nu vă îngrijoraţi că trebuie

chiar

matematică

Învăţaţi făcând

inginerie

universitară

în

de muncă real ca programator!

pot

învăța

Sunteți pregătiți? Să incepem!

programare... Pentru că, de fapt, este foarte
distractiv! Dacă întrebi programatorii ce fac în
fiecare zi, ei vor spune lucruri de genul: „este
ca și cum te joci cu Lego” sau „Este ca și cum
ai găti, ai scrie rețete…”.
2_
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_ Un browser pentru a naviga pe web
Acum, pentru a vizita acest prim site web (și multe altele care au apărut pe urmă) e

Internet și Web

nevoie de incă o componentă software. Astfel, Tim Berners-Lee, a creat așa-zisul
“WorldWideWeb browser”, primul browser web. Această versiune a fost foarte
rudimentară, permițând doar afișarea textului și al hyperlink-urilor.

Context
@ Internetul
_ O rețea de rețele
Înainte ca internetul să fie inventat, multe

Un om de știintă britanic, Tim Berners-Lee,

universități

deja

care a lucrat la CERN, a inventat în 1989 o

infrastructure de calculatoare care constau

soluție software care permitea oamenilor să

în calculatoare conectate între ele ca rețele

publice documente și să le facă accesibile

locale.

calculatoarele,

oricui avea adresa, din orice rețea. De aceea

cineva putea să publice conținut și să

Internetul este numit o rețea de rețele. Astfel

comunice în interiorul instituției, dar nu la

a apărut primul site web! Aceste se poate

nivel global.

încă vizita la http://info.cern.ch

și

instituții

Utilizănd

astfel

aveau

Pentru a scrie conținut, oamenii puteau
utiliza

o

puternică:

inovație

foarte

hypertext-ul.

simplă

dar

Hypertext

înseamnă, pes curt, text care conține
“hyperlink-uri”, aceasta fiind o modalitate
mai extravagantă de a descrie un link care

Instantaneu al unui ecran cu aplicatia dezvoltată de Sir Tim
Berners-Lee –Autorul imaginii: Tim Berners-Lee (domeniu
public) - Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/WorldWideWeb

_ Internetul, astăzi
Repede-înainte ăn 2021: browserele modern pot afișa nu numai text și link-uri ci și
imagini, videoclipuri și chiar întregi aplicații!
Ca urmare, oricine poate acum nu doar să vizualizeze conținut dar sa și ceeze: internetul
a devenit principala platformă pentru cea mai mare parte din viețile noastre profesionale
dar și în viața privată. Comunicare cu prietenii și familia, colaborarea între colegi,
gestionarea contului bancar sau planificarea vacanțelor... Totul este acum online
mulțumită Internetului!

duce la texte localizate în alte locuri din

_ Internetul nu este web-ul

rețea.

Dar din nou, dat fiind faptul că aceste
rețele erau accesibile doar local, textele
puteau fi accesate doar local. Deci, daca
un cercetător dintr-o universitate voia să
consulte un document emis de altă
universitate, acesta trebuia să se
deplaseze până la cealaltă universitate
pentru a se loga în rețeaua locală și, ăn
final, să acceseze documentul. Nu era
foarte practic, nu?

Internetul este infrastructura tehnică din spatele Web-ului. Este o rețea alcătuită din
milioane de calculatoare răspândite în jurul lumii, conectate prin multe și diferite tipuri de
conexiuni (cabluri de telefonie, fibră optică, cabluri ethernet, WiFi, Bluetooth...) și routere
Sursa:

care asigură ca informația să ajungă la destinație.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee

4_
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Deci, întrucât internetul este infrastructura, Web-

_ HyperText Markup Language

ul este Serviciul construit pe baza acelei

Am menționat deja Hypertext-ul ca o mare inovație.

infrastructure. Un serviciu posibil prin programe

Să privim mai în detaliu intregul limbaj care permite

specific, numite… servere web! Când vizitați un

acest lucru: HTML (Hypertext Markup Language)

site web utilizând un browser, browserul se
comportă ca client, solicitând conținutul relevant

HTML-ul este foarte ușor de învățat… deci, să
începem cu asta!

serverului web.
După cum se menționează în MDN1

(Mozilla

Developer Network –una din cele mai bune
resurse pentru învățarea web developmentului) :
●

“Clienții

sunt

dispozitivele

uzuale

conectate la internet ale utilizatorilor ( de
exemplu, calculatorul personal, conectat
la Wi-Fi sau smartphone-ul conectat la
rețeaua mobilă) și programele care pot
accesa web-ul de pe acele dispozitive (de
obicei, un browser precum Chrome sau
Firefox)
●

Serverelee

sunt

găzduiesc

pagini

calculatoarele
web,

site-uri

care
sau

aplicații. Când un dispozitiv client vrea să
acceseze o pagină web, o copie a acelei
pagini este descărcată de pe server pe
mașina client pentru a fi afișată în
browserul utilizatorului.”
Prin urmare, când dați click pe o adresă web,
ceea ce se întâmplă este că browserul face o
solicitare serverului localizat la acea adresă,
acesta din urmă primește solicitare și trimite
conținului relevant către client (browserul web).

1

Sursa: How the Web works? - MDN https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/How_the_
Web_works

6_
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Modul 1

_ Ce este HTML?

c > Modul 1

HTML este un limbaj de codare utilizat pentru
marcarea conținutului. Deci spunem că este
„markup language”. A marca înseamnă ca,

HTML

mulțumită HTML, putem defini structura și
sensul conținutului. Conform MDN, HTML

1. Tag-ul de deschidere: Acesta constă în

textul din

constă intr-o serie de elemente, pe care le

numele elementului (în acest caz, p),

exemplul de mai sus, calculatoarele nu pot

utilizați pentru a încadra sau a înfășura

închis între paranteze unghiulare de

da semnificație datelor pe care le obțin de

diferite părți ale conținutului pentru a controla

deschidere și închidere. Acesta indică

pe web. Prin urmare, folosim un limbaj de

semantica și aspectul acestuia. Etichetele

locul în care elementul începe - în

anexate pot crea un hyperlink2 dupa un

acest caz în care începe paragraful.

La fel cum nu putem ințelege

Introducere HTML
@ De ce HTML

Părțile principale ale elementului sunt:

marcare

pentru

a

adăuga

un

sens

suplimentar textului. Pe web, limbajul de

Calculatoarele și, implicit, browserele web

marcare pe care îl utilizăm este HTML sau

nu sunt chiar inteligente. Nu ne putem

hypertext markup language

cuvânt sau o imagine într-un alt loc de pe

2. Tag-ul

de

închidere:

Acesta

este

pagină sau de pe internet sau să indice către

aceeași cu tag-ul de deschidere, cu

un fișier video (pe care browserul il poate

excepția faptului că include un slash

document text și să facă o distincție între

randa într-un video player) și așa mai

înainte înainte de numele elementului.

titluri, paragrafe, linkuri, liste etc.

departe. Să luăm un exemplu simplu:

Acesta precizează unde se termină

aștepta ca un computer să citească un

elementul - în acest caz unde se

Haideți să ne punem în locul unui computer

“I am learning to code websites”

și să aruncăm o privire la un document pe

termină

paragraful.

Omiterea

adăugăugării unui tag de închidere este

care cel mai probabil nu îl veți înțelege:

Dacă dorim ca linia să fie de sine
statatoare, am putea specifica faptul că
este un paragraf încapsulând-o intre tagurile pentru paragraf:

una

dintre erorile standard pentru

începători și poate duce la rezultate
ciudate.
3. Conținutul:

Evident,

acesta

este

conținutul elementului, care, în acest
caz, este doar text.

<<p> I am learning to code websites
</p>

4. Elementul: Toate cele descrise mai sus
construiesc elementul

_Element HTML ( “HTML tags”)
Haideți să explorăm acest paragraf un pic
Adăugând câteva <tag-uri> la documentul care
descrie conținutul, vom înțelege mai bine
sensul și structura textului. Zona de lingvistică
care este preocupată de sensul textului se
numește semantică. Când scrieți HTML, este
important să utilizați etichetele (tag-urile) HTML
corecte pentru conținutul dvs. Aceasta se
numește scriere HTML semantică, iar
importanța ei nu poate fi subestimată..
_7

_ Nesting-ul elementelor

mai departe.

Precum păpușile rusești, elementele
HTML pot fi încapsulate în alte
elemente HTML.
2

HTML Basics - https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/H
TML_basics
by Mozilla Contributors - licensed under CC-BY-SA
2.5.

8_
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Când scrieți cod HTML, doriți ca acesta să fie
citit de browser. Calculatorul dvs. va deschide
automat toate fișierele care se termină cu

Să continuăm cu elementele HTML din
exemplul anterior.

Să aruncăm o privire la exemplul de mai
sus al unui document HTML.

•

<!DOCTYPE

html> Prima linie a

.html în browser. Browserul va converti apoi

unui document html începe cu declarația

codul HTML din document într-o pagină web

doctype. Această linie spune browserului

care poate fi citită de oameni.

ce versiune de html utilizați.

Dacă doriți să vizualizați codul HTML pur, va

<html>...</html> Tot codul dvs. html va fi

trebui să utilizați un alt tip de aplicație pentru a

plasat

deschide aceste documente: un editor de

Elementul html constă intr-un tag de

cod.

deschidere:

în

interiorul

elementului
și

<html>,

un

html.

tag

de

inchidere: </html>.

_Editoare de cod

•

<head>...</head><body>...</bod>

cuvântul

Puteți utiliza editorul de text implicit instalat pe

În interiorul elementului html avem un

“creez”. Pentru a face asta utilizăm tag-ul

computer pentru a vă scrie fișierele HTML. Pe

element

<em> .

Windows, de exemplu, există Notepad. Acest

Elementul head conține informații despre

< p>I am learning to <em>code</em>

lucru ar funcționa perfect, atâta timp cât nu

document.

websites! </p>

aveți erori în codul dvs. HTML și îl salvați ca

consultarea de catre useri a paginii web.

fișier .html.

Elementul body conține conținutul real

Există, de asemenea, aplicații create special

care va fi vizibil pe site-ul web.

Dacă

dorim

să

evidențiem

În acest exemplu spunem că elementul
<em> este nested în elementul <p>.

! ! Important: Atunci când se face
nesting, asigurați-vă că închideți
elementul nested înainte de a
închide elementul părinte!

pentru a scrie cod. Aceste aplicații au
funcționalități
evidențierea

încorporate,
codului,

indentarea

fi

codului,

Nu

un

va

element

fi

<title>...</title>

vizibil

body.

pentru

Elementul

title

Utilizăm semantica mereu și peste tot. Asta
ne ajută să ducem viețile noastre în orașe,
de exemplu. Am învățat convenții (precum
semnele de circulație) și ne bazăm pe ele
pentru a ne spune ce umrează. Vedem și
știm.
În HTML, când spunem că o parte de text
este un paragraf, browserul “știe” cum să o
interpreteze într-un anume fel. De exemplu,
un cititor de ecran poate citi paragraful într-un
anume mod. Acest lucru este relevant în mod
deosebit în cee ace privește imaginile.
Adăugarea corectă a sintaxei la un tag de
imagine poate face sau distruge înțelegerea
unei personae nevăzătoare asupra imaginii.

Specificația HTML5 include mai multe

pagina html.

elemente

<h1>...</h1> Elementul h1 este

dintre cele 6 tipuri de titlu de secțiune în
html. (H1-h6). „h” înseamnă „heading".
•

<p>...</p>

Elementul

p

afișarea textului.
•

Semantica
@ De ce semantica?

organizarea

semantice

care

documentelor.

ajută

la

Elementele

semantice sunt concepute special pentru a
comunica

semnificația

browserului,

dezvoltatorului, cititorului și oricărei alte
tehnologii care interpretează documentul

sau

paragraful (alineatul) este utilizat pentru

• Documentele care se termină în .docx

De fapt, este dificil pentru noi, oamenii să
privim acest semn și să nu-I oferim o
semantică deoarece mințile noastre adoră
semantica!

și numele, acesta conține titlul pentru

plasat în corpul documentului. Este unul

Calculatorul dvs. știe ce aplicație trebuie
să utilizați pentru a deschide un anumit
fișier verificând extensia fișierului. Câteva
exemple sunt:

Dar un câine sau o pisică nu ar înțelege
asta privind semnul.

@ Semantica HTML

mult la scrierea eficientă a codului.

@ Structura Fișierului

Am învățat să atașăm o semnificție acestei
imagini: o săgeată care indică într-o
direcție.

face parte din head. După cum sugerează

•

_ Extensii de fișiere

(de exemplu, asistenți vocali, cititori de
ecran, motoare de căutare ...).

_ Elemente de secțiune în HTML5
Elementele de secțiune sunt foarte utile
pentru a grupa elemente relaționate din punct
de vedere semantic. Conform MDN3, Există 4

vor fi deschise de Microsoft Word

Semantica are loc atunci când îi
dăm o semnificație unui semn. Să
luăm ca exemplu imaginea
următoare:

• Documentele care se termină cu .pdf vor
fi deschise cu un cititor pdf
• Un fișier care se termină în .mp3 va fi

ar

și

completarea automată etc., care ajută foarte

HTML 5
@ Primul document HTML

cum

•

head

Modul 1

Exemplu de fișier HTML

tipuri de elemente pentru organizarea și
gruparea din punct de vedere semantic a
codului html pentru a identifica secțiuni din
document:

deschis cu un player de muzică
3

_9

Using HTML sections and outlines by Mozilla
Contributors, licensed under CC-BY-SA 2.5. Source:
https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Web/Guide/HTML/Using_HTML_sections_and_o
utlines%23section_elements_in_html5

c>
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propriul <header>. În ciuda denumirii, nu
este necesar ca acesta sa fie situat la
începutul paginii sau secțiunii.

“HTML Navigational Element
(<nav>)
definește o secțiune care conține legături de
navigare care apar deseori pe un site. Puteți
avea meniuri primare și secundare, dar
niciodată nu încapsulați (nest), sau să puneți
un element <nav> în interiorul unui element
<nav>.
▪

•

un subsol de pagină care conține de obicei
drepturile de autor, notificări legale și uneori

_

Alte

elemente

</header>

informații despre licență etc <article>,

<h1>

<p>

și <footer>. În ciuda denumirii sale, nu este
poziționat neapărat la sfârșitul paginii sau al

_ Examplu de layout
Exemplul de mai jos este un layout pentru
corpul unei pagini de blog. Există un <header>
cu un element <h1> și un element <nav> care
conține legăturile de navigare. Pe același nivel
cu

<header> avem elementele

<section> și

<footer>. Principalul element <section> are un
titlu <h2> , 2 <articles> și un <aside>.

content

</h1>

</p>

</header>

</article>

<section>

<aside>

<h2>

<p>

My Blog Posts
</h2>

Author info
</p>

<article>
<header>

</aside>
</section>

<p>
<body>

Article Title

<header>
<nav>

“HTML Body Element (<body>) definește
întregul conținut al unui document și, în
același timp, conține întreg conținutul și
tag-urile HTML.

<ul>
<li><a href="#">link</a></li>
<li><a href="#">link</a></li>

H
TML
Header
Element
(<header>)
definește
o
pagină care, de regulă,
conține logu-ul titlul și
navigatorul. Header-ul poate
fi, de asemeanea, utilizat în
alte elemente semantice
precum
<article>
sau
<section> — sau chiar
<aside> și <nav> pot avea

</p>
</header>
<p>
Content
</p>
</article>
<article>
<header>
<p>

5

Ibid

Page Title

secțiunii.5

privește secționarea4:

4

</p>

</nav>

oferă următoarele definiții în cee ace

●

</ul>

<section>, <aside>, e <nav> podem ter os

Aceiași oameni de la Mozilla Contributor

•

Article Title

conține, probabil, data publicării secțiunii,

semantice

HTML utilizate pentru secționare

<li><a href="#">link</a></li>

link-uri - sau subsol de secțiune, care

▪

HTML
Article
Element
(<article>)
definește o bucată de conținut de sine
stătătoare. Nu se referă doar la conținutul
principal și poate fi utilizat pentru comentarii
și widget-uri.
▪ HTML Section Element (<section>)
definește o secțiune a unui document pentru
a indica o grupare conexă a sensului
semantic. Utilizați elementul de secțiune
pentru a oferi context suplimentar sau ca
elementul părinte sa aibă mai mult sens.
▪ HTML Aside Element (<aside>) definește
o secțiune care, deși este legată de
elementul principal, nu aparține fluxului
principal, precum o casetă de explicații sau o
reclamă. Are conturul propriu, dar nu
aparține elementului principal (<article>)”.

HTML Footer Element (<footer>) definește

Informatie adaptată de la:
https://learnabouthtml5.blogspot.com/2016/12/using-html-sections-andoutlines.html

<footer>
Copyright Info
</footer>
</body>

Modul1
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Modul 2

@ Sintaxă CSS

d / Modul 2

Priviţi această schemă, care rezumă scrierea CSS într-un mod pe care browser-ul îl înţelege.

CSS
Introducere CSS

În:

În părţile anterioare, am descoperit puterea
HTML-ului. După cum aţi văzut, HTML-ul a
fost creat pentru a descrie conţinutul unei
pagini web, astfel:
<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
Poate că ați observat că nu există culoare

După cum puteţi vedea, avem aici cuvinte destul de extravagante. Nu vă panicaţi, nu vor
mai fi multe altele :-)
"Selector" indică ce element(e) din fişierul HTML ar trebui să primească instrucţiunile.
Indică elementul HTML pe care vreţi să îl stilizaţi. În acest exemplu, toate tag-urile <h1>
de pe pagina html vor primi proprietăţile CSS asociate selectorului CSS h1.
Blocul declaration conţine una sau mai multe declaraţii separate prin punct şi virgulă.

deloc, pare doar un document cu cuvinte
simple. La care este plictisitor să te uiţi.

Fiecare declaraţie conţine numele proprietăţii CSS şi o valoare, separate prin două

Acest lucru se datorează faptului că, în

puncte (:).

partea superioară a HTML-ului, aceste

O declaraţie CSS se încheie întotdeauna cu punct şi virgulă ( ;), iar blocurile de declaraţii

pagini folosesc un alt limbaj, numit CSS, al

sunt cuprinse între acolade. Exemplu:

cărui rol este de a face HTML-ul să arate
mai bine din punct de vedere estetic.
Cu alte cuvinte, CSS-ul ne permite să
transformăm acest lucru:

p { color: red; font-size:14px; }
Sursă:
https://www.nytimes.com/2020/03/06/arts/raphael-romecoronavirus.html

@ Ce este CSS?
●

CSS vine de la Cascading Style Sheets

●

CSS descrie cum Elementele HTML vor fi

@ Noțiuni de bază
Exită 3 căi de a adăuga CSS paginii noastre web:

afişate pe ecran.

●

Poate controla layout-ul mai multor pagini în
acelaşi timp.

Pe scurt, CSS face paginile web să arate bine,
prezentabil. Este un skill indispensabil pentru orice
web developer
14_
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<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">

_1. Inline CSS

<title>CSS is awesome - BeCode</title>

În primul rând, putem include CSS direct în elementele noastre HTML. Pentru a realiza

<style> h1 {color:blue; }

acest lucru, folosim atributul style și scriem codul CSS în interiorul valorii sale (partea

</style>

dintre ghilimele).

</head>

Exemplu :

Tocmai am găsit o soluție pentru a nu amesteca HTML-ul cu CSS-ul, dar stilul este încă în
interiorul fișierului HTML.

<h1 style="color: blue"> Hello world!! </h1>
După cum vedeți, CSS instruiește browser-ul să utilizeze culoarea albastră pentru a reda

Poate există o modalitate mai bună de a include CSS-ul? Ei bine, da, există!

tagul h1. Ușor, nu-i așa? Și puteți combina mai multe proprietăți. De exemplu, să-l facem

_3. CSS extern

albastru și bold:

După cum sugerează şi denumirea, vom avea câteva fișiere CSS externe, pe care le vom

<h1 style="color:blue;font-weight:bold"> Hello world!!</h1>

importa în partea de <head> a paginii HTML.
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> <title>The best way! BeCode</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="resources/css/style. css">

Uşor din nou! După cum vedeți, puteți adăuga proprietăți folosind punct și virgulă (;)
pentru a le separa, astfel încât browser-ul să nu le confunde.

</head>
După cum puteţi vedea, folosim un tag <link> de data aceasta pentru a face o conexiune

Am putea adăuga multe alte proprietăți în cadrul acestei metode, dar se poate creea

cu fişierul CSS. Acest tag va avea nevoie de câteva atribute pentru a funcționa, rel="

dezordine în fișierul nostru HTML, deci nu este recomandat. Următoarele două metode

stylesheet" specifică relaţia dintre HTML şi fişierul CSS, browser-ul ştie acum că

sunt mult mai curate...

încercăm să to facem legătura cu un Stylesheet (fişier CSS). type=" text/CSS" va spune
browser-ului cu ce tip de resursă facem legătura. Nu este obligatoriu să-l folosim, dar este

_2. Blocul <style>
Un alt mod de a include CSS este folosind tagul <style> din secţiunea head a paginii
HTML
<head>
<meta charset="UTF-8">

recomandat

să-l

utilizăm

pentru

a

evita

probleme

în

viitor.

href="resources/css/style.css" este calea pe care link-ul o va folosi ca să găsească
documentul.
Folosirea unui fișier CSS extern este cea mai recomandată, deoarece „separă
preocupările”: fișierul HTML este pentru conținut, fișierul CSS este pentru stilizare!

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

_15
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Un exemplu pentru structura folderelor:

_ Sistemul RGB

_ Sistemul Hexadecimal

Calculatoarele au devenit cu rapiditate mai

Ca și informație, există încă o modalitate de

puternice

manipuleze

a exprima valorile culorii, folosind sistemul

milioane de culori diferite, folosind un

hexazecimal. În acest sistem, de exemplu,

amestec de 3 culori fundamentale ale

roșu este exprimat ca #FF0000, negru ca

ecranului: Roșu, Verde și Albastru, care

#FF0000, negru ca #000000 și alb ca:

este cunoscut sub numele de „sistemul

#FFFFFF.

RGB” – Red Green Blue.

Sistemul hexazecimal funcționează cu valori
de la 0 la 9 și continuă de la A până la F
pentru un total de 16 valori. Folosind 6 valori
hexazecimale, puteți exprima 256 milioane
de culori.

și

capabile

să

p {color: rgb (255, 0, 0) ; }
Linia de mai sus exprimă "Vreau maximul
de roșu (maximul este 255), deloc verde

În fișierul CSS am scris următoarele:

(0), și deloc albastru (0)”... Ceea ce rezultă
într-o culoare de roșu aprins .

h1{color:blue;}
Acest lucru va oferi aceeași ieșire ca rezultatul din exemplul 1. Beneficiul acestui lucru
este că CSS-ul este separat de HTML și putem importa acest fișier CSS în mai multe
pagini simultan!

Această scriere este exact la fel ca

p{color: red;}
Deci, de exemplu, dacă doriți cu adevărat
acea nuanță specifică de albastru care

@ Lucrul cu culori

descrie cerul scoțian în primăvară, atunci

Culorile constituie o mare parte din aspectul lucrurilor. Și noi, oamenii, iubim

trebuie

culoarea!
Există multe milioane de culori disponibile în natură, iar acest lucru a făcut transferul
lor în lumea digitală a computerelor destul de provocator. La început, existau doar
câteva culori disponibile, și erau folosite nume de culori predefinite (precum "red",
"blue", "beige", "chocolate")...

_ Culori denumite

să

găsiți

traducerea

corectă

a

acestuia în sistemul RGB.

Primele 2 cifre descriu valoarea de Roșu,
următoarele 2 valoarea de Verde, iar
ultimele două valoarea de Albastru.
Doar știți că acest sistem există și că veți
putea să îl utilizați dacă doriți. Nu vom intra
în prea multe detalii despre el în acest
training.

@ Lucrul
(borders)

cu

marginile

p{color: rgb(0, 182, 255);}

_Transparență!

În mod implicit, fără stilizare, fiecare tag
este redat ca un dreptunghi, al cărui

De asemenea, puteți utiliza o a patra valoare,

fundal și margini sunt transparente. Nu

pentru a seta „alfa”, ceea ce înseamnă

trebuie să rămână așa!

„transparență” (sau „opacitate” dacă doriți).
Valoarea sa merge de la 0 (total transparent,

Un set de nume de culori standard a fost definit, permițându-ne să utilizăm aceste cuvinte

tagul ar fi invizibil) la 1 (complet opac). În loc

cheie în loc de reprezentări numerice ale culorilor, existând un cuvânt cheie care

de RGB, folosim RGBA pentru a adăuga

reprezintă culoarea exactă pe care dorim să o utilizăm. Cuvintele cheie pentru culori

stratul transparent la culoarea noastră.

includ culorile standard primare și secundare (cum ar fi red, blue sau orange), tonuri de

Deci, să zicem că doriți un pătrat portocaliu

gri (de la black la white, inclusiv culori ca darkgray și lightgrey), și o varietate de alte

cu 60% transparență, veți face acest lucru :

culori amestecate, inclusiv lightseagreen, cornflowerblue și rebeccapurple. Întreaga

div { width: 100px; height: 100px;
background-color:
rgba(255, 221, 0,0.6); }

listă este disponibilă la W3Schools: https://www.w3schools.com/colors/colors_names.asp

Modul 2

Iată o reprezentare vizuală a acelui
dreptunghi, numit „modelul de casetă”.

Este frumos să știi că există, dar te vei simți rapid limitat, având doar 140 de culori.
Așadar, să trecem mai departe la următorul mod în care se pot exprima valorile
culorilor....

_17
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Această imagine reprezintă modul în care ne putem juca cu border, margin, padding
pentru a stiliza orice tag HTML !
Bine, pentru a explica acest lucru un pic mai în profunzime:
Creați un fișier HTML și copiați aceste linii în body-ul acestuia:
<div class="box1"> <div class="box2"> </div> </div> <div class="box3"> </div>

.box3{
width:100px;
height:100px;
background-color:green;
margin-left:200px;

Apoi creați un fișier CSS și copiați următoarele linii în interiorul acestuia:

/*--We will cover this later--*/

.box1{ width:200px;

display:inline-block;

height:200px;
border-top:1px solid red;
border-right: 1px solid black;

/*----------------------------*/}
Não Cu siguranță că nu va arăta prea bine, dar asta nu este încă problema .
După cum puteți vedea, puteți specifica fiecare border al dreptunghiului folosind 3
parametri: grosimea liniei (aici, în pixeli), tipul de linie ( solid – solidă, dashed – întreruptă,

border-bottom: 2px dotted green;

dotted – punctată), și culoarea.

border-left: 2px dashed green;

Acum că lucrați la asta, încercați să vă dați seama de diferența dintre padding și margin.

padding:100px;

Jucați-vă cu valorile, vom discuta acest lucru mai târziu.

padding-right:50px;

Borderele pot fi folosite pentru a transforma dreptunghiurile în pătrate !

background-color: yellow;

Pe măsură ce învățați CSS, veți vedea că acesta este plin de hack-uri și trucuri. Unul cu
adevărat util este că puteți transforma o imagine de acest fel :

/*--We will cover this later--*/
display:inline-block;
/*----------------------------*/}
în:
.box2{ width:200px;
height:200px;
background-color:red;

/*--We will cover this later--*/

imagine: The Duffer Brothers. Sursă: https://www.strangerthings.fr
Iată care este proprietatea care face posibil acest lucru:

display:inline-block; /*----------------------------*/}

border-radius:50%;
Cu aceasta veți avea șansa de a experimenta in exerciții ...

_19
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@ Comentariile în CSS
Comentariile6 sunt utilizate pentru a explica codul și pot fi utile atunci când editați codul
sursă la o dată ulterioară. Comentariile sunt ignorate de browsere.
Un comentariu CSS începe cu / * și se termină cu * /:
/* This is a single-line comment */
p { color: red; }
Pode adicionar comentários onde quiser no código:
p { color: red;

Un selector CSS este partea unui set de reguli CSS care selectează conținutul pe
care doriți să îl modeleze. Selectorii sunt componentele care permit browserului să
știe ce element(e) html ar trebui sa adopte proprietățile CSS definite pentru
fiecare.

/* Set text color to red */}
Puteți adăuga comentarii oriunde doriți în cod:
/* This is a multi-line comment */
p { color: red; }

@ Felicitări!
Tocmai ai descoperit magia CSS. Acum să punem la încercare cunoștințele noastre făcând
câteva exerciții!

Selectori
@ Selectori CSS
Aceasta este o parte foarte importantă a CSS, selectorii.

De exemplu, în această secțiune de cod HTML:
<div class="becode">

Vă amintiți imaginea din introducere?
<p> I am on my way to become a web-developer!</p>
</div> <div id="white-background"> </div>
Daca doresc sa am un fundal (background) alb, voi face asta în CSS :
div{height:100px;
width:100px;
background-color:blue;}

22_
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Cu toate acestea, dacă faceți asta, veți observa că ambele elemente div vor avea un
fundal albastru.
De aceea, există mai mulți selectori decât doar selectorul div! De exemplu, am scris clasa
'becode', de ce nu o folosim în fișierul nostru css?
Putem selecta astfel de elemente class astfel :

Modul 2 – CSS

_ Selectori pseudo-class
Majoritatea elementelor precum H1, P ... nu sunt destinate să fie interactive. În schimb,
unele sunt, precum link-urile care în HTML se numesc Ancore și sunt codificate folosind
tag-ul A .
Examinați acest CSS care stilizează toate ancorele de pe pagina dvs., astfel încât să
arate ca sigla IKEA .

.becode{height:100px;
width:100px;
background-color:blue;}

a.ikea {text-decoration:none; /* remove underline */
background-color: blue; /* paint the background blue */ color:yellow; /*
paint the text yellow */ font-weight:bold; /* make the characters bold */
text-transform:

uppercase;

/*

turn

characters

in

UPPERCASE

*/

Acum doar fundalul primului nostru div va fi schimbat, așa cum ne-am dorit!

padding:5px 10px; /* add some padding */ font-size:23px; /* make the text

Ce ai făcut aici, este folosirea unui selector de tip class.

bigger */}
Așadar, acum, în fișierul html, puteți adăuga clasa „ikea” la toate linkurile care doriți să
arate ca logo-ul de la IKEA :-)
<p> I loooooove design, especially furniture from

<a href="http:// aeki.com"

class="ikea">Aeki</a>. It's cheap and stylish... Okay, if you actually manage to
build them!</p>
Rezultat:

Selectorul de tip class este identificat printr-un leading point (caracterul “.”) urmată
imediat de numele clasei pe care doriți să o utilizați. Poate fi orice, atât timp cât este la fel

Super, dar daca pui cursorul desupra, nu se intampla nimic. Trist, pentru un element

ca în fișierul HTML.

interactiv !

Deci, dacă în html, numele clasei este „burger”, selectorul clasei CSS va fi .... .burger.

Aici intra în joc pseudo-clasele ...

Dacă numele clasei html este „ferrari”, selectorul clasei CSS devine… .ferrari.
Există multe modalități de a selecta elemente html folosind selecțiile CSS. Prea multe
pentru acest curs. Rețineți că selectorii de tip class sunt cei mai utilizați și vă vor permite
să selectați tot ceea ce aveți nevoie, mai ales dacă știți să îl folosiți ..
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Poziționarea
Cea mai mare parte a activității de web developper este să plasați elemente pe ecran și
să controlați modul în care acestea trebuie să se adapteze atât la conținutul adiacent, cât
și la dimensiunea ecranului (telefon mobil sau computer desktop). Într-un cuvânt:
poziționare
CSS oferă mai multe modalități de a controla poziționarea elementelor pe ecran. Să
începem oferindu-vă o înțelegere a modului în care este prezentat elementul în sine .
Pseudo-clasele” CSS oferă un mecanism de conectare la acest tip de informații temporare despre
utilizator. În orice moment dat, un element <a href> poate fi într-o serie de stări diferite și puteți
utiliza pseudo-clase pentru a le stila pe fiecare în parte. Gândiți-vă la aceștia ca selectori class pe
care nu trebuie să-i scrieți singuri, deoarece sunt încorporați în browser..

@ Boxex (casete)
Fiecare element HTML care apare pe ecran este o casetă și acestea sunt de doua tipuri:

● casetele „bloc”
● casetele „inline”
Aruncați o privire la această reprezentare vizuală a diferenței dintre un element bloc și

_ Stiluri de bază pentru link-uri

unul inline.
Oliver James (InternetingIsHard.com)

sumarizează7

sintaxa așa.

“Pseudo-clasele încep cu simbolul “doua puncte”(:) urmat de numele clasei dorite. Cele mai
frecvente pseudo-clase pentru link-uri sunt următoarele :

•

:link – Un link pe care user-ul nu l-a accesat niciodată .

•

:visited – Un link pe care userul l-a mai accesat înainte .

•

:hover – Un link care are cursorul deasupra .

•

:active – Un link pe care tocmai s-a dat click (sau tap).”

Cam asta e pentru selectorii CSS. Aveți suficiente informații pentru a face exercițiile! Nu
ezitați să vă întoarceți la a mai citi de aici dacă nu puteți gestiona exercițiile - nu vă puteți
aminti toate acestea. Practica vă va ajuta să vă amintiți ;-)

Proprietăți de bază

Fiecare element HTML are un tip de casetă implicit, dar veți vedea că nu toate elementele au
același tip de casetă la final! De exemplu, <div>, <h1>, <p>, <ul>, ... sunt elemente de tip
bloc, în timp ce <img>, <a>, ... sunt elemente inline.

Știm cum să numim elementele noastre în CSS, am folosit unele proprietăți de bază, dar
există multe alte proprietăți disponibile pentru dumneavoastră! În această secțiune veți
învăța să folosiți câteva proprietăți mai interesante prin exerciții scurte.

Aceste așa-numitele „casete” sunt importante pentru fluxul paginii noastre web.

26_
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_ Elemente bloc
Un element de tip bloc ocupă de obicei întreaga lățime a containerului părinte. Ca urmare, va
forța următorul element bloc pe o nouă linie, fiecare element bloc va apărea unul sub celălalt.
Înălțimea unui element de tip bloc va fi întotdeauna decisă de conținutul său - dacă textul nu se
potrivește pe ecran, comportamentul său implicit este de a restrânge textul pe o nouă linie.

_ Elemente inline
Comportamentul elementelor inlinie este mult diferit de elementele bloc, acestea sunt
folosite pentru a stiliza elementele din interiorul elementelor bloc. Spre deosebire de
elementul Block, care are lățimea elementului părinte, lățimea elementului Inline se
bazează întotdeauna pe conținutul său.
Aruncați o privire la imaginea de mai jos - Veți vedea că părțile gri (elementele bloc) iau
toată lățimea corpului. În timp ce părțile albastre (elementele în linie) iau doar lățimea
conținutului său.

@ Modelul CSS Box
Există un lucru pe care elementele bloc și inline îl au în comun - și acesta este modelul
CSS box. Ce v-am auzit spunând, o altă casetă? Da, nu chiar - este încă aceeași casetă
despre care vorbeam mai devreme. Să aruncăm o privire atentă la ceea ce este inclus în
această așa-numită „casetă”.
Deși poate suna și arăta complicat, este de fapt ușor de înțeles. Acest model de casetă
este utilizat pentru a calcula cât spațiu este între / în interiorul fiecărui element sau, dacă
este necesar, pentru a adăuga o margine în jurul elementului.
Acesta este, poate, un motiv pentru care oamenii spun uneori - HTML este ca și cum ai
construi cu lego.
Să aruncăm o privire asupra modelului cutiei

_ Modificarea comportamentului tipului casetei
Em În CSS controlăm pe deplin modul în care ar trebui să se afișeze elementele noastre,
ceea ce înseamnă că putem schimba și comportamentul implicit al elementelor noastre!
Poate doriți ca imaginile dvs. să se aranjeze unul sub celălalt, ceea ce se poate face cu
ușurință utilizând atributul display.

Img {
display:block;
}

_27
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_ Bordere

●

Content – Textul, imaginea sau alt conținut media din element.

●

Padding – Spațiul dintre conținutul casetei și border-ul acesteia.

Următoarea proprietate a modelului casetă este Border. În mod implicit, majoritatea

●

Border – Linia dintre padding și marginea casetei.

elementelor au o margine transparentă. Dacă doriți să atribuiți un chenar elementului

●

Margin – Spațiul dintre casetă și casetele înconjurătoare.

dvs., va trebui să urmați această sintaxă CSS: Specificați lățimea chenarului, apoi ce tip
de chenar ar trebui să aibă și să-și reziste culoarea.

_Padding

Să adăugăm un border modelului anterior!

Am văzut deja partea de conținut, deci să urcăm un nivel până la padding. Această

p{

proprietate va decide cât de mare va fi padding-ul pentru elementul selectat: Exemplu:

border: 4px solid #5d6063;
}

p{

padding: 10px;}

La fel ca padding-ul, există variante -top, -bottom, -left și -right pentru proprietatea de
border:
p{
border: 1px solid #5D6063;
}

După cum puteți vedea, fundalul albastru din spatele elementului p a crescut. Asta pentru
că am spus CSS-ului nostru să mărească padding-ul cu 10 px! Acum vedeți că este de
10px pentru toate părțile, dar uneori vrem să stilăm doar o parte sau să avem valori
diferite peste tot.
Putem face asta cu ușurintă:
p{
padding-top: 20px;
padding-bottom: 20px;

Aceasta ar atrage doar un border pe partea de jos a elementului.
Borderele funcționează atât pe elemente bloc cât și inline.

_ Margini
Am ajuns la ultima noastră proprietate din Modelul CSS Box, marginile. Marginile sunt
spațiile transparente din jurul unui element, deci nu-l confundați cu padding-ul.
Padding-ul are grijă de spațierea în interiorul unui element pe când marginea împinge
elementele din jurul elementului selectat.

padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
}

p{
padding: 20px 10px 20px 10px;
margin-bottom: 20px;
}

Puteți observa o ușoară diferență între padding-ul superior și inferior în comparație cu
partea stângă.
Padding-ul funcționează pe elemente bloc și în linie .
30_
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_ Centrarea cu margini automate
Pentru a evita lipirea elementului nostru către stânga, putem folosi valoarea auto-margini

.
Și, la fel ca și padding-ul și berderele, puteți viza una sau mai multe părți pentru a face
modificări.
Marginile funcționează doar pe elementele bloc.

_ Schimbarea lățimilor sau înălțimilor
Până acum, lăsam browserul să decidă ce lățime ar trebui să aibă elementele noastre,
dar uneori doriți să setați lățimea dvs. Poate că o imagine este mult prea mare sau există

din interiorul proprietății marginii noastre. Acest lucru va crea automat spațiul din jurul
elementului bloc și îl va împărți în mod egal pe laturile din stânga și dreapta.
Ne putem centra paragraful după cum urmează:

p{
margin: 20px auto;
}

un text care ar trebui să acopere doar 20% din ecran. Pentru aceasta, putem folosi
proprietățile de lățime și înălțime din CSS. Aceasta va modifica lățimea implicită a
conținutului casetei.
sa-i dăm paragrafului nostrum o lățime de 200px.
button {
width: 200px;
}

În loc ia întreaga lățime a browserului, paragraful nostru este acum de 200 de pixeli, dar
este aliniat la partea stângă a paginii noastre ...
Lățimea / înălțimea funcționează numai pe elementele bloc (sau blocuri în linie) .

Acest lucru va funcționa numai atunci când a fost setată o lățime.

@ Sumar
●

Tot ce e în interior unei pagini HTML este o casetă.

●

Casetele pot fi aliniate sau la nivel de blocuri.

●

Casetele au conţinut, padding-uri (căptuşeli), bordere şi margini.

●

De asemenea, au reguli aparent arbitrare despre cum interacționează.

●

Stăpânind modelul CSS Box înseamnă că puteți construi un layout pentru
majoritatea paginilor web.

La fel ca în ultimul capitol, proprietățile CSS pe care tocmai le-am acoperit ar putea
părea simple - și chiar sunt. Dar începeţi să priviţi site-urile web pe care le vizitaţi prin
obiectivul modelului de casetă CSS și vei vedea aceste lucruri literalmente peste tot.
Bine, hai să mergem mai departe și să continuăm învățarea, făcând câteva provocări
de poziționare folosind 3 tehnici: Display, Poziție și Flexbox!
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Animații CSS și tranziții
Suntem aproape gata cu partea CSS, well done! Dar există încă ceva ce nu am acoperit
încă. Ce se întâmplă dacă doriți să mutați elemente în jur? Sau ce se întâmplă dacă doriți
să vă animați frumosul buton la fel ca în exemplul de mai jos:

Dacă am folosi acest cod CSS, ar rezulta un buton care are culoarea fontului roșu, dar când
îl deplasăm, va aștepta 1 secundă, după aceea, va schimba lin culoarea roșu în albastru
într-o perioadă de 0,5 secunde.
●

Să trecem peste diferitele valori

● Property: Ce vrei să animi? Lățime, înălțime, culoare ,...
● Duration: Cât ar trebui să dureze tranziția? 0,5 secunde, 1 secundă , ...
● transition-timing-function: Care este viteza tranziției (a se vedea mai jos pentru mai multe
informații).

● Delay: Câtă întârziere ar trebui să existe când se declanșează tranziția
Puteți utiliza tranziții fără a utiliza toate proprietățile, dacă nu atribuiți nici o valoare, va folosi
valoarea implicită .
Acestea sunt valorile implicite :
transition: all 0 ease 0;
După cum puteți vedea, pentru ca tranziția dvs. să funcționeze, puteți lăsa toate valorile
goale, cu excepția valorii duratei, altfel nu va exista o tranziție lină .
Notă: valoarea all va anima toate proprietățile diferite dacă se modifică. Deși acest lucru

Ei bine, toate acestea sunt posibile cu Tranziții și Animații!

poate fi ușor pentru a anima totul rapid, poate duce la comportamente ciudate și nedorite.

@ Tranziții

_ Momentul de tranziție

Fără tranziții, toate modificările unui element CSS vor avea loc instantaneu. Să ne
imaginăm că folosim o pseudo-clasă hover. În mod normal, efectele de deplasare se vor
întâmpla instantaneu, imediat ce mouse-ul trece peste element. Dar când adăugăm o
tranziție, creăm o tranziție lină între cele două stări ale elementului.
Puteți utiliza tranziții cu lățimi, înălțimi, transformări...

Uneori animațiile se simt plictisitoare și lipsite de viață, dacă doriți să faceți schimbări în
acest sens, cel mai probabil doriți să vă uitați în funcția de temporizare-tranziție .
Aceasta va decide „ritmul” animației dvs. Începe lent sau rapid? Se termină încet? Nu numai
că este mai bine pentru ochi, ci face ca animația să se simtă mai naturală .
Aruncați o privire la această foaie de valoare a animației:

_ Cum se utilizează o tranziție în CSS?
Aruncați o privire la următorul fragment CSS:
button {
color: red;
transition: color 0.5s ease-in-out 1s;
/*transition: (property) (duration) (transition-timing-function) (delay)*/
}
button:hover{
color:blue;
}
_33

Leanndro www.leanndro.com - Animation Value Graph - Timing
Sursa: http://spungella.blogspot.com/2016/03/animation-value-graph-timing.html

Modul 2 – CSS

d/
Free To Code | Intellectual Output 2

Ar rezulta ceva de genul acesta:

● Rândul de sus vă arată curba și animația din spatele fiecărei valori .
● Cel de jos arată animații ale momentului în care am manipula această curbă .
Uimitor cum putem schimba sentimentul schimbând o curbă, nu?
Simțiți-vă liberi să experimentați alte funcții de relaxare (căutați-le în documentație - nu

După cum puteți vedea, folosim "from" (0%) și "to" (100%) - care sunt doar 2

uitați căutarea face parte din munca unui dezvoltator profesionist!;-) )

stări. Dar, așa cum v-am spus mai devreme, este posibil să animați multe alte
stări. Acest lucru poate fi realizat folosind procente. Aruncați o privire la următorul

@ Animații
Ați crede că o animație este la fel ca o tranziție: ambele schimbă valorile proprietății. În
timp ce tranziția se poate schimba în doar două stări, o animație poate trece în câte stări
doriți.
Pentru a utiliza animațiile CSS trebuie să utilizați „cadre cheie”, care conține proprietatea
unui element și, desigur, valoarea care ar trebui să se schimbe. Puteți utiliza cât de multe
cadre cheie doriți, pentru a crea animații foarte fluide și lungi.

_ Cum folosim cadrele cheie?
În primul rând, trebuie să proiectăm animația cadrelor cheie, acest lucru poate fi realizat
prin simpla creare a unei reguli css @keyframes, apoi dă-i un nume, astfel încât să o
putem numi mai târziu în elementele noastre .
Următorul pas este să definim de unde și unde ar trebui să meargă animația noastră. Veți
vedea exemplul următor,

● Că pornim de la dimensiunea fontului de 50 px și culoarea roșie .
● Și că mergem la dimensiunea fontului de 100 px și culoarea albastră .
from {
font-size: 50px;
color: red;
}
to {
font-size: 100px;
color: blue;
}
}
/* The element to apply the animation to */
p{
color: red;
animation: test 4s infinite alternate ease-in-out;

exemplu:
/* The animation code */
@keyframes test {
0% {
font-size: 0px;
color: red;
}
25% {
font-size: 100px;
color: pink;
}
50% {
font-size: 30px;
color: green;
}
75% {
font-size: 120px;
color: yellow;
}
100% {
font-size: 0px;
color: blue;
}
}
/* The element to apply the animation to */
p{
color: red;
animation: test 4s infinite alternate ease-in-out;
}/
Puteți vedea rezultatul la acest link:
https://github.com/becodeorg/free2code/blob/master/2.CSS/4.CSSANIMATIONS/exercise-09/exercise.md
Ca și în cazul tranzițiilor, va trebui să atribuiți o valoare de durată, altfel nu se va
reda nicio animație .
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Concluzii
Animațiile sunt destul de cool și distractive, nu-i așa? Aș putea să vă spun mai multe despre
tranziții și animație, dar asta nu este rostul aici! Să ne scufundăm în documentație și să ne
murdărim mâinile! Simțiți-vă liber să experimentați și să stricați lucruri!
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Anexe

Anexe
Durată

Plan Sesiune – Modul 0
Training: Free to Code – Improving Digital and Coding Skills for Inmates
Modul: 0 – Introducere generală
Sesiunea nº:0
(jumătate de
sesiune)

Durata sesiunii:
1h

Formator:
Data:

Cursanții (deținuți de la 18 la 99 de ani) vor putea modifica o pagină web
existentă și pot crea pagini web de bază folosind HTML și CSS cu un
editor de cod.
Obiective
generale:

Rezultatele
învățării

De asemenea, vor dobândi elemente de bază despre cum să descrie o
soluție la probleme simple de dezvoltare web în pași logici și să înțeleagă
pentru ce este utilizată cel mai bine fiecare tehnologie frontend (html, css
și Javascript).

Resurse și
materiale:

Activități:
Activitate Icebreaking

Activitatea mingii de lână - așezați cursanții și formatorii în cerc
și rugați-i să se prezinte (nume, vârstă, de unde provin)
și pasând mingea următoarei persoane care dorește. Scopul
acestei activități este în cele din urmă să spună că au început
să facă rețea de contacte în acest moment și că trebuie să se
10m
suțină pentru a se ajuta reciproc acum și în viitor - instruirea își
propune să fie prin auto-învățare, iar cursanții trebuie să se
ajute reciproc pentru a reuși. Această activitate servește și ca
punct de plecare pentru brainstorming - analogie între rețeaua
care a fost creată cu mingea de lână și tehnologie pentru a
începe întrebările de brainstorming (vezi mai jos)

10m

• Elementele fundamentale de codare frontend: remediați pagina web și
creați o pagină web de bază folosind HTML și CSS
• Descrieți o soluție la probleme simple în pași logici
• Terminologia de bază a tehnologiilor de dezvoltare web frontend
• Utilizare interfața de codare furnizată
• Algoritmi și rezolvarea problemelor

Brainstorming cu privire la tehnologie pentru a deschide
discuția
și pentru a introduce subiectul
Sugestii de întrebări:
• „Ce vedeți când gândiți la tehnologie?”
• „Ne ușurează viața?”
• „Ce este un site web? Dar o aplicație? ”
"Unde este codarea în lumea tehnologiei?"
Alte întrebări pe care le-ați putea găsi relevante

Ghem de lână și
spațiu
suficient
pentru a așeza toți
participanții în cerc.

• Flipchart și
pixuri sau
• Document
Word
• Etc.

Prezentarea principalelor subiecte tratate în partea de învățare a
modulului 0.
1. Context
a. A Internet

Metode

Conținut:

Expozitiv, interogativ și activ.
Auto-învățare computerizată bazată pe tehnici de învățare activă, cum ar fi
învățarea bazată pe proiecte, teste și învățarea prin practică, sub îndrumarea
unui monitor tehnic - învățare combinată.

•
•
•

Context
Internet
Web

b. Cum funcționează, rețele web
40m

Concluzii, discuții și întrebări
(to be continued this 1st session in the next table

Evaluare:

Activități (Timp):

_39

Plataforma de
învățare

Evaluări formale privind rezultatul învățării (teste, exerciții platformă).
Formatorii trebuie să colecteze feedback-ul participanților, precum și
propriile observații cu privire la sesiune.

Lecții 1-3 (1h)

Anexe
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Plan Sesiune –Modul 1

Durată

Sesiunea 0 (continuare)

Training: Free to Code – Improving Digital and Coding Skills for Inmates
Modul: 1 – HTML

Formador:

Sesiunea nr. : 0 - 2
(2 sesiuni jumătate)

Obiective generale:

Durată: 8h

•
•
•
•
•

Rezultatele învățării

Metode:

Conținut:

_41

Data:

Cursanții (deținuți de la 18 la 99 de ani) vor putea modifica o pagină web
existentă și pot crea pagini web de bază folosind HTML și CSS cu un editor
de cod.
De asemenea, vor dobândi elemente de bază despre cum să descrie o
soluție la probleme simple de dezvoltare web în pași logici și să înțeleagă
pentru ce este utilizată cel mai bine fiecare tehnologie frontend (html, css și
Javascript).

Elementele fundamentale de codare frontend: remediați pagina web
și creați o pagină web de bază folosind HTML și CSS
Descrieți o soluție la probleme simple în pași logici
Terminologia de bază a tehnologiilor de dezvoltare web frontend
Utilizare interfața de codare furnizată
Algoritmi și rezolvarea problemelor

1h

1h

Expozitiv, interogativ și activ.
Auto-învățare computerizată bazată pe tehnici de învățare activă, cum ar fi
învățarea bazată pe proiecte, teste și învățarea prin practică, sub
îndrumarea unui monitor tehnic - învățare combinată.
•
•
•

Introducare
HTML5
Semantica

Recursos e
materiais

Activități:

Primului modul va fi împărțită în două părți - o parte de
prezentare și o parte de exerciții.
Prezentarea principalelor subiecte tratate în partea de învățare a
modulul 1:
1. Introducere
a. De ce și ce este HTML?
•
2. HTML5
a. Primul document HTML
3. Semantica
a. De ce să folosim semantica, semantica HTML
După prezentare, cursanții trebuie să facă exercițiile desemnate
pentru acest 1 modul de training.
Exercițiile ar trebui să fie efectuate de cursanți, dar întotdeauna
susținute de formatori și cu acces continuu la partea de învățare
a platformei, astfel încât să poată revizui conținutul care îi ajută
să efectueze exercițiile.
Exerciții:
• Exercițiu 1 – Hello World (15 minute)
• Exercițiu 2 – Titluri (15 minute)
• Exercițiu 3 - Paragrafe (15 minute)
• Exercițiu 4 – Bold Cursiv (15 minute)

Plataformă –
partea de
învățare

Plataformă –
Exerciții

După 3 ore închideți prima sesiune cu concluzii, discuții și
întrebări.

Evaluare:

Evaluări formale cu privire la rezultatul învățării (teste, exerciții platformă și
Provocarea finală) - dacă există abandon, persoana trebuie să completeze
documentul de sprijin „Formular de evaluare a satisfacției” din documentul
„Cum să vă configurați pilotul”.
Formatorii trebuie să colecteze feedback-ul participanților, precum și
propriile observații cu privire la sesiune.

Anexe
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Durată

Resurse și
materiale

Activități:

Sesiunea 1
Revizuirea conținutului de învățare discutat anterior și continuați să
lucrați în exerciții.
Exercițiile ar trebui să fie efectuate de cursanți, dar întotdeauna
susținute de formatori și cu acces continuu la partea de învățare a
platformei, astfel încât să poată revizui conținutul care îi ajută să
efectueze exercițiile.
Acționați în consecință pentru următoarele sesiuni ale tuturor •Plataforma –
parte exerciții &
modulelor.
conținut învățare

3h

Exerciții:
• Exercițiu 5 - Liste (30 minute)
• Exercițiu 6 – Link-uri relative (30 minute)
• Exercițiu 7 - Imagini (30 minute)
• Exercițiu 8 - Scrisoarea(30 minute)
• Exercițiu 9 – Subiecte de studiu (30 minute)
• Exercițiu 10 – Mișcări de dans exotic (30 minute)
După 3 ore închideți sesiunea cu concluzii, discuții și întrebări

Sesiunea 2

3h

Durată:

Lecții 1-3

Modul: 2 – CSS
Sesiune nº 3 - 18

Rezultatele
învățării:

Plataforma –
• parte exerciți &
conținut
învățare

Evaluări formale cu privire la rezultatul învățării (teste, exerciții platformă și
Provocarea finală) - dacă există abandon, persoana trebuie să
completeze documentul de sprijin „Formular de evaluare a satisfacției” din
documentul „Cum să vă configurați pilotul”.
Formatorii trebuie să colecteze feedback-ul participanților, precum și
propriile observații cu privire la sesiune.
• Exercițiu 1 – Hello, world(15 minute)
• Exercițiu 2 - Titluri (15 minute)
• Exercițiu 3 - Pargrafe (15 minute)
• Exercițiu 4 – Bold Cursiv (15 minute)
• Exercițiu 5 - Liste (30 minute)
• Exercițiu 6 – Link-uri relative (30 minute)
• Exercițiu 7 - Imagini (30 minute)
• Exercițiu 8 - Scrisoane (30 minute)
• Exercițiu 9 – Obiecte de studiu (30 minute)
• Exercițiu 10 – Mișcări de dans exotic (30 minute)
• Exercițiu 11 – Formatul rețetei (1h)
• Exercițiu 12 – Agricultorul chinez (2h)

Formator:
Durată Sesiune: 43h Data:

Cursanții (deținuți de la 18 la 99 de ani) vor putea modifica o pagină web
existentă și pot crea pagini web de bază folosind HTML și CSS cu un editor
de cod.
De asemenea, vor dobândi elemente de bază despre cum să descrie o
Obiective generale: soluție la probleme simple de dezvoltare web în pași logici și să înțeleagă
pentru ce este utilizată cel mai bine fiecare tehnologie frontend (html, css și
Javascript).

Metode

Exerciții:
• Exercițiu 11 – Formatul rețetei (1h)
• Exercițiu 12 – Agricultorul chinez (2h)
După 3 ore închideți sesiunea cu concluzii, discuții și întrebări

Evaluare:

Training: Free to Code – Improving Digital and Coding Skills for Inmates

•

Evaluări formale cu privire la rezultatul învățării (teste, exerciții platformă și
Provocarea finală) - dacă există abandon, persoana trebuie să
completeze documentul de sprijin „Formular de evaluare a satisfacției” din
documentul „Cum să vă configurați pilotul”.
Formatorii trebuie să colecteze feedback-ul participanților, precum și
propriile observații cu privire la sesiune.

Evaluare

Plan Sesiune – Modul 2

Conținut:

Elementele fundamentale de codare frontend: remediați pagina web
și creați o pagină web de bază folosind HTML și CSS
Descrieți o soluție la probleme simple în pași logici
Terminologia de bază a tehnologiilor de dezvoltare web frontend
Utilizare interfața de codare furnizată
Algoritmi și rezolvarea problemelor

•
•
•
•

Expozitiv, interogativ și activ.
Auto-învățare computerizată bazată pe tehnici de învățare activă, cum ar fi
învățarea bazată pe proiecte, teste și învățarea prin practică, sub
îndrumarea unui monitor tehnic - învățare combinată.
•
•
•
•
•
•

Introducere CSS
Selectori
Proprietăți de bază
Poziționare
Animații CSS
Provocarea Finală

Anexe
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Durată

Recursos e
materiais

Activități:

2h

Durată

Activități:

Sesiunea 3

Sesiunea 6

Trainingul va fi împățit în două părți:partea de prezentare și
partea de exerciții.
Prezentarea subiectelor tratate în partea de învățare a
platformei:
1. Introducere în CSS
A. Ce este, sintaxă, început, lucru cu culori, borders, comentarii
2. HTML5
A. Selectoare CSS, selectoare de clasă, selectoare de pseudoclasă
3. Proprietăți de bază
4. Poziționarea
A. Modelul cutiei, padding, bordurile, marginile, dimensiunile
5. Animații CSS
A. Tranziții, animații

Exerciții:
• Exercițiu 8 - Stilizați pagina (30 minute)
• Exercițiu 9 - Paragrafe (30 minute)
• Exercițiu 10 – CSS Diner (30 minute)
• Exercițiu 11 – Propretăți de bază (30 minute)
• Exercițiu 12 – Proprietăți de afișare, Exercițiu 1 (1h)

3h

•

Plataforma –
partea de
învățare

Evaluare:

•

Plataforma –
exerciții

• Exercițiu 1 - Adăugare CSS inline (30 minute)
• Exercițiu 2 – Planifică-ți vacanțele cu stil (30 minute)

Exerciții:
• Exercițiu 13 – Proprietăți de afișare, Exercițiu 2 (1h)
• Exercițiu 14 – Proprietăți de poziționare, Exercițiu 1 (2h)
După 3 ore închideți sesiunea cu concluzii, discuții și
întrebări.

3h

Evaluări formale cu privire la rezultatul învățării (teste, exerciții platformă și
Provocarea finală) - dacă există abandon, persoana trebuie să completeze
documentul de sprijin „Formular de evaluare a satisfacției” din documentul
„Cum să vă configurați pilotul”.
Formatorii trebuie să colecteze feedback-ul participanților, precum și propriile
observații cu privire la sesiune.

Evaluare:

:

Evaluare:

_45

Plataforma –
parte de
învățare și
exerciții

Sesiunea 8

Sesiunea 5
Exerciții:
• Exercițiu 3 – Insulele Canare (30 minute)
• Exercițiu 4 - Utilizarea claselor pentru a diferenția elementele
și a le crea un stil diferit (30 minute)
• Exercițiu 5 - Bordere (30 minute)
• Exercițiu 6 - Selector de tip class (1h)
• Exercițiu 7 - Selector de tip pseudo-class (30 minute)
După 3 ore închideți sesiunea cu concluzii, discuții și întrebări

•

Evaluări formale cu privire la rezultatul învățării (teste, exerciții platformă și
Provocarea finală) - dacă există abandon, persoana trebuie să completeze
documentul de sprijin „Formular de evaluare a satisfacției” din documentul „Cum
să vă configurați pilotul”.
Formatorii trebuie să colecteze feedback-ul participanților, precum și propriile
observații cu privire la sesiune..

După 3 ore închideți sesiunea cu concluzii, discuții și întrebări

3h

Evaluări formale cu privire la rezultatul învățării (teste, exerciții platformă și
Provocarea finală) - dacă există abandon, persoana trebuie să completeze
documentul de sprijin „Formular de evaluare a satisfacției” din documentul „Cum
să vă configurați pilotul”.
Formatorii trebuie să colecteze feedback-ul participanților, precum și propriile
observații cu privire la sesiune.
Sesiunea 7

Exerciți:

Evaluare:

Plataforma –
parte de
învățare și
exerciții

•

După 3 ore închideți sesiunea cu concluzii, discuții și
întrebări

Sesiunea 4
1h

Recursos e
materiais

3h
•

Plataforma –
parte de învățare
și exerciții

Evaluări formale cu privire la rezultatul învățării (teste, exerciții platformă și
Provocarea finală) - dacă există abandon, persoana trebuie să completeze
documentul de sprijin „Formular de evaluare a satisfacției” din documentul „Cum
să vă configurați pilotul”.
Formatorii trebuie să colecteze feedback-ul participanților, precum și propriile
observații cu privire la sesiune.

Exerciții:
• Exercițiu 15 Proprietăți de poziționare, Exercițiu 2 (1h)
• Exercițiu 16 - Proprietăți de poziționare, Exercițiu 3 (1h)
• Exercițiu 17 - Flex-box 1 (1h)
După 3 ore închideți sesiunea cu concluzii, discuții și întrebări

Evaluare:

•

Plataforma –
parte de
învățare și
exerciții

Evaluări formale cu privire la rezultatul învățării (teste, exerciții platformă și
Provocarea finală) - dacă există abandon, persoana trebuie să completeze
documentul de sprijin „Formular de evaluare a satisfacției” din documentul „Cum
să vă configurați pilotul”.
Formatorii trebuie să colecteze feedback-ul participanților, precum și propriile
observații cu privire la sesiune.
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Durată

Resurse și
materiale:

Activități

Resurse și
materiale:

Durată Activități

Sesiunea 9
Exerciții:
• Exercițiu 18 – Flexing card (2h)
• Exercițiu 19 - Flexionando a página (1 din 3h)

3h

•

Plataforma –
parte de
învățare și
exerciții

Sesiunea 12
3h

După 3 ore închideți sesiunea cu concluzii, discuții și
întrebări

Evaluare:

Sesiunea 10
Exerciții:
• Exercițiu 19 – Pagină flexibilă (2 din 3h)
• Exercițiu 20 - Integrare CSS (1 din 4h)

3h

Evaluări formale cu privire la rezultatul învățării (teste, exerciții platformă și
Provocarea finală) - dacă există abandon, persoana trebuie să completeze
documentul de sprijin „Formular de evaluare a satisfacției” din documentul
„Cum să vă configurați pilotul”.
Formatorii trebuie să colecteze feedback-ul participanților, precum și
propriile observații cu privire la sesiune.
Sesiunea 13

•

Plataforma –
parte de
învățare și
exerciții

3h

După 3 ore închideți sesiunea cu concluzii, discuții și
întrebări

Evaluare:

• Plataforma – parte
de învățare și
exerciții

După 3 ore închideți sesiunea cu concluzii, discuții și întrebări

Evaluări formale cu privire la rezultatul învățării (teste, exerciții platformă și
Provocarea finală) - dacă există abandon, persoana trebuie să completeze
documentul de sprijin „Formular de evaluare a satisfacției” din documentul
„Cum să vă configurați pilotul”.
Formatorii trebuie să colecteze feedback-ul participanților, precum și
propriile observații cu privire la sesiune.

Evaluare:

Exerciții:
• Exercițiu 21 - Animații CSS (1h)
• Exercițiu 22 – Seria de animații mici CSS (2h)

Evaluări formale cu privire la rezultatul învățării (teste, exerciții platformă și
Provocarea finală) - dacă există abandon, persoana trebuie să completeze
documentul de sprijin „Formular de evaluare a satisfacției” din documentul
„Cum să vă configurați pilotul”.
Formatorii trebuie să colecteze feedback-ul participanților, precum și
propriile observații cu privire la sesiune.

Evaluare:

Exerciții:
• Exercițiu 23 – Animații mici CSS seria 1 (2h)
• Exercițiu 24 - Animații mici CSS seria 2 (1 din 3h)
După 3 ore închideți sesiunea cu concluzii, discuții și întrebări

•

Plataforma –
parte de
învățare și
exerciții

Evaluări formale cu privire la rezultatul învățării (teste, exerciții platformă și
Provocarea finală) - dacă există abandon, persoana trebuie să completeze
documentul de sprijin „Formular de evaluare a satisfacției” din documentul
„Cum să vă configurați pilotul”.
Formatorii trebuie să colecteze feedback-ul participanților, precum și
propriile observații cu privire la sesiune.

Sesiunea 11

3h

Exerciții:
Exercițiu 20 - Integrare CSS (3 din 4h)
După 3 ore închideți sesiunea cu concluzii, discuții și întrebări

•

Plataforma –
parte de
învățare și
exerciții

Sesiunea 14
3h

Exerciții:
• Exercițiu 24 - Animații mici CSS seria 2 (2 din 3h)
• Exercițiu 25 - Seria de animaţii CSS mici BONUS (1 din 4h)

•

Plataforma –
parte de
învățare și
exerciții

După 3 ore închideți sesiunea cu concluzii, discuții și întrebări

Evaluare:

_47

Evaluări formale cu privire la rezultatul învățării (teste, exerciții platformă și
Provocarea finală) - dacă există abandon, persoana trebuie să completeze
documentul de sprijin „Formular de evaluare a satisfacției” din documentul
„Cum să vă configurați pilotul”.
Formatorii trebuie să colecteze feedback-ul participanților, precum și
propriile observații cu privire la sesiune.

Evaluare:

Evaluări formale cu privire la rezultatul învățării (teste, exerciții platformă și
Provocarea finală) - dacă există abandon, persoana trebuie să completeze
documentul de sprijin „Formular de evaluare a satisfacției” din documentul
„Cum să vă configurați pilotul”.
Formatorii trebuie să colecteze feedback-ul participanților, precum și
propriile observații cu privire la sesiune.
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Durată

Resurse și
materiale:

Activități:

Durată

Resurse și
materiale:

Activități:

Sesiunea 15
•

Exerciții:
3h
• Exercițiu 25 - Seria de animaţii CSS mici BONUS (3 din 4h)

Plataforma –
parte de
învățare și
exerciții

Sesiunea 18
Exerciții:
• Exercițiu 26 - Provocarea Finală (3 din 9h)

3h

După 3 ore închideți sesiunea cu concluzii, discuții și întrebări

• Plataforma –
parte de
învățare și
exerciții

După 3 ore închideți sesiunea cu concluzii, discuții și întrebări
Evaluări formale cu privire la rezultatul învățării (teste, exerciții
platformă și Provocarea finală) - dacă există abandon, persoana
trebuie să completeze documentul de sprijin „Formular de evaluare a
satisfacției” din documentul „Cum să vă configurați pilotul”.
Formatorii trebuie să colecteze feedback-ul participanților, precum și
propriile observații cu privire la sesiune.

Evaluare:

Evaluare:

Sesiunea 16
•

Exerciții:
Exercițiu 26 – Provocarea Finală (3 din 9h)

3h

Plataforma –
parte de
învățare și
exerciții

După 3 ore închideți sesiunea cu concluzii, discuții și întrebări

Evaluare:

Evaluări formale cu privire la rezultatul învățării (teste, exerciții platformă și
Provocarea finală) - dacă există abandon, persoana trebuie să completeze
documentul de sprijin „Formular de evaluare a satisfacției” din documentul
„Cum să vă configurați pilotul”.
Formatorii trebuie să colecteze feedback-ul participanților, precum și
propriile observații cu privire la sesiune.

Sesiunea 17
3h

Exerciții:
• Exercițiu 26 – Provocarea Finală (3 din 9h)

Plataforma –
parte de
învățare și
exerciții

După 3 ore închideți sesiunea cu concluzii, discuții și întrebări

Evaluare:
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Evaluări formale cu privire la rezultatul învățării (teste, exerciții platformă și
Provocarea finală) - dacă există abandon, persoana trebuie să completeze
documentul de sprijin „Formular de evaluare a satisfacției” din documentul
„Cum să vă configurați pilotul”.
Formatorii trebuie să colecteze feedback-ul participanților, precum și
propriile observații cu privire la sesiune.

Activitate
(Timp):
Lecții 1-5 (1h)

Evaluări formale cu privire la rezultatul învățării (teste, exerciții platformă și
Provocarea finală) - dacă există abandon, persoana trebuie să completeze
documentul de sprijin „Formular de evaluare a satisfacției” din documentul
„Cum să vă configurați pilotul”.
Formatorii trebuie să colecteze feedback-ul participanților, precum și propriile
observații cu privire la sesiune.
Pentru a închide trainingul, formatorii trebuie să completeze „Formularul de
observație și feedback” și „Formularul de satisfacție” al cursanților, disponibil
în documentul de asistență „Cum să vă configurați pilotul”

Exercițiu 1 – Adăugare CSS inline (30 minute)
Exercițiu 2 – Plaifică-ți vacanța cu stil (30 minute)
Exercițiu 3 – Insulele Canare (30 minute)
Exercițiu 4 - Utilizarea claselor pentru a diferenția elementele și a le crea un stil
diferit (30 minute)
Exercițiu 5 - Bordere (30 minute)
Exercițiu 6 - Selector de class (1h)
Exercițiu 7 - Selector de tip pseudo-class (30 minute)
Exercițiu 8 – Stilizați pagina (30 minute)
Exercițiu 9 – Paragrafe (30 minute)
Exercițiu 10 – CSS Diner (30 minute)
Exercițiu 11 – Proprietăți de bază (30 minute)
Exercițiu 12 - Proprietăți de afișare, Exercițiu 1 (1h)
Exercițiu 13 - Proprietăți de afișare, Exercițiu 2 (1h)
Exercițiu 14 - Proprietăți de poziționare, Exercițiu 1 (2h)
Exercițiu 15 - Proprietăți de poziționare, Exercițiu 2 (1h)
Exercițiu 16 - Proprietăți de poziționare, Exercițiu 3 (1h)
Exercițiu 17 - Flex-box 1 (1h)
Exercițiu 18 – Flexing- card (2h)
Exercițiu 19 – Pagina flexibilă (3h)
Exercițiu 20 - Integrare CSS (4h)
Exercițiu 21 – Animații CSS (1h)
Exercițiu 22 – Serie de animații mici CSS (2h)
Exercițiu 23 – Animații mici serie CSS 1 (2h)
Exercițiu 24 - Animații mici serie CSS 2 (3h)
Exercițiu 25 - Seria de animaţii CSS mici BONUS (4h)
Exercițiu 26 – Provocarea Finală (9h)
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Exerciții Modulul 0 și Modulul 1
1. Hello World Aruncați o privire la fișierul index.html. În acest moment fișierul este gol. Adăugați toate etichetele necesare pentru aspectul de bază al unui document
2.
3.
4.
5.
6.

7.
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html: doctype, un element <html>, un element <head> și un element <body>. Totuși, fiți atenți, nu puteți așeza aceste elemente unde doriți. Ele au funcții
specifice și trebuie așezate într-o anumită ordine. Citiți documentația dacă nu sunteți sigur de modul de utilizare al acestor elemente
E timpul să începeți să explorați mai multe elemente html. Uitați-vă la fișierul index.html și rezultatul din browser. Nu trebuie să fie afișat nimic. Adăugați
Títluri
un element <h1> cu textul „titlu dintr-un tag h1” și priviți rezultatul. Există, de asemenea, un element <h2>, repetați același proces și pentru acest tag.
Continuați să faceți acest lucru pentru toate elementele <h #>.
Paragrafe Adăugați 6 elemente de tip paragraf în fișierul index.html, unul pentru fiecare tag de titlu. Puteți scrie ceva sau puteți copia textul înlocuitor de aici:
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quod saepe architecto laborum omnis reiciendis unde et voluptatibus repudiandae eaque
quibusdam doloribus officia odit voluptatum minima ab, reprehenderit cupiditate. Consequuntur, sapiente."
Bold Cursiv În acest moment ar trebui să aveți un document html cu 6 titluri și un paragraf pentru fiecare titlu. Putem adăuga niște text în plus adăugând mai multe
elemente html. Utilizați tag-urile <em> și <strong> pentru a evidenția unul sau mai multe cuvinte din textul dvs. Veți observa că browserul adaugă unele
stiluri textului încapsulat într-un tag <em> sau <strong>. Asigurați-vă că citiți documentația pentru aceste elemente html.
Deschideți fișierul index.html și comparați codul html cu output-ul documentului. Identificați cele 3 tipuri diferite de liste: liste ordonate, neordonate și
Liste
definiții. Asigurați-vă că verificați documentația acestor etichete html! În elementul <body>, adăugați o listă pentru fiecare tip cu propriul conținut sub
listele exemplu.
Adevăratul obiectiv al webului a fost să avem o rețea mare de fișiere conectate între ele prin hyperlinkuri, de aceea folosim HyperText Markup Language
Link-uri
(html). Putem realiza acest lucru folosind eticheta <a>, sau etichetă ancoră, pentru a face legătura cu un fișier diferit.
relative
Pentru ca tagul <a> să știe unde să facă legătura, va trebui să îi oferim câteva informații suplimentare. Facem acest lucru folosind atributul „href”. Un
atribut este întotdeauna adăugat în tag-ul de deschidere al unui element.
Pentru a face legătura cu o pagină diferită din domeniul web, utilizați link-uri relative. În acest caz, atributul href reține calea către documentul la care
faceți legătura.
De exemplu:
<a href="./pages/pagename.html">Link catre o pagină</a>
Elementul html de mai sus va face legătura cu documentul html din folderul de pagini numit pagename.html. Între tag-ul de deschidere și închidere puteți
scrie textul pentru hyperlink.
În fișierul index.html, adăugați un link relativ la pagina ‘about’ din directorul de pagini, precum și un target, ca atunci când vom da clic pe link, să se
deschidă o nouă filă.
Până acum, am adăugat doar diferite forme de text la documentul HTML: Titluri, paragrafe, liste, etc. Majoritatea site-urilor web din zilele noastre sunt
Imagini
puțin mai plăcute din punct de vedere vizual decât negrul de pe pagina de text albă pe care o avem acum. O modalitate de a “lumina” site-ul este de a
adăuga imagini. Pentru a face acest lucru, utilizăm elementul html <img>. Spre deosebire de etichetele anterioare, tag-ul <img> nu are deschidere și
închidere. Este format dintr-un tag de autoînchidere, scris astfel: <img /> În interiorul acestui tag putem adăuga diferite atribute. La un tag img pot fi
adăugate următoarele atribute: 'src', 'width', 'height'.
Atributul 'src': atributul src sau sursa indică tag-ului img calea către imaginea pe care va trebui să o afișeze.
Atributul ‘width’: stabilește lățimea imaginii.
Atributul 'height': stabilește înălțimea imaginii.
Încercați să adăugați 'funny-goose-sitting-Karen-Arnold.jpg' la acest tag img. De asemea, completați și atributele necompletate.
Informații de copyright: Karen Arnold – domeniu public. Sursa:
https://www.publicdomainpictures.net/nl/view-image.php?image=34335&picture=funny-goose-zittend

Semantică bloc/structurală:

Semnatica inline (liniară) 9:

Capul documentului:

• Va trebui să scructurați documentul într-un ● Numele expeditorului și al destinatarului (și „Tel” și „Email”)
mod adecvat utlizând doctype și elementele vor trebui marcate ca elemente cu o importanță mare.
• Setul de caractere utimizat în document va trebui
<html>, <head> și <body>.
●Cele patru date din document vor trebui încadrate între specificat ca utf-8 utlizând un meta-tag corespunzător.
• Scrisoarea va trebui convertită respectând elemente adecvate astfel încât să poată fi citite de • Autorul scrisorii va trebui specificat utlizând un meta-tag
structura de paragrafe si subtitluri, cu excepția computere.
corespunzător.
punctelor de mai jos. Există un subtitlu ●Cele cinci acronime/abrevieri din corpul scrisorii vor trebui • CSS-ul furnizat trebuie inclus într-un tag corespunzător.
(heading) de nivel superior (rândul “Re:”) și convertite în HTML astfel încât să se asigure și numele
trei subtitluri de nivel secund.
desfășurat pentru fiecare dintre acestea.
• Datele de început ale semestrului, subiectele ●Cele șase sub/superscripturi
vor trebui convertite
de studiu și dansurile exotice ar trebui corespunzător – în formlulele chimice și numerele 103 și 104
converite în HTML folosind un tip de listă (ar trebui să fie 10 la puterea a 3-a și, respectiv, a 4-a).
adecvat.
●Încercați să faceți ca măcar două cuvinte adecvate din text
• Cele două adrese vor trebui puse între tag- să fie marcate ca ‘high importance’ sau să fie evidențiate.
uri <address>. Rândurile din adresă se vor ●Există două locuri în care vor trebui adăugate hyperlink-uri;
păstra dar nu utilizând paragrafe.
adăugați link-uri adecvate cu titluri. Pentru locația spre care
.
linkurile sunt îndreptate, utilizați doar http://example.com.
●Citatele și citarea motto-ului universității vor trebui converite
în HTML utilizând elemente adecvate.
Exercițiu 8 Scrisoarea10:
Dr. Eleanor Gaye, Facultatea Awesome Science, Universitate din Awesome Bobtown, CA 99999, USA Tel: 123-456-7890 Email: no_reply@example.com
20 Ianuarie 2016
Miss Eileen Dover 4321 Cliff Top Edge Dover, CT9 XXX UK
Re: Eileen Dover înscriere la universitate
Dragă Eileen,
Vă mulțumim pentru înscrierea recentă și dorința de a vă alătura nouă la facultatea de științe a Universității Awesome pentru a studia ca parte a doctoratului dvs. anul
Articol HTML
viitor. Îți voi răspunde la întrebări una câte una, în secțiunile următoare.
Convertiți următoarea scrisoare în HTML Date de început
valid utilizând elemente HTML
Suntem încântați să vă găzduim pentru a începe studiul cu noi în orice moment, cu toate acestea ar fi mai bine dacă puteți începe la începutul unui semestru; datele de
început pentru fiecare sunt următoarele:
semantice.
Sursa: Marking up a letter by Mozilla Primul semestru: 9 septembrie 2016, Al doilea semestru: 15 ianuarie 2017, Al treilea semestru: 2 mai 2017
contributors, licențiat sub CC-BY-SA 2.58 Vă rugăm să mă anunțați dacă este în regulă și, dacă da, care este data de început pe care o preferați.
Puteți găsi mai multe informații despre datele universitare importante pe site-ul nostru.
You can find more information about important university dates on our website.
Exercițiu 9 Subiecte de studiu
La Facultatea de Științe Awesome, avem o unitate de cercetare destul de deschisă, atât timp cât subiectele sunt undeva pe tărâmul științei și tehnologiei. Tu pari un
cercetător inteligent, dedicat și exact genul de persoană pe care am dori să o avem în echipa noastră. Acestea fiind spuse, dintre ideile pe care le-ați transmis, ne-au
intrigat cel mai mult următoarele, în ordinea priorității:
Transformarea H2O în vin și beneficiile pentru sănătate ale Resveratrol (C14H12O3.) Măsurarea efectului asupra performanței bassboxerilor funk la temperaturi peste
30°C (86°F), când dimensiunea audienței crește exponențial, efectul de 3 × 103 crescând la 3 × 104.) Construcții HTML și CSS pentru reprezentarea partiturilor
muzicale.
Așadar, dacă vă rugăm, puteți oferi mai multe informații despre fiecare dintre aceste subiecte, inclusiv cât timp credeți că va dura cercetarea, personalul necesar, alte
resurse și orice altceva credeți că ar trebui să știm? Vă mulțumim.
Exercițiu 10 – Mișcări exotice de dans11
Da, ai dreptate! Ca parte a lucrării mele de doctorat, am studiat dansuri tribale exotice. Pentru a răspunde la întrebarea dvs., dansurile mele preferate sunt următoarele,
cu definiții:
Dansul puiului polinezian. Un dans puțin cunoscut, dar foarte influent, datând de pe la 300 Î.Hr., un întreg sat ar dansa în cerc ca niște pui, pentru a încuraja animalele
lor să „fructifice”.
Shuffle-ul brownian islandez. Înainte ca islandezii să dezvolte focul ca mijloc de a se încălzi, obișnuiau să practice acest dans, care presupunea să se apropie strâns
într-un cerc pe podea și să-și târșească trupurile în cerc prin mișcări foarte sumare și foarte rapide. Unul dintre colegii mei studenți a spus că a crezut că acest dans a
inspirat stilurile moderne, cum ar fi Twerking.
Dansul robotului arctic. Un exemplu interesant de dezinformare istorică, exploratorii englezi din anii ’60 credeau că au descoperit un nou stil de dans caracterizat prin
mișcări „robotice”, bruște, fiind practicate de locuitorii din Alaska de Nord și Canada. Mai târziu, cu toate acestea, s-a descoperit că se mișcau doar așa pentru că erau
cu adevărat reci.
Pentru mai multe despre cercetările mele, vedeți pagina mea de cercetare în dans exotic.
Cu stimă, Dr Eleanor Gaye
Motto-ul Universității Awesome: "Be awesome to each other." -- Memoriile lui Bill S Preston, Esq

8

Informație adaptată după: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/Marking_up_a_letter
Secțiune adaptată după Marking up letter – W3CSchool, disponibil la: https://www.w3cschool.cn/webstart/webstart-marking-up-a-letter.html
10
Sursa scrisorii: https://mdn.github.io/learning-area/html/introduction-to-html/marking-up-a-letter-finished/
11
Adaptat din două surse: https://discourse.mozilla.org/t/marking-up-a-letter-assessment/24676 și https://github.com/mdn/learning-area/blob/master/html/introduction-to-html/marking-up-a-letter-start/letter-text.txt
9

Rețetă rapidă de hummus12

Exercițiu 11 – Formatul rețetei
Sursa: Marking up a letter de Mozilla
contributors, licențiat sub CC-BY-SA 2.5
Adăugați elementele HTML lipsă la rețeta din
fișierul index.html

Această rețetă face hummus rapid și gustos, fără mizerie. A fost adaptată dintr-o serie de rețete diferite pe care le-am citit de-a lungul anilor.
Hummus este o delicioasă pastă groasă folosită foarte mult în mâncărurile grecești și din Orientul Mijlociu. Este foarte gustoasă cu salată, carne la grătar și pâine
pitta.
Ingrediente:
1 conservă (400g) de năut
175g de tahini (pastă de susan)
6 roșii uscate
O jumătate de ardei roșu
Un vârf de ardei cayenne
1 cățel de usturoi
O linguriță de ulei de măsline

Instrucțiuni:
Curățați usturoiul și tăiați-l gros
Scoateți toate semințele și tulpina din ardei și tăiați-l gros
Adăugați toate ingredientele într-un robot de bucătărie
Procesați ingredientele cu ajutorul robotului până se obține o pastă.
Dacă doriți un hummus grosier „chunky”, procesați-l pentru o perioadă scurtă de timp
Dacă doriți un hummus neted, procesați-l mai mult timp.
Pentru o aromă diferită, puteți încerca să adăugați în amestec o mică măsură de lămâie și coriandru, ardei iute, lime și chipotle, harissa și mentă, sau spanac și
brânză feta. Experimentați și vedeți ce funcționează pentru dvs.
Păstrare
Băgați hummusul într-un recipient sigilat, la frigider. Ar trebui să fie comestibil aproximativ o săptămână după ce l-ați făcut. Dacă începe să devină acrișor, ar
trebui să-l aruncați cu siguranță.
Hummusul poate fi congelat; ca să-l folosiți în câteva luni, trebuie doar dezghețat.

Exercițiu 12 – Fermierul chinez

Povestea fermierului chinez
Este un lucru bun? Este un lucru rău? Nu știu.

● • Traduceți pagina html în html semantic, 11 mai, 2016, Alexandre Gorius

folosind tag-urile html potrivite: h1, h2,
blockquote, q, img, img, hr, figure și
caption, table, th, tr, td, ul sau ol și li.
● • Fără div sau span: ele nu oferă o
semantică.
● • Căutați, pentru fiecare dintre aceste
tag-uri, originea numelui lor (așa ne
amintim de ele). În caz de îndoieli,
căutați răspunsul în documentație.
● • Adăugați două sau trei link-uri la
alegere în pagina html prin intermediul
tag-ului a.
● • Există o parte care ar putea fi
considerată ca un antet? Dacă da,
grupați-o în tag-ul header.
● • Un subsol? Dacă da, grupați conținului
într-un tag footer.
● • Puneți toate instanțele cuvintelor „Maybe”
într-un tag „em” sau „strong”.
● • Adăugați atributul Alt imaginilor. Care
este scopul acestui atribut?
● • Adăugați o clasă "good" sau "bad" tagurilor care incapsulează cuvintele
"rău/rea" și "bun/bună".
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În natură, Bunul și Răul nu există. Universul în sine nu este nici bun, nici rău, ci un potențial în dezvoltare permanentă.
În viață, există 4 tipuri de oameni.
- oamenii care cred că internetul este bun,
- oamenii care cred că internetul este rău,
- persoanele care cred că internetul este pisici,
- oameni care nu se gândesc la asta.
Sus, în spațiu, întorcându-mă, uitându-mă la fața pământului. Din perspectiva acelei stânci asupra lui Marte sau a acelei opinii gazoase a lui Jupiter, nimănui nu-i pasă
de problemele tale. Acolo sus, nu există seriozitatea și nu există ceva care să se numească problemă13.
Aici, singura realitate este cea din interiorul creierului nostru. Nu există nimic dacă creierul nu crede acest lucru. Nimic nu există dacă simțurile noastre nu transmit
mesajul. Asta înseamnă că dacă simțim greșit, realitatea noastră se schimbă. Acest lucru este posibil, deoarece percepția noastră este limitată: de exemplu, nu puteți
vedea la 360 de grade. Dacă traducem greșit mesajul, realitatea noastră se schimbă. Dacă o gândim într-un fel, realitatea noastră se schimbă în funcție de acest mod.
Prin urmare, dacă putem schimba atât de mult realitatea, totul este fals.
Sunt dovezi în acest sens. Te îndrăgostești de cineva și vei vedea acea persoană ca fiind divină. Scoate-te din acea strângere și divinul cade din nori pe un sol solid,
dezvăluindu-l altfel. Dar persoana este aceeași, tocmai te-ai răzgândit. Totul funcționează așa: nu doar că îți poți face lumea, ci o faci oricum pasiv.
La ce se gândește?
Povestea "Bătrânul fermier chinez"
Odată demult, există un fermier chinez14 al cărui cal a fugit. Și toți vecinii s-au adunat să-l compătimească. “Ne pare rău să auzim că ți-a fugit calul”, “Ce năpastă pe
tine”, spuneau oamenii, la care fermierul răspundea: “O fi bine? o fi rău? Nu știu”. A doua zi calul s-a întors, aducând cu sine 7 cai sălbatici. În seara cu pricina, sătenii
s-au adunat din nou acasă la fermier și i-au spus: “Ce noroc pe tine”, “Ia uite cum s-au aranjat lucrurile”, la care fermierul a răspuns: “O fi bine? o fi rău? Nu știu”.
În ziua următoare, fiul fermierului a încercat să călărească unul dintre caii sălbatici, dar a fost aruncat din șa și și-a rupt piciorul. Oamenii din sat iar s-au adunat și au
spus: “Ce nenorocire pe voi!”, la care fermierul a răspuns: “O fi bine? o fi rău? Nu știu”. Ziua următoare, ofițerii de armată au venit să ia tineri pentru bătălie și l-au
respins pe fiul fermierului pentru că avea piciorul rupt. Sătenii s-au strâns din nou și au spus: “Ce noroc pe tine și pe fiul tău!”, la care fermierul a răspuns: “O fi bine? o
fi rău? Nu știu”.
Întregul proces al naturii este un proces integrat de o imensă complexitate și este cu adevărat imposibil de spus dacă ceva care se întâmplă este bun sau rău - pentru
că nu știi niciodată care va fi consecința nenorocirii; sau, nu știi niciodată care vor fi consecințele norocului.
Alan Watts

Rețeta adaptată de la: https://github.com/mdn/learning-area/blob/master/html/introduction-to-html/html-text-formatting/text-start.html
Secțiune adaptată de la: https://byrslf.co/theres-no-good-nor-bad-85a62f371abc
14
Povestea fermierului chinez, de Alan Watts, adaptatată de la: https://www.craftdeology.com/the-story-of-the-chinese-farmer-by-alan-watts/ și de la: https://wellsbaum.blog/alan-watts-story-of-the-chinese-farmer/
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● • Găsiți atributul linkului pentru a indica
●
●

image

pagina către care trebuie să conducă
linkul și adăugați-l.
• Asigurați-vă că atunci când faceți clic
pe linkuri, pagina se deschide într-o
nouă filă browser.
• Găsiți atributul care va afișa o casetă
mică de text când treceți peste link-uri,
astfel:

---Dialogul sub forma unui tabel:
+-----------------------+------------------------+
|

|

|

|Eveniment

| Bun sau Rău ?

|

+-----------------------+------------------------+
|

|

|

|Pierzi calul

| Poate

|

+-----------------------+-----------------------+
|

|

|

|Câștigi mai mulți cai| Poate

|

+----------------------+------------------------+
|

|

| Rănirea fiului

|
| Poate

|

+------------------------+-----------------------+
|

|

| Evitarea înrolării | Poate

|
|

+-----------------------+-----------------------+
Tabelul rezprezintă filosofia fermierului.

Concluzie
Bunul și Răul sunt doar o perspectivă. Bananele sunt bune pentru maimuțe, dar maimuțele nu sunt bune pentru banane. Să nu facem mare lucru din asta ...
---Copyright Just Another Company 2017. Toat drepturile sunt rezervate. Adaptat din acest articol: https://wellsbaum.blog/2018/01/27/alan-watts-the-story-of-the-chinesefarmer/
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Exerciții Modulul 2
Instrucțiuni

Exercițiu 1 Adăugare CSS inline

Iată niște conținut HTML. Utlizați atributu style pentru:
● • faceți ca body-ul să aibă culoarea de fundal gri-deschis (utilizați valoarea: #DDDDDD)
● • faceți textul pragrafului de culoare albastră
● • faceți ca tag-urile ‘strong’ să pară că au fost evidențiate, adăugând o culoarea de fundal galben.
● • Subliniați titlul
● • Adăugați o margine de jos de 10 pixeli la Itemii de tip Listă( tag-urile li)
● • Stilați lista ordonată ( tag-ul ol) astfel încât conținutul ei sa fie roșu.
Cei 7 pași pentru planificarea vacanței
Toată lumea are nevoie de o pauză din când în când! Ce zici de drumeții pe munți, sau poate că ești mai mult tipul „plajă”?
Iată un memo despre cum să vă asigurați că vacanțele dvs. vor avea succes!
1. Pasul 1: Decide-te unde vei merge.
2. Pasul 2: Alege perioada.
3. Pasul 3: Ia-ți zile libere de la muncă.
4. Pasul 4: Găsește zboruri cu prețuri accesibile.
5. Pasul 5: Găsește un loc minunat pentru cazare.
6. Pasul 6: Sună-ți companiile la care ai carduri de credit.
7. Pasul 7: Organizează bugetul în mod conștient pentru călătoria ta.
Instrucțiuni

Exercițiu 2 Planifică-ți vacanțele cu stil!

Exercițiu 3 Insulele Canare

Reîncercați exercițiul de mai sus eliminând stilizarea inline și puneți toate proprietățile stilului într-un tag <style>. Amintiți-vă: ar trebui să fie
deasupra conținutului sau dedesubt? Dacă nu sunteți sigur, încercați ambele și vedeți ce funcționează ...
Instrucțiuni
Iată niște conținut HTML care descrie Insulele Canare ca destinație de vacanță frumoasă. Treaba ta este să-l faci să arate mai bine!
Pentru a face exercițiile, adăugați tot CSS-ul dvs. deasupra html folosind un tag <style> . Faceți fiecare dintre aceste exerciții în ordinea dată:
1. Schimbați culoarea de fundal în beige (bej)
2. Schimbați culoarea tuturor paragrafelor în maro închis (utilizați saddlebrown ca valoare)
3. Faceți în așa fel încât toate tag-urile <strong> să fie roz și bolduite
4. Căutași în documentație pentru a afla cum să stilizați toate paragrafele astfel încât să aibă marginile de jos de 20 de pixeli (utlizați
px).
5. Stilizați H1 astfel încât fontul să aiba 32px și să fie italic
6. Stilizați H2 astfel încât sa aibă o linie gri-deschis dedesubt (verificați documentația pentru utilizarea border-bottom și a culorii gri
deschis #DDDDDD), iar dimensiunea fontului să fie 25px
7. Stilizați paragrafele astfel încât dimensiunea fontului să fie de 16px.
Bine ați venit pe Insulele Canare15
Păduri de pin parfumate, vulcani bântuitori, peisaje asemănătoare cu cele lunare, golfuri de nisip secrete, mile de dune în stil Sahara, stațiuni
care îmbrățișează plajă - frumoasele Insulele Canare poartă multe pălării tentante.
Peisaje din alte lumi
Fii uimit de vârfurile impădurite de pin din interiorul muntos al Gran Canaria, de cascadele tumorale ale La Palma sau de verdețurile
subtropicale ale Parque Nacional de Garajonay din La Gomera. Apoi contrastează toată aceast lux cu extraordinarele câmpii goale care
flanchează El Teide din Tenerife, petrecerea suprarealistă a culorilor care strălucește pe câmpurile de lavă ale Lanzarotei, blândele dealuri
pline de flori ale El Hierro și câmpiile interminabile pline de cactuși ale Fuerteventura. Temperaturile aproape perfecte ale Insulelor
Canare înseamnă că, pe tot parcursul anului, puteți să vă bucurați peisaje fantastice, variate, altfel găsite doar prin traversarea continentelor.
Măreața natură16
Tocmai această diversitate este cea care face ca activitățile în aer liber să fie plăceri esențiale atât de ușor accesibile în Canare. Mergeți în
drumeții pe numeroasele poteci care traversează insulele, de la trasee litorale meandre, la drumuri montane provocatoare până la plimbări
liniștite prin pădure; mergeți la scufundări sau la scufundări în ape minunate calde locuite de peste 350 de specii de pești (și vase
naufragiate); sau pompați adrenalina călărind vântul și valurile - kitesurfingul, windsurfingul, surful și parapanta sunt toate aici. Apoi încetiniți
lucrurile cu plimbări călare, excursii cu barca sau caiacul sau yoga pe malul mării.
Artă și Arhitectură
Contrar multor așteptări, Insulele Canare sunt foarte bogate atât în arta originală, cât și în arhitectură - uneori trebuie doar să știi unde să

15
16

Sursa poveștii: https://www.lonelyplanet.com/canary-islands și aici: https://www.globeguides.co/destinations/YXZU3UGA4VJO936AZ7YH și aici: https://euresorts.co.uk/destinations/canaries/
Test adaptat de aici: https://euresorts.co.uk/destinations/canaries/

cauți. Pânzele spectaculoase suprarealiste ale pictorului de renume mondial, Óscar Domínguez, aduc grație patriei sale din Tenerife;
enormele sculpturi abstracte ale lui Martín Chirino sunt imposibil de ratat pe Gran Canaria; și „intervențiile” inspirate ale lui César Manrique
apar peste tot în Lanzarote (și nu numai). Peste tot, căutați emblematicele balcoane din lemn, terasele interioare cu frunze și fațadele pictate
vesel, care tipifică vernaculara arhitectură canariană și intrați în fermecătoarele biserici ce stau la umbră de palmier, multe dintre acestea
datează de câteva secole.

Instrucțiuni

Exercițiu 4 Utilizarea claselor pentru a diferenția elementele și a
crea un stil diferit

Exercițiu 5 Bordere

Exercițiu 6 Selector de tip class

Exercițiu 7 Selector de tip Pseudo-class

Exercițiu 8 Stilizați
17
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Exercițiu adaptat de la: https://gist.github.com/weav797/78888a9b10db101eef1e87d1f18f80bc

Să facem ultimul exercițiu să arate mai bine, folosind tehnici mai avansate. Folosiți CSS Cheat Sheet și Documentația pentru a găsi sintaxa
adecvată. (Formularea este făcută pentru a da un indiciu la numele corect al proprietății).
le
1. Stilizați tag-ul body astfel încât să aibă un padding de 30px și fundalul gri deschis (tilizați valorile: Red: 220, Green: 220, Blue: 220)
2. Stilizați toate paragrafele astfel încât fonturile să aibă 16px, înălțimea rândurilor de 120% și dați textului o culoare închisă(utilizați
valorile: Red: 25, Green: 25, Blue: 25)
3. Adăugați o clasă tag-ului paragraf de sub tag-ul H1 cu valoarea “introducere” (sintaxa: <p class="classname">)iar în CSS, puteți
menționa că este o clasă adăugând un punct în față: .classname (Dacă vă blocați, asigurați-vă că ați citit despre Selectori în
Documentație sau în cursuri)
4. Stilizați paragraful "introducere" astfel încât dimensiunea fontului sa fie la 140%, înălțimea rândului la 200%, iar fontul, italic.
Instrucțiuni
Uitați-vă la aceast sublinie elegantă, de mai jos: linia groasă albastră împarte lungimea cuvântului, în timp ce linia gri se răspândește pe
întregul bloc. Încercați să imitați folosind CSS pe tag-urile H2 și P!
Tip 1: Va trebui să utilizați proprietatea de afișare a elementului h2. Verificați documentația pentru a afla de ce valoare veți avea nevoie.
(Valoarea standard este bloc, motiv pentru care linia acoperă întreaga pagină.)
Tip 2: Găsiți o modalitate de a seta familia de fonturi pe „sans-serif”.
Tip 3: Culoare: #2A99FB.
Despre noi
Priviți acest stil dublu-subliniat de mai sus: linia groasă albastră se întinde pe lungimea cuvântului, în timp ce linia gri se întinde pe lungimea
întregului bloc. Încercați să imitați folosind CSS pe tag-urile H2 și P!

Instrucțiuni
Adăugați clasele necesare în html-ul de mai jos. Apoi, stilizați fiecare dintre numele de brand din html, astfel încât să arate cât mai
aproape posibil de logo-ul mărcii lor. Rețineți că puteți adăuga, de asemenea, mai multe tag-uri HTML (în special pentru FedEx, va
trebui!). În acest caz, utilizați tag-uri <span>, sunt utile pentru a colora o parte dintr-un text.
Iată rezultatul pe care ar trebui să încercați să îl atingeți (sau cât mai aproape posibil).
Branduri
1. Toyota
2. Toyota
3. FedEx Express
Instrucțiuni
Adăugați stilizarea necesară pentru ca atunci când mouse-ul trece peste cuvântul de mai jos, să își schimbe+ culoarea.
● • în mod implicit: textul este galben
● • la glisare pe deasupra: text roșu (state: :hover)
● • la click: text albastru (state: :active)
● • după click: textul este verde (state: :visited)
Iată o ilustrație a rezultatului obținut:
Instrucțiuni
Stilizează elementele HTML conform instrucțiunilor următoare. NU modificați HTML-ul existent pentru a face acest lucru. SCRIEȚI DOAR

CSS!

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

• Dați elementului <body> fundal de culoare #bdc3c7
• Faceți elementul <h1> de culoare #9b59b6
• Faceți toate elementele <h2> portocalii (orange)
• Faceți toate elementele <li> albastre (alegeti singur codul hexazecimal pentru nuanța de albastru)
• Schimbași culoarea de fundal a fiecărui paragraf în galben
• Faceți casetele pentru input cu o rama roșie de 3px
• Dați tuturor elementelor din clasa “hello” fundal alb
• Dați elementului cu id-ul ‘special’ un borde albastru de 2 px(alegeti singur nuanța de albastru)
• Faceți ca toate <p>-urile încapsulate în div-uri să aibă fontul de 25 px(font-size: 25px)
• Dați fundal gri casetelor de input pentru text
• Dați fundal roz ambelor <p>-uri din al 3-lea <div>
• Dați celui de-al doilea <p> din al 3-lea <div> un border alb de 5px
• Faceți elementul <em> din al 3-lea <div> alb, cu font de 20 px (font-size:20px)
• Faceți ca toate checkbox-urile bifate să aibă marginea stângă de 50px(margin-left: 50px)
• Faceți ca elementele <label> sa fie UPPERCASE ( scrise cu litere mari)fără a schimba HTML-ul.
• Faceți prima literă a elementului cu id-ul ‘special’ verde, cu dimensiunea fontului de 100px(font-size: 100)
• Faceți ca elementele <h1> sa își schimbe culoarea în albastru când glisați cu mouse-ul peste ele
• Faceți elementele <a> care au fost vizitate să fie gri.
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Exercițiu 11 - Proprietăți de bază
Exercițiu 9 PARAGRAF NU ÎNĂUNTRUL UNUI DIV
Eu sunt un paragraf cu clasă
Eu sunt un paragraf cu ID
Eu sunt un h2 foarte fain
Roof party yr hella synth, Wes Anderson narwhal four dollar toast before they sold out retro lo-fi. Austin
iPhone pop-up farm-to-table, PBR&B McSweeney's ennui messenger bag distillery before they sold out
Portland wolf fanny pack YOLO. Locavore slow-carb trust fund farm-to-table. Pinterest gastropub lo-fi,
McSweeney's trust fund VHS shabby chic ugh Austin twee. Messenger bag banjo lumbersexual,
whatever 3 wolf moon normcore. Pug pack 3 wolf moon, typewriter organic chia mustache scenester
seitan shabby chic Blue Bottle salvia ugh iPhone.Pack Williamsburg direct trade, cold-pressed disrupt
flannel listicle health goth asymmetrical freegan mixtape street art pour-over whatever.
Lucruri pe care trebuie să le fac
● Plimbă câinele
● Hrînește câinele
● Spală câinele
Și eu sunt un h2 foarte fain
Cardigan Tumblr mlkshk, tilde 3 wolf moon Portland. Heirloom health goth taxidermy blog lo-fi selfies,
post-ironic master cleanse fingerstache normcore. Kickstarter plaid twee, bespoke single-origin coffee
sustainable lo-fi vinyl Pinterest pork belly cronut skateboard 3 wolf moon. Normcore single-origin coffee
salvia, bespoke Austin swag Godard before they sold out kogi disrupt locavore. Shoreditch Vice, artisan
American Apparel master cleanse yr salvia vegan. Bespoke letterpress heirloom kale chips deep v four
loko. Lomo sustainable put a bird on it trust fund post-ironic
Eu sunt al doilea paragraf din acest div!
PARAGRAF NU ÎNĂUNTRUL UNUI DIV
Un h2 mai puțin fain
Roof party yr hella synth, Wes Anderson narwhal four dollar toast before they sold out retro lo-fi. Austin
iPhone pop-up farm-to-table, PBR&B McSweeney's ennui messenger bag distillery before they sold out
Portland wolf pack YOLO. Locavore slow-carb trust fund farm-to-table. Pinterest gastropub lo-fi,
McSweeney's trust fund VHS shabby chic ugh Austin twee. Messenger bag banjo lumbersexual,
whatever 3 wolf moon normcore. Pug pack 3 wolf moon, typewriter organic chia mustache scenester
seitan chic Blue Bottle salvia ugh iPhone. Pack Williamsburg direct trade, cold-pressed disrupt flannel
listicle health goth asymmetrical freegan mixtape street art pour-over whatever
Un ultim paragraf aici!
Eu sunt un link către facebook Eu sunt un alt link către facebook
Nume
Parola
PARAGRAF NU ÎNĂUNTRUL UNUI DIV
Exercițiu 10 – Diner CSS
Sursa: css diner, licența Mozilla Public License 2.0. 18
Bine ați venit la cina css!
Cina CSS este un mic “joc” distractive care vă va învăța bazele selectorilor CSS. Știm ca înțelegerea
modului de funcționare a selectorilor poate fi părea grea la început, dar odată ce dedicați mai mult timp
subiectului, va deveni mult mai simplu!
În acest joc, veți vedea o mică masă interesantă pe care va apărea o farfurie cu sau fără mâncare.
Treaba dumneavoastră este să alegeți dintre elementele cerute care apar într-un scurt paragraf aflat în
partea de sus a ecranului.
Utilizați editorul și vizualizatorul HTML pentru a găsi selectorul CSS corect.
Credeți că puteți ajunge la nivelul 32?
Succes!
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Jocul este disponibil aici : https://flukeout.github.io/

Este important să vă ocupați timpul cu aceste exerciții. Încercați să înțelegeți ce se întâmplă. De ce se
schimbă această culoare? De ce este diferită dimensiunea? Etc ..
Învățarea elementelor de bază
Cu toții iubim lucrurile de bază! – Nu le gândi prea mult.🧠
Dă-mi o culoare roșie și aliniază-mă spre centru
Dă-mi un fundal albastru
Dă-mi o margine mai mare în stânga.
Dă-mi un font de 10px, Dă-mi un font de 20px.
Nu mă schimba! Dar dați „loremului” o înălțime a rândului de 10px, un spațiu între litere de 4px
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Doloribus illo tempora, dolores iure rem quos
neque harum omnis unde. Nam pariatur quidem nostrum nisi harum voluptatem tempore impedit fugiat
minus? Esse quo debitis nam commodi architecto praesentium, ullam laborum quasi odit. Quis
recusandae et magni possimus mollitia at. Distinctio, esse? Consectetur quam enim consequatur
delectus quod in est repellendus a. Tempora, labore autem? Ipsum, exercitationem officiis velit iste quasi
facilis id deleniti. Officiis temporibus est repellat numquam omnis quam quia non sint! Esse velit dolore
impedit deleniti reiciendis unde hic. Commodi iure eius sunt minima quod repellendus sed magni
explicabo architecto sit a temporibus, assumenda debitis accusantium omnis non soluta natus
laboriosam. Optio ad assumenda sunt, dolores consequatur perspiciatis nihil.
Fă-mă subliniat
Șterge-mi bullet-ul
Fă-mă sa fiu scris cu litere mari
Dă-mi un border de 2px, nu solid, ci punctat.
Dă-mi un border solid de 4px pe dreapta.
Faceți acest text bold. Dă-i culoarea alb. Dă-i o dimensiune mare a fontului. Și adăugați imaginea din
acest proiect în fundal. Dă-i lățimea și înălțimea de 200px.
După aceasta, dați butonului colțurilor rotunde, cu excepția colțului din dreapta jos.
După aceasta, când trecem peste buton, culoarea de fundal ar trebui să se schimbe.
Buton
Creează o formă de cerc în jurul imaginii. Sfat: border-radius și overflow. Dă-i lățimea și înălțimea de
150px. Când trecem peste ea, imaginea se scalează. Dar cercul nu ar trebui să crească.
Îndepărtați sublinierea, bullet-urile, acordați fiecărei <li> o culoare de fundal diferită. Dați marginilor
fiecărei <li> valori diferite (aleatoare). La trecerea peste să se schimbe dimensiunea fontului. Toate
culorile fonturilor trebuie să fie albe.
Acasă
Magazin
Despre noi
Contact
Proprietăți de afișare
Exercițiu 12 - Proprietăți de afișare 1
Înainte de a începe
Înainte de a începe cu aceste exerciţii, vreau să aruncați o privire cu atenţie în documentație și să căutați
termenul display. Citiţi cu atenţie pentru a vedea care sunt diferenţele și ce face exact.
Vă rog să acordaţi cât timp vă este necesar pentru asta! Este important să cunoaștem elementele de
bază despre acest lucru.
Instrucţiuni
Găsiți o modalitate de a afișa aşa conținutul în editor:
NOTĂ: Nu schimbaţi tag-urile sau conţinutul HTML.
Lucrați numai la stilizare. Țineți cont de ceea ce tocmai am învățat.
Calendar
Memento setat pentru 20:00.

Exercițiu 13 - Proprietăți de afișare 2
Instrucţiuni
Găsiți o modalitate de a afișa aşa conținutul în editor:
image
NOTĂ: Nu schimbaţi tag-urile sau conţinutul HTML.
Lucrați numai la stilizare. Țineți cont de ceea ce tocmai am învățat.
Acest span(interval) trebuie să aibă o lățime de 200px. Această
listă
ar trebui să continue pe un rând și nu ar trebui să utilizeze nicio lățime, dar nici nu avem voie să o
eliminăm …

Proprietăţi de poziţionare
Exercițiu 14_ Proprietăţi de poziţionare 1
Înainte de a începe
Înainte de a începe cu aceste exerciţii, vreau să aruncați o privire cu atenţie în documentație și să căutați
termenul position. Citiţi cu atenţie pentru a vedea care sunt diferenţele și ce face exact.
Vă rog să acordaţi cât timp vă este necesar pentru asta! Este important să cunoaștem elementele de
bază despre acest lucru.
La treabă
Ca o reîmprospătare a tot ceea ce am văzut până acum, vreau să reproduceţi această bară de
navigație.
După aceasta, găsiți o modalitate de a face bara de navigaţie să rămână în partea de sus a ecranului.
Vă rog să derulați în jos!
Bara de navigare are trebui să fie încă vizibilă şi în josul paginii.

4. Casetele încep de la început
5. Casetele încep de la sfârșit
6. Casetele trebuie aşezate pe înălţimea paginii
7. Ordonaţi-le la întâmplare
8. Inversaţi ordinea.
Exercițiu 18 – Flexing card
Pentru acest exercițiu nu vom folosi niciun cod de configurare. Vom reîmprospăta abilitățile dvs. HTML!
Ce vom face?
Un card care ar putea fi folosit pe o aplicație pentru un serviciu de livrare de pizza!
Culori:
Verde: #444444
Albastru: #FFFFFF
Sfat: începeți întotdeauna cu conținutul: așadar, concentrați-vă mai întâi pe HTML, fără să vă preocupați
prea mult despre CSS. Când HTML-ul dvs. este bun, treceți la CSS. În acest fel, veți adăuga clase doar
la cererea CSS, ceea ce este o bună practică.

Exercițiu 19 Pagină flexibilă
Pentru acest exercițiu nu vom folosi niciun cod de configurare. Vom reîmprospăta abilitățile dvs. HTML!
Ce vom face?
Un landing page despre Tim Berners-Lee!
Acest nume nu vă spune nimic? Nu vă faceți griji, îl veți cunoaște în timpul acestui exercițiu.
Reîmprospătare
Recreați următoarea structură în HTML:
Flexaţi containerele!
Bună treabă! Acum stilizaţi această pagină aşa:

Exercițiu 15_ Proprietăţi de poziţionare 2
Acum reproduceţi acest stil cât mai bine:
Acum faceți astfel încât dacă derulăm în jos, casetele să intre una în cealaltă. (Lăsaţi 20px spațiu între
partea de sus și casete.)
Exercițiu 16_ Proprietăţi de poziţionare 3
Acum reproduceţi acest stil cât mai bine:
image
Nu uitaţi să folosiţi display!
stânga sus
dreapta sus
stânga jos
dreapta jos

Încercați să folosiți flex-box-ul pe cât posibil!
Notă: Nu veți găsi fontul corect, încercați să folosiți ceva care se apropie cât se poate de mult.
Tip: începeți întotdeauna cu conținutul: așadar, concentrați-vă mai întâi pe HTML, fără să vă preocupați
prea mult despre CSS. Când HTML-ul dvs. este bun, treceți la CSS. În acest fel, veți adăuga clase doar la
cererea CSS, ceea ce este o bună practică.

Exercițiu 20 Exercițiu de Integrare CSS

Flex-box
Exercițiu 17 Flex-box 1
Până acum nu am atins flex-box-ul și există un motiv întemeiat pentru asta. Ne face viața ca developeri
mult mai ușoară, atât de ușoară încât poate veți uita de float-uri, blocuri inline, etc.
Vă sfătuiesc să aruncaţi o privire la documentație pentru a vă face o idee despre puterea dar-flex-boxului.
Trebuie să faceți o copie exactă a acestui lucru doar utilizând flex-box:
Învăţare
Este doar puțin diferit de acest tip de flexare 💪 -- Vă rog să faceți o copie exactă a imaginii exemplu!
1. Centraţi div-urile
2. Trebuie să fie spaţiu între ele
3. Spațiile ar trebui să fie cam la fel

Instrucţiuni
Lucraţi într-o agenție de web design ca Frontend Integrator. Designer-ul UI vă oferă imagini ce reprezintă
o machetă de înaltă fidelitate a componentelor interfeței site-ului.
Treaba dvs. este să reproduceţi în HTML și CSS fiecare din aceste componente. Fiecare componentă UI
a fost validată de către clientul dvs. Prin urmare, este foarte important ca rezultatul final să fie cât mai
asemănător cu machetele.
Priviţi această imagine:
Reproduceți această interfață cât mai fidel posibil folosind HTML și CSS. Trebuie să ajungeți la cea mai
apropiată versiune „pixel-perfect”. În mod ideal, nu ar trebui să vedem nicio diferență între macheta din
imagine și rezultatul dvs., fără a folosi nicio imagine. Imaginile sunt acceptate doar pentru ilustrații, atunci
când nu există o alternativă CSS.
Culoare: 1. #FFFFFF; 4. #92C9A5; 5. #92C9A5; 6. #E5B83F;
Sfat: începeți întotdeauna cu conținutul: așadar, concentrați-vă mai întâi pe HTML, fără să vă preocupați
prea mult despre CSS. Când HTML-ul dvs. este bun, treceți la CSS. În acest fel, veți adăuga clase doar la
cererea CSS, ceea ce este o bună practică.
Acest CSS trebuie să fie într-un tag <style>, fără CSS liniar (inline).

Imaginați-vă acum o mică galerie de imagini peste care puteți trece cursorul și obțineţi rezultatul animat în
partea de jos pentru fiecare dintre ele.
Componenta animată:

Exercițiu 21 Învăţaţi animaţii CSS
Exercițiu
La acest exercițiu, veți crea o animație complexă, pas cu pas.
Ca de obicei în CSS, acesta este un exercițiu de precizie și acuratețe (și un antrenament anti demență,
pentru că ... CSS). Pentru a vă oferi un asistent vizual fiabil, veți folosi astfel o tehnică care ar putea fi
numită „tehnica ghidului de fundal a imaginii”.
Tip: Tehnica ghidului de fundal a imaginii: pentru fiecare etapă a exercițiului, folosiți imaginile ca
imagine de fundal a body-ului dvs. (cu o ușoară opacitate, poate?) pentru a vă ajuta să stilizaţi cu
exactitate.
Desigur, când ați terminat, eliminați imaginea de fundal pentru a obţine un aspect mai curat.
<div id="stage" style="background: transparent url(./images/css_animation_exercise_stage.png) 0 0 norepeat;">
● • Creaţi stage-ul: adăugaţi un div cu id-ul "stage", stilizaţi-l astfel încât să apară ca în această
imagine şi în mijlocul de pe orizontală a paginii index.

Exercițiu 24 Seria de animaţii CSS mici 2
În aceste serii de exerciții trebuie să reproduceţi o serie de elemente.
Realizați o copie exactă a exemplelor și scrieți-vă propriul HTML și CSS!
SPECIAL
Veţi avea nevoie de următorul text19:
--Mituri despre derulare (scroll) şi pagini cu conţinut lung pe Desktop
--Mitul #1: Utilizatorii nu derulează în jos pagini lungi
---Utilizatorii derulează atunci când conținutul este relevant, organizat corect și formatat pentru a facilita
scanarea. De fapt, oamenii preferă derularea paginii pentru conținut peste paginare atunci când subiectele
din acea pagină răspund la întrebările corecte. Rotiţa de derulare standard de pe mouse, săgeţile și
trackpad-urile au făcut derularea mult mai ușoară decât dobândirea țintelor de clic.
--Mitul #2: Clienții nu citesc informațiile din partea de jos a paginii
--Cercetările arată că, în timp ce utilizatorii își concentrează 80% din atenție pe informațiile din partea de
sus paginii, aceștia alocă 20% din aceasta pentru conținutul din partea de jos a paginii. Reticența la
derulare este un comportament al trecutului. Deși ar trebui să fiți atenți la atenția limitată a oamenilor pe
site-urile web și să prioritizaţi conținutul cu înțelepciune, nu ar trebui să vă temiți de formate lungi. Oamenii
vor vedea partea de jos dacă le oferiți un motiv bun pentru a ajunge acolo.
--Mitul #3: Oamenii evită paginile cu mult conținut
--Oamenii au capacitatea de a gestiona cantități mari de informații, atunci când sunt prezentate corect. În
cursurile noastre de Scriere pentru Web, subliniem cerința de a scrie bine, și mai important, de a scrie
pentru citire pe web (web-based). Modelele de citire şi scanare pentru web sunt diferite de cele pentru
tipar. Deşi utilizatorii online scanează de obicei paginile pentru informaţii, acest lucru nu înseamnă că vor
mai puține informații. Site-urile web nu ar trebui să fie mai puţin consistente în informaţii. Aceleași
informații trebuie să fie scrise, structurate și prezentate diferit.
--Acordeonele nu sunt întotdeauna răspunsul pentru conținut complex pe desktop
---

• Adăugaţi un div cu id-ul "hero".
● • Stilizaţi #hero astfel încât să arate exact aşa:
Acum construiţi imaginea pas cu pas.
Pasul 1
Mutaţi hero-ul către dreapta o dată:
Pasul 2
Mutați hero-ul spre dreapta, în 5 secunde, la nesfârșit (animație buclă).
Pasul 3
Mutați hero-ul spre dreapta, apoi spre stânga, în 2 secunde, la nesfârșit (animație buclă).
Pasul 4
Paşii 5-7
Aţi reuşit? Ok, acum urmaţi aceste instrucţiuni. Gândiţi "pixel-perfect".
Gata?
Bravo !

Exercițiu 22 Seria de animaţii CSS mici
În aceste serii de exerciții trebuie să reproduceţi o serie de elemente.
Realizați o copie exactă a exemplelor și scrieți-vă propriul HTML și CSS!
Înainte să începeţi
Copiați și lipiți acest cod în editorul dvs.:
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<style>
/* Put your styling here */
</style>
</head>
<body>
<!-- put your content here -->
</body>
</html>
Componentă animată:
Cod pentru săgeată
Sau
COD CSS

Exercițiu 23 Seria de animaţii CSS mici 1
În aceste serii de exerciții trebuie să reproduceţi o serie de elemente.
Realizați o copie exactă a exemplelor și scrieți-vă propriul HTML și CSS!
SPECIAL
Acest exercițiu este puțin diferit de celelalte. Încercaţi să creaţi o pagină mică și să o stilizaţi după propriul
gust. Includeți acest text undeva pe pagină (fiți creativi!).
Drumul Singuratic
Alăturați-vă fotografului din Australia, Mark Forbes, în timp ce rătăcește pe străzile Tokyo, cu o cameră și
o inimă plină de curiozitate, documentând Drumul Singuratic.
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Text adaptat de la: https://www.nngroup.com/articles/accordions-complex-content/ și de la:
https://www.linkedin.com/pulse/20140807120829-35361745-above-the-fold-and-other-myths-about-scrolling-websites/

Seria de animaţii CSS mici BONUS
În aceste serii de exerciții trebuie să reproduceţi o serie de elemente.
Realizați o copie exactă a exemplelor și scrieți-vă propriul HTML și CSS!
SPECIAL
Pentru aceasta, vom crea o serie de căsuțe care vor avea această animație atunci când vor fi bifate:
image
Componentă animată:
Săgeata:
Pasul 1:
image
Pasul 2:
image
Pasul 3:
image
Pasul 4:
image
Caseta de bifat:
Pasul 1:
image
Pasul 2:
image
Pasul 3:
image
Acum finalizaţi!
Image

Exercițiu 26 Provocarea finală
Aceasta este evaluarea dvs. finală. Dacă o puteți rezolva, veți primi un certificat care atestă capacitatea
dvs. de a începe o pregătire completă pe Frontend Web Development și de a deveni un dezvoltator web
profesional (frontend).
Instrucţiuni
Proprietarul companiei vă abordează cu un design pentru Fundația Banana. El vă cere să construiți un
site web care să arate exact ca acesta, pentru a construi compania. Reproduceți cât mai exact următorul
layout.
Veți găsi imaginile necesare pentru a construi interfața în folderul proiectului.
Tineţi minte:
1. Planificați-vă munca
2. Împărțiți planul în pași mai mici
3. Începeți cu conținutul (HTML) fără să vă faceți griji pentru aspect
4. Faceţi debug (reparați problemele și repetați începând de la pasul 1).
Coduri de culoare & familie de fonturi:
● • galben: rgb(242, 201, 76)
● • albastru: rgb(131, 175, 237)
● • familie de fonturi: Roboto

Provocarea finală
- Expresii
Autentificare
Nume de utilizator
Parola
Conectare
Vă rugăm să completați e-mailul
Adresa de e-mail introdusă nu este validă
Vă rugăm să introduceţi parola
Parola introdusă este greșită
Acasă
Cursuri
Profilul meu
Revizuire
Deconectare
Harta site-ului
Contactează-ne
Indexul modulelor
Lecții
Citeşte mai mult
General
Pagina principală a cursurilor
Începeți antrenamentul
Începeți examinarea
Anterior
Următor
Finalizare
Parte
Restabilire
Salvează
Trimite
Activ
Continuă
Datele
Status
Întrebări
Sari peste
Marchează
Start
Sfârșit
În progres
Total
Răspunse
Corecte
Arată detaliile
Obține certificat
Întrebare
Nemarcate
Marcate
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