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Βαθμός……/20 

Σκοπός της εργασίας σας θα είναι να εφαρμόσετε διάφορες μορφοποιήσεις CSS σε μία απλή ιστοσελίδα 

ακολουθώντας τις κατευθύνσεις που ακολουθούν. 

HTML 
1. Δημιουργήστε μία σελίδα HTML η οποία θα περιέχει: 

i. δύο παραγράφους, p, με κείμενο. Για να μην πληκτρολογείτε, θα πάρετε έτοιμο κείμενο με 

αντιγραφή - επικόλληση (copy-paste) από μία σελίδα όπως αυτή: http://generator.lorem-

ipsum.info/. 

ii. ένα div με id boxmodel με περιεχόμενο το κείμενο «Box Model». 

iii. ένα div με id photoalbum το οποίο θα περιέχει τρεις εικόνες, img, που αφού τις βρείτε στο 

διαδίκτυο, είτε θα τις εισάγετε με το link τους είτε θα τις αποθηκεύσετε τοπικά και θα τις 

εισάγετε. 

iv. θα περιέχει ένα στοιχείο div χωρίς περιεχόμενο με id transitionanimation. 

v. θα περιέχει ένα ακόμη στοιχείο div χωρίς περιεχόμενο με id keyframesanimation. 

2. Κάθε ένα από τα παραπάνω μέρη της ιστοσελίδας θα διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα με αντίστοιχα 

στοιχεία hr. 

CSS 

Με την βοήθεια της CSS να κάνετε τις επόμενες μετατροπές στην HTML που δημιουργήσατε. 

3. Η ιστοσελίδα συνολικά, ετικέτα body θα έχει ως φόντο, background-image μία εικόνα που θα 

βρείτε στην ιστοσελίδα: https://coolbackgrounds.io/. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης CSS να γίνει με τον 
internal τρόπο, δηλαδή να οριστεί στην ιστοσελίδα. 

4. Για τις δύο πρώτες παραγράφους η επόμενη CSS να εφαρμοστεί με τον inline τρόπο και όχι σε 

εξωτερικό CSS αρχείο: 

i. Το χρώμα του κειμένου, color, να είναι διαφορετικό.  

ii. Αλλάξτε την γραμματοσειρά, font-family, επιλέγοντας μία Serif για την πρώτη και μία 

Sans-serif για τη δεύτερη παράγραφο.  

iii. Στη δεύτερη παράγραφο να υπάρχει text-indent 10 pixels. 

iv. Τέλος, η στοίχιση, text-align, να είναι center για την πρώτη και justify για την δεύτερη 

παράγραφο.  
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Όλες οι επόμενες εφαρμογές CSS θα πρέπει να γίνουν με τον external τρόπο, δηλαδή σε διαφορετικό αρχείο 

CSS με όνομα style.css. 

5. Στο div με id boxmodel: 

i. Θα θέσετε ένα gradient που θα δημιουργήσετε με CSS. 

ii. Πλάτος, width, 300 pixels και ύψος, height, 200 pixels.  

iii. Όριο, border, 10 pixels, χρώματος και στυλ της επιλογής σας. 

iv. Περιθώριο, margin, 50 pixels πάνω και κάτω από το 

προηγούμενο και επόμενο στοιχείο html. 

v. Το κείμενο του στοιχείου θα απέχει από όλες τις πλευρές του 

ορίου, padding, 40px. 

vi. Το στοιχείο θα περιλαμβάνει σκιά, box-shadow η οποία θα είναι γκρι και θα είναι πιο 

«παχιά» στα δεξιά του στοιχείου από ότι στο κάτω μέρος του. 

6. Στο div με id photoalbum: 

i. Θα δώσετε ύψος, height, 280px και πλάτος, width, 280px. 

ii. Θα δημιουργήσετε ένα gradient της επιλογής σας με τη βοήθεια της 

ιστοσελίδας http://www.colorzilla.com/gradient-editor/ και να το εφαρμόσετε 

στο div. 

iii. Θέστε το μέγεθός κάθε εικόνας στα 120x120 (width, height). 

iv. Οι εικόνες θα παρουσιάζονται με ένα εφέ σαν το διπλανό. Σημειώνεται 

ότι οι εικόνες θα πρέπει να γίνουν display: block, και το position τους 

θα πρέπει να έχει τεθεί στην τιμή relative. Πρέπει να δοθεί προσοχή 

στην ιδιότητα z-index αλλά και στις margin-top και margin-left.  

 

7. Στο div με id  transitionanimation χρησιμοποιώντας την ψευδοκλάση hover 

στη CSS θα υλοποιηθεί ένα transition της επιλογής σας. Προσοχή θέστε το 

φόντο του στοιχείου έτσι ώστε να γίνει ορατό το transition. Στο διπλανό 

παράδειγμα το transition που επιλέχθηκε είναι το rotation. 

 

8. Στο div με id keyframesanimation ένα ακόμη animation με χρήση του @keyframes. Στο επόμενο 

παράδειγμα αλλάζει η θέση από τα αριστερά, left, και το χρώμα φόντου του div. Θέστε τουλάχιστον 

4 διαφορετικές στιγμές στο animation σας. 
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