Частина 1: вступ в css
1. Створіть два файли: lab.html і style.css. Обидва файли збережіть.
2. Створіть у html файлі п'ять абзаців довжиною в три рядки.
3. Збережіть html сторінку і перегляньте її.
4. У css файлі напишіть стиль для селектора тега body, в якому вкажіть
колір тексту, розмір букв і назва шрифта:

5. Увімкніть перегляд і подивіться як виглядає стиль всього документа.
Що б html документ «підняв» ці стилі необхідно в html-файлі
підключити css файл:

6. Збережіть зміни. Подивіться html-файл в браузері. Зверніть увагу на
шрифт.
7. У css файлі створіть шрифт абзацу, в якому встановіть інтервал тексту
між буквами:

8. Для того що б один з абзаців зробити курсивом і підкресленим
необхідно створити класс і підключіть його до другого абзацу

9. Збережіть. Подивіться що вийшло.
10.Створити клас для форматування третього абзацу з наступними
властивостями:
a. шрифт абзацу Comic Sans; (font-family)
b. розмір шрифту 25 пт; (font-size)
c. відступ абзацу в 50 пікселів (text-indent).
d. Підключіть стиль до третього абзацу (використовуючи атрибут
class).
e. Створіть клас. Rich для відображення п'ятого абзацу, у якому
такі властивості тексту:
f. Шрифт Arial, 15 пт;
g. Накреслення жирне + курсив (font-weight; font-style);
h. Колір букв помаранчевий (color);
i.Висота рядка 25 пунктів (line-height).
11.Створіть клас perenos і забороніть в ньому перенесення слів в межах
одного абзацу (white-space). Назначте цю властивість другому і
четвертому абзацам. Для цього в атрибуті class тега абзацу через пробіл
вкажіть два класи (той що був раніше + клас perenos). Збережіть,
подивіться.
12.Для того що б виділити слова в межах одного абзацу можна
використовувати тег (він дозволяє додавати форматування до будьякого текстового елементу). Створюємо клас, що містить заголовні
червоні літери: і вказуємо новий клас в тегу

13.Створіть класс з наступними властивостями:
a. Шрифт Courier 12 пт;

b. всі букви заголовні;
c. межбуквенний інтервал на 200%;
d. текст підкреслений;
e. новий рядок 2 см;
f. міжрядковий інтервал подвійний.
14.Додайте ще пару абзаців і призначте їм властивості цього класу.
15.Створіть свої 2-3 класи стилів тексту, які ви будете використовувати в
роботі (кожен стиль має включати по 3-4 властивості форматування
тексту) і бути підключеним до абзаців або заголовків першого, другого
і третього рівнів.
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Частина 2: робота з блоками
1. Створіть html-файл index.htm, що містить блочний елемент DIV.

2. Створіть css-файл і підключіть його до html-документу.
3. Створіть клас k1, в якому визначте розмір блоку 200х200 пікселів, фон
(світло-зелений) і рамку (суцільну, темно-зелену, шириною в 3 пікселі).

4. Підключіть клас k1 до блоку в html-документі. Зверніть увагу на те, як
зміниться блок.
5. Додайте ще п'ять таких же блоків розміром 200х200 пікселів. Блоки
розташовуються один під одним. Так?
6. Для того що б блоки розташовувалися один за одним необхідно додатися
в клас k1 оголошення
display: inline-block;

Оновіть і подивіться зміни при зміна розмірів вікна.
7. Тепер блоки «липнуть» один до одного, між ними немає відстані, щоб
додати зовнішній відступ зліва додаємо оголошення

.

Поексперементуйте з властивостями: padding, margin, border і offset.
8. Створіть у окремому файлі горизонтальний світлофор з трьох блоків.
Ширину блоків зробіть динамічною, що б вони змінювалася в залежності
від ширини вікна, але всі блоки повинні мати одну ширину. Задайте
кожному блоку свій колір. Відступи для body приберіть за допомогою

css.

9. Задайте першому блоку оголошення display: none, а другому visibility:
hidden; У чому відмінності цих двох об'яв?
10.Створіть файл, а в ньому три блоки. У першому блоці зробіть рамку,
шириною з різним типом лінії з різних сторін блоку. У другому блоці
задайте фонове зображення (background-image). У третьому блоці,
задайте фон.

11.Розташуйте блоки одні над одним. Для цього встановіть кожному блоку
оголошення position: absolute; і порядок розташування блоків зверху
вниз: оголошення z-index: 5; (у тих блоків що нижче, значення індексу
повинно бути менше, наприклад 10, 20 і 30). Щоб блоки починалися не в
одній точці, їм необхідно задати властивості left і top.

12.Створимо закруглені кути. Створено чотири вкладених один в одного
блоки. Опишемо для зовнішнього блоку клас ugol і призначимо цей клас
блоку. Опишемо клас для правого врехнего кута і самостійно для лівого
нижнього і правого нижнього кутів

13.Створити новий html файл в який розмістити зображення ягоди.
14.У css-файл підключений до html-файлу запишіть стиль для зміни
прозорості будь-якого зображення при наведенні на нього курсора миші.
Даний код буде працювати тільки в браузері Mozilla.

15.Використовуючи лише блоки, створіть поле для гри в хрестики-нулики.
16.Використовуючи блоки, їх вкладеність, тло, вирівнювання, властивість
float, шрифт Georgia створіть ось таку от шапку. Кути виріжте
самостійно.

