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Web systems and technologies - Lecture 6 

УПРАЖНЕНИЕ 6:  

СЪЗДАВАНЕ И ОФОРМЛЕНИЕ НА ТАБЛИЦИ С HTML И CSS 
 

В настоящата тема ще бъдат разгледани:  

 Таговете свързани със създаването на таблици в HTML документ и шаблоните, които могат 

да бъдат използвани за форматирането й с CSS.  

 Обединяването на клетки по редове и колони, прилагане на форматиране както върху 

редове, така и върху групи от колони.  

 Разликите на начина на създаване на таблица в HTML и в XHTML.  

 Методите за позициониране на таблиците на различни места в уеб документа. 

 

Задачи 

Задача 1. 
Да се реализират следните примери: 

Страница table1.html 

 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
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<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>Уеб системи и технологии (упр. 6)</title> 
 
    <style> 
        table,th,td 
        { 
            border:1px solid blue; 
            background-color: #d1e0ff; 
            color: Navy; 
            border-collapse:  collapse; 
            /* border-spacing: 5px; */ 
            padding: 5px; 
            margin: 20px 20px 20px 0px; 
            caption-side: top; 
        } 
         
        table 
        { 
            width: 650px; 
        } 
         
        th, tfoot td 
        { 
            height: 40px; 
            background-color: Blue; 
            color: White; 
            font-family: Arial; 
            font-size: 0.9em;  
        } 
         
        td 
        { 
            height: 25px; 
            text-align: right; 
            vertical-align: middle; 
        } 
         
        tfoot td 
        { 
            height: 25px; 
            background-color: Gray; 
            color: White; 
            font-family: Arial; 
            font-size: 0.9em;  
        } 
    </style> 
</head> 
 
<body> 
 
    <h1> Упражнение 6: Таблици - 1 част</h1> 
     
    <table> 
        <caption>Заглавие на таблицата</caption> 
          <tr> 
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            <th>Заглавие на колона 1</th> 
            <th>Заглавие на колона 2</th> 
            <th>Заглавие на колона 3</th> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td>Стойност 1</td> 
            <td>Стойност 2</td> 
            <td>Стойност 3</td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td>Резултат</td> 
            <td colspan="2">Обединение на две клетки</td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td rowspan="2">Обединение на две клетки в една колонка</td> 
            <td>Стойност 4</td> 
            <td>Стойност 5</td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td>Стойност 5</td> 
            <td>Стойност 7</td> 
          </tr> 
    </table>  
 
    <table> 
     <thead> 
      <tr> 
         <th>Студент</th> 
         <th>Оценка</th> 
      </tr> 
     </thead> 
     <tfoot> 
      <tr> 
         <td>Среден успех</td> 
         <td>5,50</td> 
      </tr> 
     </tfoot> 
     <tbody> 
      <tr> 
         <td>Мария Димитрова</td> 
         <td>6,00</td> 
      </tr> 
      <tr> 
         <td>Георги Петров</td> 
         <td>5,00</td> 
      </tr> 
      <tr> 
         <td>Иван Стаматов</td> 
         <td>5,50</td> 
      </tr> 
     </tbody> 
    </table> 
 
</body> 
</html> 
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Страница table2.html 

 

 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>Уеб системи и технологии (упр. 6)</title> 
    <style type="text/css"> 
        body 
        { 
            padding: 3em; 
        } 
 
        h2 
        { 
            text-align: center; 
        } 
 
        table, th, td 
        { 
            border: 1px solid; 
            margin: 0px auto; 
            padding: 20px; 
            border-collapse: collapse; 
            font-family: Arial; 
        } 
    </style> 
</head> 
<body> 
    <h2> Упражнение 6: Таблици - 2 част</h2> 
 
    <table> 
      <colgroup> 
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        <col style="background-color:white"> 
        <col style="background-color:green"> 
        <col style="background-color:red"> 
      </colgroup> 
      <tr> 
        <th>Цвят 1</th> 
        <th>Цвят 2</th> 
        <th>Цвят 3</th> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td>Бяло</td> 
        <td>Зелено</td> 
        <td>Червено</td> 
      </tr> 
    </table> 
 
</body> 
</html> 

 

 

Страница ex6Zad1.html 
 

 

 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <title>6. Създаване и оформление на таблици с HTML и CSS. - Задача 1</title> 
    <link href="ex6Zad1.css" rel="stylesheet" /> 
</head> 
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<body> 
 
    <h1> Таблица 1</h1> 
 
    <table> 
        <caption>Заглавие на таблицата</caption> 
        <tr> 
            <th>Заглавие на колона 1</th> 
            <th>Заглавие на колона 2</th> 
            <th>Заглавие на колона 3</th> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td>Стойност 1</td> 
            <td>Стойност 2</td> 
            <td>Стойност 3</td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td>Резултат</td> 
            <td colspan="2">Обединение на две клетки</td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td rowspan="2">Обединение на две клетки в една колонка</td> 
            <td>Стойност 4</td> 
            <td>Стойност 5</td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td>Стойност 5</td> 
            <td>Стойност 7</td> 
        </tr> 
    </table> 
 
</body> 
</html> 

 

 

Стилов файл ex6Zad1.css към ex6Zad1.html 
 
/* 
table, th, td 
{ 
    border:1px solid; 
    border-collapse: collapse;  /* Премахва се разстояние между рамките на клетките  
} 
*/ 
 
/* Настройва се разстояние между рамките */ 
table,th,td 
{ 
   border:1px solid blue; 
   border-spacing: 5px; 
   border-collapse: separate;  /* Рамките между клетките са разделени */ 
} 
 
th, td 
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{ 
    padding: 10px; 
} 
 
/* Настройване на заглавието на таблицата */ 
caption 
{ 
    font: bold 1.3em Arial, Verdana; 
    caption-side: top;  /* Определя се позицията на заглавието */ 
    padding: 10px; 
} 
 
table 
{ 
    margin: 0 auto;     /* Центриране на таблицата, спрямо страницата */ 
    height: 200px;      /* Определяне на височината на таблицата */ 
    width: 500px;       /* Определяне на ширината на таблицата */ 
} 

 

 

 

 

Задача 2. 
Да се създаде уеб страница, която визуализира шахматна дъска. За шахматните фигури да се 

използват специалните символи (https://en.wikipedia.org/wiki/Chess_symbols_in_Unicode), 

показани на таблицата по-долу: 

Шахматни фигури 
Unicode.org chart (PDF) 

Фигура Символ Уникод HTML  Фигура Символ Уникод HTML 

Бял цар ♔ U+2654 &#9812;  Черен цар ♚ U+265A &#9818; 

Бяла царица ♕ U+2655 &#9813;  Черна царица ♛ U+265B &#9819; 

Бял топ ♖ U+2656 &#9814;  Черен топ ♜ U+265C &#9820; 

Бял офицер ♗ U+2657 &#9815;  Черен офицер ♝ U+265D &#9821; 

Бял кон ♘ U+2658 &#9816;  Черен кон ♞ U+265E &#9822; 

Бяла пешка ♙ U+2659 &#9817;  Черна пешка ♟ U+265F &#9823; 

 

Страницата трябва да отговаря на следните условия: 

 Заглавие на страницата:  6. Създаване и оформление на таблици с HTML и CSS - Задача 2 

 Текущо заглавие на страницата от 1 ниво:  Шахматна дъска 

 Форматиране на заглавието: подравняване на текста: center; вид на шрифта: 'Comic Sans 

MS'; цвят на шрифта: #031345;  

http://www.unicode.org/charts/PDF/U2600.pdf
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 Форматиране на таблицата:  подравняване на цялата таблица:  центрирано;  разстояние 

между рамките: няма;  

 Форматиране на клетките в таблицата: размер на шрифта: 3em; вид на шрифта: Tahoma; 

вътрешно разстояние (горе-долу, ляво-дясно): 2px 8px; подравняване на текста: center; 

фонов цвят: white; рамка на клетките: {дебелина: 1px; вид на рамката: плътна; цвят на 

рамката: #6d4311;} 

 Тъмните клетки (.tdBlack):  фонов цвят: #eed5b8; 

 Заглавни клетки: размер на шрифта: 1.5em; вътрешно разстояние (горе-долу, ляво-дясно): 

5px 10px; рамка: none; цвят на шрифта: #6d4311; 

 Форматиране на цялата страница: фонов цвят: #fbfbd4; 

 Име на html документа:  ex6zad2.html 

 Име на стиловия документ:  ex6zad2.css 

Страницата трябва да изглежда по следния начин: 

 

 

Използвана литература: 
1. Jennifer Niederst Robbins (2012) Learning Web Design, Fourth Edition, A Beginner’s Guide to 

HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics, O'Reilly Media 

2. Michael Bowers, Dionysios Synodinos, Victor Sumner (2011) Pro HTML5 and CSS3 Design 

Patterns, Apress  

3. Benjamin LaGrone (2013) HTML5 and CSS3 Responsive Web Design Cookbook, Packt Publishing  

4. Peter Gasston (2015) The book of CSS3, 2nt Edition, No Starch Press  
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5. Sandro Paganotti (2013) Design Next Generation Web Projects with CSS3. A practical guide to 

the usage of CSS3 - a journey through properties, tools and techniques to better understand 

CSS3, Packt Publishing  

6. W3C: HTML 5.1 – http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/ 

7. W3Schools.com - HTML 5 – http://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp 

8. W3Schools.com - CSS 3 - http://www.w3schools.com/css/default.asp 
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