
Temat: Konstrukcja strony w języku HTML. 

HTML - (ang. HyperText Markup Language - hipertekstowy język znakowania informacji) – język 

programowania służący do tworzenia dokumentów hipertekstowych, stron WWW; składa się on ze 

specjalnych kodów opisujących rodzaj czcionki i jej styl w tekstach wyświetlanych na stronach WWW; za 

pomocą tego języka możliwe jest też tworzenie odniesień do innych miejsc w tekście, a także do innych 

dokumentów. HTML używany jest przede wszystkim do tworzenia stron internetowych; dokumenty 

zakodowane w HTML można przeglądać przy użyciu dowolnej przeglądarki stron internetowych. 

Przeglądarki czytają i interpretują dokumenty zapisane w formacie HTML, wyświetlając je na ekranie 

monitora. 

W języku HTML używamy znaczników, które określają sposób formatowania tekstu oraz umożliwiają 

wstawianie obrazów, dźwięków i muzyki.HTML jest specjalnym ciągiem znaków objętym nawiasami 

ostrymi. 

Dokument HTML jest zwykłym plikiem tekstowym, w którym znajdują się polecenia HTML. Dokument taki 

można utworzyć za pomocą najprostszego edytora tekstów ręcznie dodając znaczniki.  

 

 

 

 

 

 

 

W języku HTML używamy znaczników, które określają sposób formatowania tekstu oraz umożliwiają 

wstawianie obrazów, dźwięków i muzyki. 

Znaczników jest mnóstwo, my na razie skupimy się na tych, które będą potrzebne nam do stworzenia 

prostej strony WWW. 

Każdy dokument musi zawierać znacznik otwierający i zamykający. 

Wyjątkami od tej reguły są znaczniki <br> oraz <hr>. KAŻDY OTWARTY ZNACZNIK MUSI BYĆ ZAMKNIĘTY!! 

Inaczej strona nie będzie poprawnie wyświetlana. 

Konstrukcja strony (znaczniki otwierające i zamykające): 

<html>  </html> znacznik otwierający stronę 
<head>   nagłówek strony 
<title>  </title> tytuł strony 
</head> 
<body> </body> treść główna 
<body bgcolor=”silver”> kolor strony 
<body background=”nazwa_pliku.jpg”>  zastosowanie obrazu, zdjęcia jako tła 
<body text=”red”>  kolor czcionki 



<h1>…….</h1>  nagłówek 1 poziomu (największy) <h1 align=”center”> 
<h2>…….</h2>  nagłówek 2 poziomu   <h2 align=”right”> 
<h3>…….</h3>  nagłówek 3 poziomu   <h1 align=”left”> 
 
<hr width=”570” size=”4” color=”red”>   linia rozdzielająca koloru czerwonego 
<p>  </p> paragraf (akapit) 
<p align=”center”> wyśrodkowanie 
<p align=”right”> prawa 
<p align=”left”> lewa 
<p align=”justify”> wyjustowanie 
 
<img src=”nazwa _pliku.jpg” width=”200” height=”130/>” zdjęcie 
 
<a href=”nazwa_strony.html>np. Przejdź dalej</a>  odnośnik 
 
<ul>  lista uporządkowana 

 <li>…</li> 

 <li>...</li> 
</ul> 
 
<ol>  lista uporządkowana 

1. <li>…</li> 
2. <li>…</li> 

</ol> 
<font color=”nazwa koloru”> </font> zmiana koloru czcionki 
<font face=”nazwa czcionki”>  zmiana kroju czcionki 
<font size=”wielkość czcionki”>  zmiana wielkości czcionki 
<br> zamknięcie linii 
<b> pogrubienie 
<u> podkreślenie 
<i> pochylenie 
 
Zadanie 
Spróbujmy stworzyć stronę, która będzie wyglądała jak ta poniżej: 
 

 



Otwórzmy notatnik i napiszmy kod w HTML-u: 

<html> 
<head><title>Strona o mojej szkole</title></head> 
<body bgcolor="silver"> 
<h1 align="center"> Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku</h1> 
<hr width="400" size="4" color="red"> 
<p align="center"> 
<img src="banner1.jpg" width="600" height="200"></p> 
<h2 align="left">Nasza szkoła zapewnia:</h2> 
<ul> 
<li>dobrze wyposażone pracownie</li> 
<li>wykwalifikowaną kadrę</li> 
<li>zajęcia pozalekcyjne</li> 
<li> zajęcia sportowe na hali</li></ul> 
<a href="strona1.html">Przejdź dalej</a></body></html> 
 

Zapiszmy wynik naszej pracy nazywając plik z rozszerzeniem html (np. s1.html) i ustawmy kodowanie na 

UTF-8 (aby na stronie wyświetlały się polskie znaki). 


