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1. Crearea listelor neordonate (unordered list) și formatarea acestora; 

2. Crearea listelor ordonate (ordered list) și formatarea acestora; 

3. Crearea listelor imbricate și formatarea acestora; 

 

1. LISTE NEORDONATE 

O listă ordonată este acea listă în care fiecare articol este marcat cu acelaşi simbol introductiv 

(bullet). Articolele din listă vor fi afişate în ordinea introducerii lor. Listele neordonate sunt cele 

mai utilizate pe web, ele fiind folosite pentru a enumera o serie de articole care nu au o anumită 

ordine. 

Pentru a insera o listă neordonată se utilizează blocul <ul>…</ul> (unordered list). Fiecare articol 

al listei va fi precedat de tag-ul <li>…</li> (list). 

Elementul <ul>…</ul> are următorul atribut : type cu valorile "square", "circle", "disc". 

Exercițiul 1 

Folosind cunoștințele dobândite până acum în cadrul lecției, realizează o pagina web care are codul 

la fel cu cel de mai jos. Precizăm că pagina web va fi salvată cu numele ex10.html în folderul cu 

denumirea clasei creat în directorul Documentele mele.  

 

  

 

 

 

 

 

Exercițiul 2 

Realizează o pagina web care are codul la fel cu cel de mai jos. Precizăm că pagina web va fi 

salvată cu numele cuprins.html în folderul site_Eminescu din folderul cu denumirea clasei creat în 

directorul Documentele mele. 



 
2. LISTE ORDONATE 

O listă ordonată este acea listă în care fiecare articol este marcat cu numere, litere sau simboluri 

matematice. Numerotarea articolelor este automată. Lista ordonată este folosită pentru explicarea 

pas cu pas a instrucţiunilor referitoare la realizarea unei sarcini sau pentru crearea unei schiţe a unui 

document mai mare, eventual cu legături către secţiunile corespunzătoare. 

Pentru a insera o listă ordonată se utilizează blocul <ol>…</ol> (ordered list). Fiecare articol al 

listei va fi precedat de tag-ul <li>…</li> (list). 

Elementul <ol>…</ol> are următoarele atribute: type cu valorile "1", "a", "A", "i" "I" și start cu 

valoarea posibilă “n”. 

Exercițiul 3 

Folosind cunoștințele dobândite până acum în cadrul lecției, realizează o pagina web care are codul 

la fel cu cel de mai jos. Precizăm că pagina web va fi salvată cu numele ex11.html în folderul cu 

denumirea clasei creat în directorul Documentele mele. 

  
 

 



Exercițiul 4 

Realizează o pagina web care are codul la fel cu cel de mai jos. Precizăm că pagina web va fi 

salvată cu numele biografie1.html în folderul site_Eminescu din folderul cu denumirea clasei creat 

în directorul Documentele mele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LISTE IMBRICATE 

Listele pot fi imbricate, adică putem insera o listă în interiorul altei liste. Pentru a realiza acest lucru 

se introduce a doua listă (cea imbricată) ca un articol al primei liste (exterioare), nemaifiind necesar 

tag-ul <li>. 

Exercițiul 5 

Folosind cunoștințele dobândite până acum în cadrul cursului, realizează o pagina web care are 

codul la fel cu cel de mai jos. Precizăm că pagina web va fi salvată cu numele ex12.html în folderul 

cu denumirea clasei creat în directorul Documentele mele. 

  



 

Exercițiul 6 

Realizează o pagina web care are codul la fel cu cel de mai jos. Precizăm că pagina web va fi 

salvată cu numele biografie2.html în folderul site_Eminescu din folderul cu denumirea clasei creat 

în directorul Documentele mele. 

  

 


