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Aplicatie HTML
Folosind materialul din folderul “UE”, construiti o pagina Web a Uniunii Europene
respectând următoarele cerinţe:
 Pagina va avea structura indicate în figură:
titlu.html
meniu.html
continut.html





În secţiunea din stânga se va afişa pagina web meniu.html
În secţiunea din dreapta -sus se va afişa pagina web titlu.html
În secţiunea din dreapta -jos se va afişa pagina web continut.html

 Pagina web meniu.html va conţine
 Un gif animat cu steagul Uniunii Europene din folderul imagini
 listă neordonată cu 5 ţări:
Belgia, Franţa, România, Germania, Spania
Fiecare nume de ţară va fi referinţă (link) către pagina ţării respective.
 In partea de jos a paginii inseraţi imaginea “UE1.jpg” din folderul imagini
 Pagina web titlu.html va avea ca fundal imaginea “images.jpg” din folderul imagini
 Pagina web continut.html va deschide pe rând pagina fiecărei ţări la accesarea ei prin
acţionarea (click) pe numele ţării respective din meniu.html.
Culoarea fundalului paginii să fie “salmon”.
 Cele 5 pagini web aferente ţărilor, vor conţine fiecare câte o imagine cu drapelul ţării
respective (gasiţi în folderul imagini) şi informaţii despre ţara pe care le găsiţi în
fişierele text cu numele ţărilor.
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Soluţia aplicaţiei-codul HTML
Pagina Index.html
<HTML>
<FRAMESET COLS="20%,*">
<FRAME SRC="meniu.html">
<FRAMESET ROWS="20%,*">
<FRAME SRC="titlu.html">
<FRAME SRC="continut.html" name="3">
</FRAMESET>
</FRAMESET>
</HTML>
Pagina Meniu.html
<HTML>
<HEAD></HEAD>
<BODY>
<img src="imagini/UE.gif">
<font size="5">
<H2> tari din Europa:</H2>
<UL>
<li> <a href="Belgia.html" target=3>Belgia</a> <br>
<li> <a href="Franta.html" target=3>Franta</a><br>
<li> <a href="Romania.html" target=3>Romania</a><br>
<li> <a href="Germania.html" target=3>Germania</a><br>
<li> <a href="Spania.html" target=3>Spania</a><br>
</UL>
</font>
<img src="imagini/UE1.jpg" alt="UE">
</BODY>
</HTML>
Pagina Titlu.html
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> EUROPA</TITLE>
</HEAD>
<BODY background="imagini/images.jpg">
</BODY>
</HTML>
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Pagina unei ţări
<html>
<body>
<img src="imagini/Romania-steag.png" width="289" height="175">
<ul>
<li>Situata î sud-estul Europei, Ro â ia are u relief u tos î partea e trala si ordi a, î ti p
vasta lu a a Du arii do i a sudul tarii. La varsarea î Marea Neagra, fluviul for eaza o delta, are
este î preze t o rezervatie aturala u e u arate spe ii de pasari igratoare si sede tare.
</li>
<li>Parla e tul i a eral al Ro â iei este for at di Senat si Camera Deputatilor. Membrii
acestora sunt alesi o data la patru ani.
</li>
<li>Populatia este î proportie de 90% de atio alitate ro â a, ea ai i porta ta i oritate fii d
ea aghiara 7% . Li a ro â a provi e dire t di lati a, desi, di punct de vedere geografic,
Ro â ia este separata de tarile vor itoare de li i ro a i e de atre state ale aror li i su t
slavi e. Resursele aturale ale Ro â iei su t ogate - petrol, gaze naturale, carbuni, fier, cupru si
bauxita. Principalele ramuri industriale sunt siderurgia, petrochimia si productia de utilaje mecanice.
</li>
<li>Pri tre spe ialitatile uli are ro â esti se u ara i ii, sar alele, friptura de por u eapa si
usturoi, pre u si gogosile u râ za si s â tâ a.
</li>
<li>Povestile de groaza despre Dra ula au fost i spirate de voievodul ro â Vlad Dra ul, are a trait
î se olul al XV-lea si al arui fiu, Vlad Tepes, o is uia sa traga î teapa prizo ierii apturati. Pri tre
perso alitatile ro â e se u ara s riitorul Euge Io es u, gi nasta Nadia Comaneci si compozitorul
George Enescu.
</li>
</ul>
</body>
</html>

