
Temat 1.: Tworzenie dokumentu html. 
 
Utwórz w notatniku stronę wg wzoru: 
 
 
<HTML> 
<HEAD> 
     <TITLE>Strona domowa</TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
Witam Was na mojej stronie!. Mam na imię Ania i jestem uczennicą klasy pierwszej 
liceum profilowanego. Mam nadzieję że parę tematów zamieszczonych na mojej stronie 
przypadnie Wam do gustu. Przedstawiam listę tematów, po obejrzeniu których mam 
nadzieję będziecie do mnie wracali: 
Moje ulubione wiersze 
     <strona planowana jako tabela> 
Mała galeria zdjęć 
     <strona planowana jako lista z odsyłaczami> 
Lista ciekawych stron, które warto odwiedzić 
     <odsyłacze> 
Co więcej chcecie zobaczyć, jeśli następnym razem mnie odwiedzicie?. 
     <adres e-mail> 
</BODY> 
</HTML> 

 
Zapisz dokument na Pulpicie jako typ dokument tekstowy, a w polu nazwa wpisz Ania.html. 
Otwórz dokument w Internet Explorerze a następnie zmodyfikuj go wpisując w odpowiednie miejsca 
znaczniki: 
 
<BR> przenosi tekst o jeden wiersz w dół, choć nie wprowadza dodatkowej interlinii. 
<P> ...</P> rozdziela akapity 
<P ALIGN=LEFT>...</P> akapit wyrównany do lewego marginesu  
<P ALIGN=RIGHT>...</P> akapit wyrównany do prawego marginesu 
<P ALIGN=CENTER>...</P> akapit wyśrodkowany 
<P ALIGN=JUSTIFY>...</P> akapit wyjustowany  
 
<B>... </B> tekst pogrubiony (bold) 
<I>... </I> tekst pochylony (italic, kursywa) 
<U>...</U> tekst podkreślony (underlined) 
<FONT SIZE="x">...</FONT> określa wielkość czcionki, x = 1...7 
<FONT COLOR="kolor">...</FONT> zmienia kolor czcionki, kolor= black silver gray maroon red 
purple fuchsia green lime olive yellow navy blue teal aqua 
<FONT FACE="czcionka">...</FONT> 
 
<BODY BGCOLOR="kolor"> zmienia kolor tła dokumentu 
<HR> linia pozioma 
<HR color="nazwa_koloru"> 
<UL>.... </UL> tworzy szkielet wykazu wypunktowanego 
<LI> .... </LI> wprowadza poszczególne punkty wykazu 
<OL> .... </OL> tworzy wykaz numerowany 
 



Temat 2.: Tworzenie dokumentu html -odsyłacze 
 
Utwórz folder, w którym umieścisz wybrane przez siebie zdjęcia. 
Utwórz w notatniku stronę wg wzoru: 
 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Mała galeria zdjęć</TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<CENTER><H1>MAŁA GALERIA ZDJĘĆ</H1></CENTER> 
<HR> 
       <tu umieszczę odsyłacze> 
 
</BODY> 
</HTML> 

 
Zapisz dokument na Pulpicie jako typ dokument tekstowy, a w polu nazwa wpisz Galeria.html. 

 
Zastosuj w tym dokumencie odsyłacze. 

Odsyłaczem jest konstrukcja, która wskazuje pewne miejsce i pozwala skoczyć do niego za pomocą 
kliknięcia na niej myszką. Jej konstrukcję można obrazowo przedstawić w postaci: 
<A HREF="miejsce_docelowe">Tekst, na którym należy kliknąć</A> 
 Wstaw zdjęcia. 
<IMG SRC="nazwa_pliku " WIDTH=120 HEIGHT=160 BORDER=5> 
Parametr BORDER=x pozwala wyświetlić wokół obrazka ramkę o grubości równej x pikseli:5 
 
np. 

<A HREF="file:///C:/Windows/Pulpit/zdj ęcie1.jpg"> 
<IMG SRC="file:///C:/ Windows/Pulpit/zdj ęcie1.jpg " WIDTH=120 

HEIGHT=160 BORDER=5></A> 
<B>lato</B><BR> 

 
 Nadaj stronie ciekawy wygląd. 
  
 Wróć do źródła strony Ania.html i wprowadź zmiany. 
 
 
Moje ulubione wiersze 
     <strona planowana jako tabela> 
<A HREF="file:///C:/Windows/Pulpit/Galeria.html">Mała galeria 
zdjęć</A> 
     <strona planowana jako lista z odsyłaczami> 
Lista ciekawych stron, które warto odwiedzić 
     <strona planowana jako formularz> 
 
 
 
 



Temat 3.: Tworzenie dokumentu html –tabele 
 
 

Ćwiczenie polega na utworzeniu strony z tabelą zawierającą informacje na temat 
poszczególnych wierszy. 
W ćwiczeniu będą użyte znaczniki: 
<TABLE> </TABLE>   ogólne ramy tabeli 
<CAPTION > </CAPTION> tytuł tabeli 
<TR> </TR>  wiersz tabeli 
<TH> </TH>  nagłówek wiersz i kolumny 
<TD> </TD>   komórka w wierszu 
oraz argumenty: 
<TABLE BORDER> </TABLE>  obramowanie tabeli 
<TABLE BORDER CELLSPACING=8 > </TABLE> obramowanie komórek 
<TABLE BORDER CELLSPACING=5 CELLPADDING=15 > </TABLE>  marginesy dla komórek 
<TABLE BORDER WIDTH=600> </TABLE>  szerokość tabeli 
 
Utwórz w notatniku stronę wg wzoru: 
 
 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<CENTER><H1>MOJE ULUBIONE WIERSZE</H1></CENTER> 
 
<TABLE BORDER=1 CELLSPACING=3 CELLPADDING=4> 
<CAPTION><B><FONT SIZE=-1 COLOR=blue> 
informacja 
</FONT></B></CAPTION> 
 
<TR><TH><FONT SIZE=-2>tytuł</FONT></TH> 
        <TD><FONT SIZE=-2>"Koniec i początek"</FONT></TD> 
</TR> 
<TR><TH><FONT SIZE=-2>autor</FONT></TH> 
        <TD><FONT SIZE =-2>Wisława Szymborska</FONT></TD> 
</TR> 
<TR><TH><FONT SIZE=-2>rok</FONT></TH> 
        <TD><FONT SIZE =-2>1993</FONT></TD> 
</TR> 
<TR><TH><FONT SIZE=-2>tytuł tomiku</FONT></TH> 
        <TD><FONT SIZE =-2>Koniec i początek</FONT></TD> 
</TR> 
</TABLE> 
 
</BODY> 
</HTML> 

 
Zapisz dokument na Pulpicie jako typ dokument tekstowy, a w polu nazwa wpisz Wiersz.html. 

Wprowadź odsyłacz do strony głównej. 
 


