
Temat: Tworzenie tabeli w języku HTML. 

 
Tabele są jednym z najczęściej wykorzystywanych elementów języka HTML. 

 Mogą służyć do prezentacji informacji na stronie analogicznie jak w innych 
dokumentach, oraz być używane do tworzenia układu całej strony 

 Są tworzone przy pomocy trzech podstawowych znaczników odpowiedzialnych za całą 
tabelę, wiersze tabeli oraz jej komórki 

 W tabeli zawierają się wiersze, a w wierszach –poszczególne komórki 
Znaczniki tworzące tabele: 

 <table></table> - dotyczy tabeli 

 <tr></tr> - dotyczy wierszy (table row – wiersz tabeli) 

 <td></td> - dotyczy komórki (table data – dane tabeli) 

 <caption> - podpis tabeli <caption align=”top”> umożliwia domyślne umieszczenie 
opisu nad tabelą <caption align=”bottom”> umożliwia umieszczenie opisu pod tabelą 

 
Znaczniki tworzące tabele posiadają szereg atrybutów, które powodują zmianę ich wyglądu. 
Najważniejszymi atrybutami znacznika tabeli są: 
width – szerokość tabeli, podana albo jako liczba pikseli, albo procent dostępnego obszaru 
strony; 
height – wysokość tabeli; 
border – grubość obramowania tabeli; 
<table border="2" bordercolor=”maroon” width="300" 

(width=”70%”) height="400" (height=”50%”)> 

<caption align=”bottom” align=”left”>Tabela 1</caption> 

Przykład 
<html> 

<body> 

<TABLE border="1" align=”center”> 

  <TR> 

    <TD bgcolor="red">1</TD> 

    <TD bgcolor="green">2</TD> 

    <TD bgcolor="grey">3</TD> 

    <TD bgcolor="blue">4</TD> 

    <TD>5</TD> 

  </TR> 

  <TR> 

    <TD bgcolor="yellow">6</TD> 

    <TD bgcolor="brown">7</TD> 

    <TD>8</TD> 

    <TD>9</TD> 

    <TD>0</TD> 

  </TR> 

</TABLE> 

</body> 

</html> 

 



Dodatkowo możemy wyrównać zawartość komórki w pionie przy pomocy atrybutu valign. 
Może on przyjmować wartości top, middle i bottom. 
Komórki można scalać w poziomie oraz w pionie przy pomocy atrybutów 

 colspan – scalanie w poziomie 

 rowspan- scalanie w pionie 
 

Scalanie komórek - efekt 

<html> 

<body> 

<table border="1"> 

<tr> 

<td colspan="2" align=”center”>I wiersz, I i II komórka</td> 

<td>I wiersz, III komórka</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>II wiersz, I komórka</td> 

<td>II wiersz, II komórka</td> 

<td>II wiersz, III komórka</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>III wiersz, I komórka</td> 

<td>III wiersz, II komórka</td> 

<td>III wiersz, III komórka</td> 

</tr> 

<table> 

</body> 

</html> 

 

<html> 

<body> 

<table border="1"> 

<tr> 

<td rowspan="3">I, II i III wiersz, I komórka</td> 

<td>I wiersz, II komórka</td> 

<td>I wiersz, III komórka</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>II wiersz, II komórka</td> 

<td>II wiersz, III komórka</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>III wiersz, II komórka</td> 

<td>III wiersz, III komórka</td> 

</tr> 

<table> 

</body> 

</html> 



 

 
 
 


