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Уеб системи и технологии. Упражнение 4 

Упражнение 4: 
РАБОТА С КАСКАДНИ СТИЛОВИ ШАБЛОНИ CSS. НАЧИНИ НА 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА CSS В HTML ДОКУМЕНТИ. 

Абревиатурата CSS е съкращение от Cascading Style Sheets (каскадни стилови шаблони). 

Много от възможностите на HTML могат да бъдат контролирани с шаблони. Ръчното 

редактиране отново и отново понякога е доста досадно, ако се използват само 

възможностите на чистия HTML. С CSS обаче може да се форматират безпроблемно 

заглавия, параграфи, изображения, таблици и т.н., с една дума ВСИЧКО. 

Шаблоните са лесни за редактиране и поддържане, което позволява и лесното им 

приложение към всички уеб документи, а това от своя страна гарантира еднаквия изглед 

в повечето уеб бразуъри. Шаблоните могат да се намират във външни файлов и да бъдат 

прилагани към всички отделни страници в сайта. Това предоставя лесното редактиране, 

разширяване и поддържане на CSS файла, а по този начин промените ще бъдат отразени 

във всички страници едновременно. 

Днес всички браузери (уеб клиенти) поддържат CSS, но трябва да се отбележи, че е 

възможно те да го интерпретират по-различен начин. Ето защо, когато се разработва 

даден уеб сайт използващ шаблони е добре да се тества на различни браузери. 

Съществуват три различни начина за употреба на CSS: 

1. Вградени (in-line) шаблони. 
Вградените шаблони се прилагат към отделни тагове (команди), т.е. те се грижат за 

начина на представяне само на отделен елемент в HTML документа. Те са с най-голям 

приоритет спрямо останалите типове шаблони. 

 

Пример 1: 

Следващият пример демонстрира начина на използването на вградени шаблони за 

заглавието и за абзаца. Представен е и текст, върху който не е приложено форматиране 

с шаблон. Създаден е HTML файл с име “inlineCSS.html”.  
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За визуализация е използва браузера Internet Explorer 9.0. 

HTML скрипта на горната страница изглежда по следния начин: 

 
<!-- inlineCSS.html --> 

 

<!DOCTYPE HTML"> 

<html> 

<head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <title>Тестове с CSS – Пример 1</title> 

</head> 

 

<body> 

  <h1>Заглавие без CSS</h1> 

  <p> 

    Това е текст без форматиране с CSS. Това е текст без форматиране с 

CSS. Това е текст без форматиране с CSS. Това е текст без форматиране с 

CSS. Това е текст без форматиране с CSS. Това е текст без форматиране с 

CSS. Това е текст без форматиране с CSS. Това е текст без форматиране с 

CSS. Това е текст без форматиране с CSS. Това е текст без форматиране с 

CSS. 

  </p> 

   

  <h1 style= "font-family: arial;  

              font-size: 15pt; 

    font-style: normal;  

    font-weight: bold;  

    line-height: 15pt; 

    color: navy; 

    width: 480px; 

    padding: 15px; 

    background-color: #ccccff;"> 

  Заглавие с CSS 

  </h1> 

   

  <p style="background-color: #fef3ab;  

            border: #FFCC66 ridge 5px;  

  width: 500px"> 

    Това е текст форматиран с CSS. Това е текст форматиран с CSS. Това е 

текст форматиран с CSS. Това е текст форматиран с CSS. Това е текст 

форматиран с CSS. Това е текст форматиран с CSS. Това е текст форматиран 

с CSS. Това е текст форматиран с CSS. Това е текст форматиран с CSS. Това 

е текст форматиран с CSS. 



 

  Радослава Кралева, 2017 3 

 

Уеб системи и технологии. Упражнение 4 

  </p> 

 

</body> 

</html> 

 

 

2. Прикрепени (embed) шаблони. 

При прикрепените шаблони се използва цял шаблон за страницата в самия документ, 

като по този начин се осъществява цялостно форматиране на съдържанието. 

Помества се в частта head, след тага title. 

Използва се рамка за вграждане на стилови шаблони: 
 

<style type=”text/css”> 

<!-- 

   предефиниран_шаблона{ 

 атрибут1: стойност; 

 атрибут2: стойност; } 

 

   .потребителски_шаблон{ 

 атрибут1: стойност; 

 атрибут2: стойност; } 

 

--> 

</style> 

 

 

Пример 2: 

Следващият пример демонстрира начина на използването на прикрепени шаблони. 

Има както предефиниране на съществуващи HTML тагове, така и нови потребителски 

дефинирани шаблони, които след това трябва да бъдат извикани с помощта на 

атрибута: 
class=”име на шаблона”, 

т.е. трябва да изглежда така: 
 <таг class=”име на шаблон” …> 

 

След прилагане на CSS страницата трябва да изглежда по следния начин: 
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HTML скрипта на горната страница с име embedCSS.html изглежда по следния начин: 

 
<!-- embededCSS.html --> 

 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>Пример за вътрешен CSS</title> 
 
    <style type="text/css"> 
        body 
         { 
             background-color: #CC99CC; 
             font-family: Georgia, Times New Roman; 
             font-size: 12pt; 
             line-height: 20px; 
         } 
        h1   
        { 
            font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
            font-size: 25px;  
            font-style: normal; 
            line-height: 50pt; 
            color: #FFFFFF; 
            font-weight: bolder; 
            background-color: #660066; 
            text-align: center; 
            border-radius: 10px; 
            text-shadow: silver 2px 1px; 
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            letter-spacing: 5px; 
         } 
         #difText1 
         { 
             font-family: Comic Sans MS; 
             font-size: large; 
             color: Navy; 
         } 
         #difText2 
         { 
             font-family: Verdana; 
             font-size: larger; 
             color: Maroon; 
         } 
         table 
         { 
             width: 300px; 
             height: 200px; 
             border: double #660033 5px; 
             padding: 5px; 
             margin: 20px 40px; 
             background-color: #E2C5E2; 
             font-family: Arial; 
             font-size: 13pt; 
             font: bold; 
             text-align: center; 
         } 
         table .tdSpecial1 
         { 
             background-color: #F4EAF4; 
             color: #800080; 
         } 
         table .tdSpecial2 
         { 
             background-color: #9966CC; 
             color: #FFFFFF; 
         } 
         .sorscode 
         { 
           width: 400px; 
     border: double #660033 5px;       
     padding: 10px; 
     margin: 20px 40px; 
     font-family: 'Courier New'; 
     font-size: 12pt; 
     background-color: #E2C5E2; 
     border-radius: 2px 40px; 
     } 
         .pic 
         { 
             border: double #660033 5px; 
             padding: 5px; 
             margin: 20px 40px; 
             background-color: #E2C5E2; 
           /*  border-radius: 90px; */ 
         } 
    </style> 
 
</head> 
 
<body> 
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    <h1> Основно заглавие</h1> 
 
    <p> 
    Текст  текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    </p> 
 
    <div class="sorscode" title="Извадка на сорс код"> 
        <strong>if</strong> (условие)<br> 
        &nbsp; операция1;<br> 
        <strong>else</strong><br> 
        &nbsp; операция2; 
    </div> 
 
    <p id="difText1">  
    Текст  текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    </p> 
 
    <img src="picture.jpg" class="pic" alt="Проблем с изображението" title="Помощно 
съобщение"> 
 
    <p id="difText2">  
    Текст  текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    </p> 
 
 
    <table> 
      <tr> 
        <td class="tdSpecial1" title="Клетка 11"> 
       Клетка А 
     </td> 
     <td class="tdSpecial2" title="Клетка 12"> 
       Клетка B 
     </td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td class="tdSpecial2" title="Клетка 21"> 
       Клетка C 
     </td> 
     <td class="tdSpecial1" title="Клетка 22"> 
       Клетка D 
     </td> 
      </tr> 
    </table> 
 
</body> 
</html> 
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3. Външни (external) шаблони. 

В този случай CSS кода се отделя във външен файл с разширение *.css,което обуславя и 

по-лесната му поддръжка. Всеки път, когато се направи заявка към уеб сървъра за 

съответната страница, на клиентската машина трябва да се свали и външния файл с 

шаблона за форматиране, което при нисък трафик на интернет се забелязва. Ето защо е 

прието при началния (index.html) файл да се използва прикрепени или вградени 

шаблони, а за останалите страници външни. Външните шаблони са с най-нисък 

приоритет при прилагане на форматирането върху страница. 

 

При създаването на външния CSS файл най-често се започва с предефиниране на тага 

<body> и след това се спазва същия синтаксис както при прикрепените шаблони: 
 

/* Външен CSS файл - *.css */ 

 

   предефиниран_стилов_шаблона{ 

 атрибут1: стойност; 

 атрибут2: стойност; } 

 

   .потребителски_стилов_шаблон{ 

 атрибут1: стойност; 

 атрибут2: стойност; } 

 

   #именуван_стилов_шаблон{ 

 атрибут1: стойност; 

 атрибут2: стойност; } 

 

Този файл трябва да бъде включен в HTML документа, в който ще бъде използван. За 

целта се използва рамка за вграждане на стилови шаблони: 
 

<!DOCTYPE html> 

 

<html> 

... 

<head> 

   ... 

   <title> Служебно заглавие на цялата страница </title> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="външенФайл.css" /> 

</head> 

 

<body> 

   <!--Предефиниран стил--> 

   <таг1>  

      ... 

   </таг1> 

 

   <!--Потребителски дефиниран стилов шаблон--> 

   <таг2 class=”потребителски_стилов_шаблон”>  

      ... 

   </таг2> 

 

   <!--Именуван стилов шаблон--> 
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   <таг3 id=”именуван_стилов_шаблон”>  

      ... 

   </таг3> 

 

</body> 

</html> 

 

 

Пример 3: 

Следващият пример демонстрира начина на отделяне на шаблона, който написахме в 

пример 2, в файл с име “myCss.css”. След което този шаблона се извиква в HTML 

документа с име „externalCss.html“. 

 
 

/* Външен CSS файл - *myCss.css */ 

 

body 
{ 
     background-color: #CC99CC; 
     font-family: Georgia, Times New Roman; 
     font-size: 12pt; 
     line-height: 20px; 
} 
 
h1 
{ 
     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
     font-size: 25px;  
     font-style: normal; 
     line-height: 50pt; 
     color: #FFFFFF; 
     font-weight: bolder; 
     background-color: #660066; 
     text-align: center; 
     border-radius: 10px; 
     text-shadow: silver 2px 1px; 
     letter-spacing: 5px; 
 } 
 
 #difText1 
 { 
     font-family: Comic Sans MS; 
     font-size: large; 
     color: Navy; 
 } 
 
 #difText2 
 { 
     font-family: Verdana; 
     font-size: larger; 
     color: Maroon; 
 } 
 
 table 
 { 
     width: 300px; 
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     height: 200px; 
     border: double #660033 5px; 
     padding: 5px; 
     margin: 20px 40px; 
     background-color: #E2C5E2; 
     font-family: Arial; 
     font-size: 13pt; 
     font: bold; 
     text-align: center; 
 } 
 
 table .tdSpecial1 
 { 
     background-color: #F4EAF4; 
     color: #800080; 
 } 
 
 table .tdSpecial2 
 { 
     background-color: #9966CC; 
     color: #FFFFFF; 
 } 
 
 .sorscode 
 { 
   width: 400px; 
   border: double #660033 5px;  
   padding: 10px; 
   margin: 20px 40px; 
   font-family: 'Courier New'; 
   font-size: 12pt; 
   background-color: #E2C5E2; 
   border-radius: 2px 40px; 
   } 
 .pic 
 { 
     border: double #660033 5px; 
     padding: 5px; 
     margin: 20px 40px; 
     background-color: #E2C5E2; 
    /* border-radius: 90px; */ 
 } 

 

 

HTML файла, в който се извиква горния CSS шаблон изглежда по следния начин: 

 
<!-- externalCSS.html --> 

 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf8"> 
    <title>Пример за вътрешен CSS</title> 
 
    <link rel="Stylesheet" href="myCSS.css" type="text/css">  
 
</head> 
<body> 
    <h1> Основно заглавие</h1> 
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    <p> 
    Текст  текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    </p> 
 
    <div class="sorscode" title="Извадка на сорс код"> 
        <strong>if</strong> (условие)<br> 
        &nbsp; операция1;<br> 
        <strong>else</strong><br> 
        &nbsp; операция2; 
    </div> 
 
    <p id="difText1">  
    Текст  текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    </p> 
 
    <img src="picture.jpg" class="pic" alt="Проблем с изображението" title="Помощно 
съобщение"> 
 
    <p id="difText2">  
    Текст  текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
    </p> 
 
 
    <table> 
      <tr> 
        <td class="tdSpecial1" title="Клетка 11"> 
       Клетка А 
     </td> 
     <td class="tdSpecial2" title="Клетка 12"> 
       Клетка B 
     </td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td class="tdSpecial2" title="Клетка 21"> 
       Клетка C 
     </td> 
     <td class="tdSpecial1" title="Клетка 22"> 
       Клетка D 
     </td> 
      </tr> 
    </table> 
 
</body> 
</html> 
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В CSS 3 има възможност за включване на стилов файл към друг стилов файл. Това става 

посредством запазената дума @import в началото на стиловия файл. Синтаксиса 

изглежда по следния начин: 

@import "Име_на_външен_файл.css"; 

Разширете стиловия файл от пример 3, като създадете друг стилов файл съдържащ 

добавяне на фоново изображение. Неговият синтаксис изглежда по следния начин: 

 
/* Външен стилов файл за добавяне на фоново изображение на цялата страница, с име 
impCSSInMyCSS.css */ 
 
body 
{ 
    background-image: url("fon.png");  
} 

 

След което към стиловия файл myCSS.css добавете в началото, преди стила за body 

следния ред, за включване на стилов файл: 

@import "impCSSInMyCss.css"; 
 
body 
{ 
     background-color: #CC99CC; 
     font-family: Georgia, Times New Roman; 
     font-size: 12pt; 
     line-height: 20px; 
} 
 
... 
 

След като направите тази промяна, вашата страница трябва да изглежда по следния 

начин: 
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Всички изображения и необходими файлове са налични на сайта на курса. 

Приятна работа! 
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