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Aplicaţii HTML 
 

 

Aplicaţia 1  
 Realizaţi 3 pagini html care să conţină fiecare câte 2 strofe din poezia “Balada unui greier mic” 

de George Topârceanu şi câte o imagine sugestivă. Titlul poeziei  şi autorul se vor regăsi pe toate cele 

trei pagini, titlul va fi centrat şi scris cu H1 (heading 1) iar numele autorului va fi scris cu caractere 

obişnuite dar înclinate şi va fi aliniat la dreapta. 

 Pentru fiecare din cele trei pagini, se va realiza  în Paint o imagine 

sugestivă care va fi poziţionată în partea dreaptă a strofelor. Spre exemplu, 

pentru primele două strofe din poezie, se va desena un peisaj de toamnă. Pentru 

următoarele două strofe, în peisajul de toamnă realizat anterior va fi desenat şi un 

greiere. În final, pentru ultimele două strofe ale poeziei, imaginea va conţine şi o 

furnică. 

 Textul poeziei va conţine diacritice - lipsa diacriticelor într-un text 

românesc denotă o gravă lipsă de profesionalism. A scrie fără diacritice poate 

duce la exprimări ambigue ca de exemplu „un tanc de 12 ani”, „un roman 

nascut la Roma”, „zece paturi” etc. 

(http://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Diacritice)   

În partea dreaptă a paginii aveţi tabelul cu diacritice în HTML. Cele trei pagini se vor intitula 

partea1.html, partea2.html şi  partea3.html.  

 

Indicaţie ! Pentru a putea alinia cu uşurinţă strofele şi imaginea în pagină, folosiţi un tabel fără borduri, 

cu o linie şi două coloane. În prima coloană vor fi cele două strofe, iar în cea de-a doua coloană imaginea. 

 

Balada unui greier mic  

 George Topârceanu 

 

Peste dealuri zgribulite, 

Peste ţarini zdrenţuite, 

A venit aşa, deodată, 

Toamna cea întunecată. 

 

Lungă, slabă şi zăludă, 

Botezând natura udă 

C-un mănunchi de ciumafai,  

Când se scutură de ciudă, 

Împrejurul ei departe 

Risipeşte-n evantai 

Ploi mărunte, 

Frunze moarte, 

Stropi de tină, 

Guturai... 

 

Şi cum vine de la munte, 

Blestemând 

Şi lăcrimând, 

Toţi ciulinii de pe vale 

Se pitesc prin văgăuni, 

Iar măceşii de pe câmpuri 

O întâmpină în cale 

Cu grăbite plecăciuni... 

 

Doar pe coastă, la urcuş, 

Din căsuţa lui de humă 

A ieşit un greieruş, 

Negru, mic, muiat în tuş 

Şi pe-aripi pudrat cu brumă: 

 

- Cri-cri-cri, 

Toamnă gri, 

Nu credeam c-o să mai vii 

Înainte de Crăciun, 

Că puteam şi eu s-adun 

O grăunţă cât de mică, 

Ca să nu cer împrumut 

La vecina mea furnică, 

Fi'ndcă nu-mi dă niciodată, 

Şi-apoi umple lumea toată 

Că m-am dus şi i-am cerut... 

 

Dar de-acuş, 

Zise el cu glas sfârşit 

Ridicând un picioruş, 

Dar de-acuş s-a isprăvit... 

Cri-cri-cri, 

Toamnă gri, 

Tare-s mic şi necăjit! 

(http://www.romanianvoice.com/poezii/poezii/gr

eiermic.php) 

 

valoare cod 

ă &#259; 

Ă &#258; 

â &#226; 

Â &#194; 

î &#238; 

Î &#206; 

ş &#351; 

Ş &#350; 

ţ &#355; 

Ţ &#354;  
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Aplicaţia 2 

 Realizaţi o pagină html cu titlul poezie_de_toamnă.html care să conţină două cadre. Primul dintre 

ele conţine trei link-uri către cele 3 pagini create la aplicaţia 1. Al doilea, iniţial, afişează pagina 

partea1.html creată la exerciţiul anterior. La comanda vizitatorului paginii respective, se pot afişa, în al 

doilea cadru oricare din cele trei părţi ale poeziei “Balada unui greier mic” de George Topârceanu. 

 

Indicaţie ! 

 Pagina poezie_de_toamnă.html va arăta astfel: 

 

Balada unui greier mic – Partea 1 

Balada unui greier mic – Partea 2 

Balada unui greier mic – Partea 3 

 

 

Balada unui greier mic 
 George Topârceanu 

 

Peste dealuri zgribulite, 

Peste ţarini zdrenţuite, 

A venit aşa, deodată,  

Toamna cea întunecată. 

 

Lungă, slabă şi zăludă, 

Botezând natura udă 

C-un mănunchi de ciumafai,  

Când se scutură de ciudă, 

Împrejurul ei departe 

Risipeşte-n evantai 

Ploi mărunte, 

Frunze moarte, 

Stropi de tină, 

Guturai... 

 

 

Fişierul HTML iniţial, cel care creează cadrele este: 

 
<html> 

<head><title>Fişier cu cadre</title></head> 

<frameset cols=”30%,70%”> 

<frame src=”link_uri.html”> 

<frame name=”cadrul2” src=”partea1.html”> 

</frameset> 

</html> 

 

Primul cadru afişează următorul fişier (link_uri.html) care conţine legăturile către cele trei pagini html 

(parte1.html, partea2.html şi partea3.html): 

 
<html> 

<head><title>Fişier cu legături</title></head> 

<body> 

<a href=”partea1.html” target=”cadrul2”> Balada unui greier mic – Partea 1 

</a><br> 

<a href=”partea1.html” target=”cadrul2”> Balada unui greier mic – Partea 2 
</a><br> 

<a href=”partea1.html” target=”cadrul2”> Balada unui greier mic – Partea 3 
</a> 

</body> 

</html> 


