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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ 
 

1. Ο Παγκόσμιος Ιστός στηρίζεται στο πρωτόκολλο επικοινωνίας SMTP. 

2. Οι ιστοσελίδες του Παγκόσμιου Ιστού είναι γραμμένες σε γλώσσα HTML. 

3. Η HTML  δεν είναι μια γλώσσα προγραμματισμού αλλά μια περιγραφική γλώσσα μορφοποίησης κειμένου. 

4. Κάθε φυλλομετρητής αναζητά μια ιστοσελίδα συνδεόμενος σε έναν απομακρυσμένο web server. 

5.  Ένας φυλλομετρητής διαβάζει και μεταγλωττίζει τις εντολές κάθε ιστοσελίδας που προβάλλει. 

6. Η πιο σύγχρονη έκδοση της γλώσσας HTML σήμερα είναι η HTML 5. 

7. Μια ετικέτα είναι ένα κομμάτι κώδικα που περιγράφει στον φυλλομετρητή πώς να χειριστεί ένα κείμενο. 

8. Όλες οι ετικέτες της γλώσσας HTML εμφανίζονται κατά ζεύγη κατά την μορφοποίηση του κειμένου τους. 

9.  Ο συντάκτης παράγει ένα μορφοποιημένο αρχείο κειμένου με χαρακτήρες σε κώδικα ASCII. 

10. Κάθε αρχείο που περιλαμβάνει εντολές HTML πρέπει να ξεκινάει με την ετικέτα <!doctype>. 

11. Η διαδικασία που ακολουθείται στις εμφωλευμένες ετικέτες είναι η FIFO (first In - first out).  

12. Η ετικέτα <HR> ανήκει στις ετικέτες μορφοποίησης παραγράφων. 

13.  Οι ετικέτες <BR> και <HR> είναι ετικέτες που δεν χρειάζεται να κλείνουν με </BR> και </HR>. 

14. Οι ετικέτες επικεφαλίδων χαρακτηρίζονται από 6 διαφορετικά επίπεδα μεγέθους κειμένου. 

15. Με την εντολή <FONT face = …> καθορίζουμε την επιλεγμένη γραμματοσειρά του κειμένου. 

16. Το επιλεγμένο χρώμα μιας γραμματοσειράς καθορίζεται με έναν δυαδικό αριθμό στο μοντέλο RGB. 

17. Στην εντολή <P align = ″right″> η λέξη align αποτελεί την ιδιότητα της εντολής P. 

18. Για τη δημιουργία κειμένου δείκτη χρησιμοποιείται η ετικέτα <SUB> και εκθέτη η ετικέτα <SUP>. 

19. Για τη δεξιά στοίχιση ενός τμήματος κειμένου χρησιμοποιούμε την εντολής <DIV align = ″right″>. 

20. Με την εντολή <BODY bgcolor = …> αλλάζουμε την εικόνα του παρασκηνίου μιας σελίδας. 

21. Μία αριθμημένη λίστα κειμένου περικλείεται μέσα στις ετικέτες <UL> και </UL>. 

22. Με την ετικέτα <OL type = ″I″> δημιουργούμε μια αριθμημένη λίστα με λατινικούς αριθμούς. 

23.  Μία λίστα μπορεί να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί μέσα στο σώμα κάποιας άλλης, ανεξαρτήτως τύπου. 

24. Οι πίνακες είναι γραφικό στοιχείο που υποστηρίζουν οι φυλλομετρητές μετά την έκδοση HTML 4. 

25. Με την ετικέτα <TR> μπορούμε να εισάγουμε μια νέα γραμμή σε έναν πίνακα. 

26. Για την συγχώνευση δύο κελιών στην ίδια γραμμή ενός πίνακα, χρησιμοποιείται η ιδιότητα colspan. 

27. Τα αρχεία εικόνας που μπορούν να προστεθούν με την εντολή <IMG> είναι της μορφής .bmp ή .jpg. 

28. Με την εντολή <A href = …> μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κείμενο υπερσυνδέσμου. 

29. Η εντολή <A href = ″page10.htm″> δημιουργεί έναν υπερσύνδεσμο που οδηγεί σε κάποια ιστοσελίδα 

ενός διαφορετικού web site. 

30. Ένας πίνακας μπορεί να εισαχθεί στην ιστοσελίδα με χρήση της ετικέτας <TABLE>. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ 

1. Κάθε εντολή στη γλώσσα HTML ονομάζεται και ____________. 

2. Κάθε αρχείο κειμένου που περιέχει εντολές της HTML κατασκευάζεται με ένα πρόγραμμα που ονομάζεται 

____________. 

3. Ένα αρχείο κειμένου με εντολές σε HTML πρέπει να έχει κατάληξη _____________. 

4. Κάθε αρχείο σε γλώσσα HTML περιέχει δύο βασικά μέρη: το ____________ και τις ετικέτες. 

5. Κάθε ετικέτα πρέπει να γράφεται εντός των συμβόλων < > που ονομάζονται ____________. 

6. Ένα από τα πιο εύχρηστα προγράμματα δημιουργίας αρχείων HTML είναι το ____________. 

7. Όλα τα περιεχόμενα μιας ιστοσελίδας  πρέπει να μπαίνουν μέσα στην ετικέτα _____________. 

8. Οι πληροφορίες για μια ιστοσελίδα που εμφανίζονται στις μηχανές αναζήτησης μπαίνουν στην ετικέτα 

___________. 

9. Κάθε ετικέτα που ανοίγει μέσα σε κάποια άλλη πρέπει να κλείνει ____________ από αυτή. 

10. Η ετικέτα _____________ βοηθάει τον φυλλομετρητή να προβάλλει πιο σωστά μια ιστοσελίδα, 

περιγράφοντας την έκδοση της γλώσσας με την οποία φτιάχτηκε. 

11. Οι περισσότερες ετικέτες γράφονται έχοντας συγκεκριμένες _____________ που προσθέτουν περισσότερες 

πληροφορίες για το κείμενο που μορφοποιείται. 

12. Για τον ορισμό ενός προ-μορφοποιημένου κειμένου χρησιμοποιείται η ετικέτα _____________. 

13. Για την αλλαγή του προκαθορισμένου στυλ ενός κειμένου, χρησιμοποιούμε την εντολή __________ μέσα 

στην ετικέτα έναρξης του κειμένου. 

14. Υπάρχουν 3 κατηγορίες λιστών στην HTML: οι ordered, οι unordered και οι _____________ λίστες. 

15. Κάθε ιδιότητα της εντολής style ονομάζεται _____________ και δέχεται κάποια τιμή. 

16. Με την ετικέτα ____________ μπορούμε να δημιουργήσουμε μία επικεφαλίδα για έναν πίνακα. 

17. Το πάχος της γραμμής του πλαισίου ενός πίνακα καθορίζεται με την ιδιότητα ___________. 

18. Σε μια ετικέτα εικόνας, χρησιμοποιούμε την ιδιότητα ____________ για να προσδιορίσουμε το εναλλακτικό 

κείμενο που θα εμφανιστεί αν η εικόνα δεν μπορεί να φορτωθεί. 

19. Ένας υπερσύνδεσμος που οδηγεί από σημείο σε σημείο μιας σελίδας είναι γνωστός και ως ____________. 

20. Η ετικέτα <Α> που εισάγει έναν υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα γράφεται πάντα ακολουθούμενη από την 

ιδιότητα ____________ που προσδιορίζει τον προορισμό του υπερσυνδέσμου. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

1. Ποιες ετικέτες χρησιμοποιούνται για την δημιουργία των 3 τύπων λιστών κειμένου; 

α. ____________  

β. ____________   

γ. ____________  

 

2. Ποιες είναι οι πιο βασικές ετικέτες για τη δημιουργία ενός πίνακα; 

α. ____________  

β. ____________   

γ. ____________  

δ. ____________  

 

3. Ποιες είναι οι βασικές ετικέτες κάθε αρχείου HTML; 

α. ____________  

β. ____________   

γ. ____________  

δ. ____________  

 


