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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ  

  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων 

Σκοπός της εργασίας σας θα είναι να δημιουργήσετε σε ιστοσελίδα, με χρήση html, SVG και CSS, 

το βιογραφικό σας. 

Η σελίδα αυτή θα περιέχει: 

1. Ο τίτλος, <title> της σελίδας θα είναι «Βιογραφικό – Επώνυμο – Όνομα» όπου Επώνυμο 

και Όνομα τα δικά σας στοιχεία. 

2. Ένα κομμάτι με εισαγωγικές πληροφορίες, ετικέτα <header> που θα περιλαμβάνει: 

o Έναν τίτλο <h1> με περιεχόμενο «Βιογραφικό» 

o Ένα μενού πλοήγησης, <nav> με τρεις συνδέσμους <a> για την ίδια ιστοσελίδα, 

έναν με τίτλο «Προσωπικά Στοιχεία», έναν με τίτλο «Ενδιαφέροντα», και έναν με 

τίτλο «Τα δικά σας στοιχεία» που θα οδηγούν στις αντίστοιχες ενότητες, <section> 

που ακολουθούν στα βήματα 3 και 4 και 5. 

3. Μία ενότητα, <section> που θα περιλαμβάνει: 

o Τον τίτλο <h2> «Προσωπικά Στοιχεία» 

o Ένα άρθρο, <article> με: 

1. τίτλο <header>, <h3> «Όνομα - Ιδιότητα»  

2. και μία παράγραφο <p> με περιεχόμενο «Είμαι ο ‘Όνομα – Επώνυμο” 

μαθητής στο ΕΠΑΛ Καρλοβάσου».  

3. Στο ‘Όνομα – Επώνυμο” θα βάλετε το δικό σας όνομα στο οποίο θα δώσετε 

έμφαση με την ετικέτα <strong>. 

4. Το ΕΠΑΛ Καρλοβάσου θα είναι σύνδεσμος που θα οδηγεί στη διεύθυνση 

http://1epal-karlov.sam.sch.gr/ 

o Ένα άρθρο, <article> με: 

1. τίτλο <header>, <h3> «Λίγα λόγια για εμένα»  

2. έναν πίνακα table με τίτλο, caption «Εγώ» και τρεις γραμμές με δύο 

στήλες η κάθε μία. Η 1η κάθε φορά στήλη είναι πιο έντονη και περιέχει τις 

φράσεις: 

 Αγαπημένη Ομάδα 

 Αγαπημένος καθηγητής 

 Αγαπημένο χόμπι 

Στην δεξιά στήλη η επιλογή της αρεσκείας σας. 

o Ένα άρθρο, <article> με: 

1. τίτλο <header>, <h3> «Ο τόπος μου» 

2.  θα αναζητήσετε μία φωτογραφία του μέρους που μένετε, Καρλόβασι ή 

κάποιο χωριό και θα την εισάγετε στην σελίδα σας, ετικέτα <img>. Η 

μορφή θα είναι «Το όμορφο εικόνα - όνομα μέρους» σε μία παράγραφο <p>. 

Το κείμενο θα είναι στοιχισμένο στο μέσο της εικόνας. 

4. Μία ενότητα <section> που θα περιλαμβάνει: 

o Τον τίτλο <h2> «Ενδιαφέροντα» 

o Μία ενότητα με τίτλο <header>, <h3> «Αγαπημένο σχήμα» 

1. που θα περιλαμβάνει ένα σχήμα SVG που θα δημιουργήσετε σε ξεχωριστό 

αρχείο και θα το ενσωματώσετε στη σελίδα σας με τη βοήθεια της ετικέτας 

img. 

2. Ένα σχήμα SVG που θα είναι ενσωματωμένο στην σελίδα, όχι σε 

ξεχωριστό αρχείο. 

o Ένα άρθρο, <article> 

1.  με τίτλο <header>, <h3> «Αγαπημένο τραγούδι», όπου: 

 θα υπάρχει ένας τίτλος, <h4>, «βίντεο», 

 θα ενσωματώσετε ένα βίντεο από το YouTube, 
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 θα υπάρχει ένας τίτλος <h4> «ήχος»,  

 θα εισάγετε ένα mp3 με τη βοήθεια της ετικέτας <audio>. Σε 

περίπτωση που το αρχείο δεν μπορεί να βρεθεί ή δεν υποστηρίζεται 

η audio θα πρέπει να εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στον επισκέπτη 

της ιστοσελίδας, 

 θα υπάρχει ένας τίτλος <h4> «ταινίες» και τέλος, 

 θα υπάρχει μία αριθμημένη λίστα, <ol>, με τρεις αγαπημένες σας 

ταινίες, κάθε ταινία θα είναι και σύνδεσμος για την αντίστοιχη 

ταινία στο imdb, https://www.imdb.com/. Ο σύνδεσμος θα ανοίγει 

σε διαφορετική καρτέλα. 

5. Μία ενότητα <section> που θα περιλαμβάνει: 

o Τον τίτλο <h2> «Τα δικά σας στοιχεία». 

o Ένα άρθρο, <article>  

1. με τίτλο <header>, <h3> «Φόρμα προς συμπλήρωση», όπου: 

 θα υπάρχει μια φόρμα, <form> που χρησιμοποιεί τη μέθοδο get και 

περιλαμβάνει τα επόμενα πεδία: 

o τη λέξη «Ονοματεπώνυμο:» και ένα απλό πεδίο, <input> 

κειμένου, type="text", με placeholder «Το όνομά σας», 

o τη φράση «Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας:» και ένα 

πεδίο email, type="email", 

o τη φράση «Θα με προσλάβετε στην εταιρεία σας;» και δίπλα 

τις επιλογές «Με τίποτα», «Παίζει», «Εννοείται». Προσοχή 

ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει μόνο μία από τις επιλογές 

αυτές, type="range". Προεπιλεγμένη θα είναι η επιλογή 

«Εννοείται».  

o τη φράση «Σας άρεσε το βιογραφικό μου;» και ένα πεδίο 

range, type="range" με φάσμα από 0 έως 20. Αριστερά θα 

έχει την φράση «Μπαααα, καθόλου» και δεξιά τη φράση 

«Ναι!!!! Πολύ!!!!» 

 Όλη η φόρμα θε περικλείεται από ένα filedset με legend «Φόρμα 

επικοινωνίας» και όλο το fieldset από μία ετικέτα <div> 

6. Ένα υποσέλιδο, <footer> στο οποίο θα περιλαμβάνεται: 

o Μία ακόμη περιοχή πλοήγησης <nav> που με τη σειρά της θα περιλαμβάνει: 

1. Έναν ειδικό σύνδεσμο email, <a href="mailto:το email σας"> για το email 

σας με τον σύνδεσμο να γράφει «Επικοινωνία», 

2. Το ειδικό σύμβολο ©, &copy στην html, και το ονοματεπώνυμο σας μαζί 

με την χρονιά. 

7. Κάθε ενότητα, <section> θα διαχωρίζεται από την επόμενη αλλά και από τα <header> και 

<footer> με μία γραμμή <hr>. 

8. Μέσω css και σε διαφορετικό αρχείο css με το οποίο θα συνδέσετε την html θα πρέπει:  

o Κάθε μία από τις τρεις ενότητες να έχει διαφορετικό χρώμα φόντου, background, 

με μοναδικό κανόνα css.  

o Να αλλάξετε τη στοίχιση κάθε ετικέτας <h3> αλλά η αλλαγή να ισχύει ανά 

ενότητα. Δηλαδή οι πρώτες τρεις ετικέτες στην ενότητα με τίτλο «Προσωπικά 

Στοιχεία» θα είναι, text-align center οι  ετικέτες στην ενότητα με τίτλο 

«Ενδιαφέροντα» θα είναι text-align left και η ετικέτα «Φόρμα προς συμπλήρωση» 

στην ενότητα με τίτλο «Τα δικά σας στοιχεία» right. 

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε χρώματα για τις παραπάνω μορφοποιήσεις από κάποιον 

color picker όπως ο http://www.colorpicker.com/. Τα χρώματα θα πρέπει να έχουν μορφή 

δεκαεξαδικού κωδικού, π.χ. background:rgb(255, 99, 71); 

https://www.imdb.com/
http://www.colorpicker.com/
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9. Ολόκληρη η σελίδα θα ακολουθεί τη σωστή δομή της HTML 5 και θα πρέπει να μπορεί 

να επικυρωθεί από το https://validator.w3.org/ χωρίς λάθη. Εάν δείτε λάθη θα πρέπει να 

τα διορθώσετε και στη συνέχεια να στείλετε την εργασία όπως αναφέρεται στη συνέχεια. 

10. Το όνομα των αρχείων θα πρέπει να έχουν την μορφή επώνυμο.όνομα.html και 

επώνυμο.όνομα.css 

 

Η συνολική εικόνα του βιογραφικού σας θα πρέπει να έχει μία μορφή παρόμοια με τα επόμενα 

στιγμιότυπα. Φυσικά τα χρώματα το περιεχόμενο, οι εικόνες, το βίντεο θα είναι διαφορετικά (της 

αρεσκείας σας). 

 

 

 

 

https://validator.w3.org/

