
Практически тест върху раздел: Каскадни набори от стилове 

Задача 1 Даден е следния HTML код: 

<html> 

<head> 

<link rel='stylesheet' type='text/css' href='css1.css'> 

<title>CSS example 1</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Heading 1</h1> 

<h2>Heading 2</h2> 

<h3>Heading 3</h3> 

<h4>Heading 4</h4> 

<p>Text</p> 

</body> 

</html> 
 

Съставете файла css1.css, чрез който всеки един от Heading1 до Heading4 да има 
различно оформление както следва: 

1. Heading1 - главни букви, курсивен шрифт 
2. Heading2 – подчертани, червени букви 
3. Heading3 - малки букви, разстояние между буквите 5px 
4. Heading4 – зачертан, подравнен в центъра 

Съхранете двата файла, съответно zad1.html и css1.css и ги изпратете като 

прикачени файлове с ел. писмо с имената Ви на адрес: dobreva_s@abv.bg 

Критерии за оценка: 

1. Създаване и съхраняване на файл zad1.html     – 10 точки 
2. Създаване и съхраняване на файл css1.css    – 10 точки 
3. Изпълнение на условие 1       – 10 точки 
4. Изпълнение на условие 2       – 10 точки 
5. Изпълнение на условие 3       – 10 точки 
6. Изпълнение на условие 4       – 10 точки 

Оценката се получава като броя на точките се раздели на 10. 



Практически тест върху раздел: Каскадни набори от стилове 

Задача 2 Даден е следния HTML код: 

<html> 

<head> 

<link rel='stylesheet' type='text/css' href='css2.css'> 

<title>CSS example 2</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Heading 1</h1> 

<h2>Heading 2</h2> 

<h3>Heading 3</h3> 

<h4>Heading 4</h4> 

<p>Text</p> 

</body> 

</html> 
 

Съставете файла css2.css, чрез който всеки един от Heading1 до Heading4 да има 
различно оформление както следва: 

1. Heading1 – сини, малки главни букви 
2. Heading2 – зачертан текст, с размер 200 
3. Heading3 - малки букви, подравнен в ляво  
4. Heading4 – подчертан текст, разстояние между буквите 3px 

Съхранете двата файла, съответно zad2.html и css2.css и ги изпратете като 

прикачени файлове с ел. писмо с имената Ви на адрес: dobreva_s@abv.bg 

Критерии за оценка: 

1. Създаване и съхраняване на файл zad2.html     – 10 точки 
2. Създаване и съхраняване на файл css2.css    – 10 точки 
3. Изпълнение на условие 1       – 10 точки 
4. Изпълнение на условие 2       – 10 точки 
5. Изпълнение на условие 3       – 10 точки 
6. Изпълнение на условие 4       – 10 точки 

Оценката се получава като броя на точките се раздели на 10. 



Практически тест върху раздел: Каскадни набори от стилове 

Задача 3 Даден е следния HTML код: 

<html> 

<head> 

<link rel='stylesheet' type='text/css' href='css3.css'> 

<title>CSS example 3</title> 

</head> 

<body> 

<table class="colored_table"> 

 <tr align="center"> <th rowspan="2"> Цех</th> <th colspan="3">Продукти</th> </tr> 

 <tr align="center"> <th>1смяна</th> <th>2смяна</th> <th>3смяна</th> </tr> 

 <tr align="center"> <td>цех А</td> <td>500</td> <td>800</td> <td>900</td> </tr> 

 <tr align="center"> <td>цех Б</td> <td>900</td> <td>1000</td> <td>750</td> </tr> 

 </table>  

</body> 

</html> 
 

Съставете файла css3.css, чрез който таблицата да е оформена както следва: 

1. Заглавен ред – жълти букви върху син фон 
2. Съдържание на клетките – син букви върху жълт фон 
3. Разстояния -  3px 
4. Двойна зелена рамка 

Съхранете двата файла, съответно zad3.html и css3.css и ги изпратете като 

прикачени файлове с ел. писмо с имената Ви на адрес: dobreva_s@abv.bg 

Критерии за оценка: 

1. Създаване и съхраняване на файл zad3.html     – 10 точки 
2. Създаване и съхраняване на файл css3.css    – 10 точки 
3. Изпълнение на условие 1       – 10 точки 
4. Изпълнение на условие 2       – 10 точки 
5. Изпълнение на условие 3       – 10 точки 
6. Изпълнение на условие 4       – 10 точки 

Оценката се получава като броя на точките се раздели на 10. 



Практически тест върху раздел: Каскадни набори от стилове 

Задача 4 Даден е следния HTML код: 

<html> 

<head> 

<link rel='stylesheet' type='text/css' href='css4.css'> 

<title>CSS example 4</title> 

</head> 

<body> 

<table class="colored_table"> 

 <tr align="center"> <th rowspan="2"> група</th> <th colspan="3">Класиране</th> </tr> 

 <tr align="center"> <th>1място</th> <th>2място</th> <th>3място</th> </tr> 

 <tr align="center"> <td>момичета</td> <td>Ани</td> <td>Яна</td> <td>Лия</td> </tr> 

 <tr align="center"> <td>момчета</td> <td>Кирил</td> <td>Тони</td> <td>Асен</td> 
</tr> 

 </table>  

</body> 

</html> 
 

Съставете файла css4.css, чрез който таблицата да е оформена както следва: 

1. Заглавен ред – големина на буквите 20 px върху зелен фон 
2. Клетките – широки 150 рх , подравнени в центъра 
3. Разстояния -  2 px 
4. Двойна жълта рамка 

Съхранете двата файла, съответно zad4.html и css4.css и ги изпратете като 

прикачени файлове с ел. писмо с имената Ви на адрес: dobreva_s@abv.bg 

Критерии за оценка: 

1. Създаване и съхраняване на файл zad4.html     – 10 точки 
2. Създаване и съхраняване на файл css4.css    – 10 точки 
3. Изпълнение на условие 1       – 10 точки 
4. Изпълнение на условие 2       – 10 точки 
5. Изпълнение на условие 3       – 10 точки 
6. Изпълнение на условие 4       – 10 точки 

Оценката се получава като броя на точките се раздели на 10. 



Практически тест върху раздел: Каскадни набори от стилове 

Задача 5 Даден е следния HTML код: 

<html> 

<head> 

<link rel='stylesheet' type='text/css' href='css5.css'> 

<title>CSS example 5</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Списък</h1> 

<h3>на учениците от 12 клас</h3> 

<ul><li>Момичета</li> 

<ol> <li>Биляна</li> <li>Мария</li> <li>Весела</li>   </ol> 

<li>Момчета</li> 

<ol> <li>Николай</li> <li>Борис</li> <li>Георги</li> </ol> 

</ul>  

</body> 

</html> 
 

Съставете файла css5.css, чрез който списъците да са оформени както следва: 

1. Неподреден списък – кръг, бели букви върху зелен фон 
2. Неподреден списък – големина на буквите 20 px, удебелени 
3. Подреден списък – главни латински букви, червени върху жълт фон  
4. Подреден списък – големина на буквите 18 px, наклонени 

Съхранете двата файла, съответно zad5.html и css5.css и ги изпратете като 

прикачени файлове с ел. писмо с имената Ви на адрес: dobreva_s@abv.bg 

Критерии за оценка: 

1. Създаване и съхраняване на файл zad5.html     – 10 точки 
2. Създаване и съхраняване на файл css5.css    – 10 точки 
3. Изпълнение на условие 1       – 10 точки 
4. Изпълнение на условие 2       – 10 точки 
5. Изпълнение на условие 3       – 10 точки 
6. Изпълнение на условие 4       – 10 точки 

Оценката се получава като броя на точките се раздели на 10. 



Практически тест върху раздел: Каскадни набори от стилове 

Задача 6 Даден е следния HTML код: 

<html> 

<head> 

<link rel='stylesheet' type='text/css' href='css6.css'> 

<title>CSS example 6</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Списък</h1> 

<h3>на любими цветове и животни</h3> 

<ol><li>цветове</li> 

<ul> <li>червен</li> <li>син</li> <li>черен</li>   </ul> 

<li>животни</li> 

<ul> <li>куче</li> <li>котка</li> <li>папагал</li> </ul> 

</ol>  

</body> 

</html> 
 

Съставете файла css6.css, чрез който списъците да са оформени както следва: 

1. Неподреден списък – кръг, бели букви върху зелен фон 
2. Неподреден списък – големина на буквите 20 px, удебелени 
3. Подреден списък – главни латински букви, червени върху жълт фон  
4. Подреден списък – големина на буквите 18 px, наклонени 

Съхранете двата файла, съответно zad6.html и css6.css и ги изпратете като 

прикачени файлове с ел. писмо с имената Ви на адрес: dobreva_s@abv.bg 

Критерии за оценка: 

1. Създаване и съхраняване на файл zad6.html     – 10 точки 
2. Създаване и съхраняване на файл css6.css    – 10 точки 
3. Изпълнение на условие 1       – 10 точки 
4. Изпълнение на условие 2       – 10 точки 
5. Изпълнение на условие 3       – 10 точки 
6. Изпълнение на условие 4       – 10 точки 

Оценката се получава като броя на точките се раздели на 10. 


