
Temat: Tworzenie strony z wykorzystaniem języka HTML 

W tym temacie: 

-  poznasz narzędzia do tworzenia stron internetowych 

- poznasz ogólne zasady projektowania stron internetowych 

- dowiesz się, czym jest kod źródłowy 

- utworzysz podstawową strukturę strony internetowe j „Największe miasta Polski” 

- sformatujesz tekst na stronie internetowej 

- wstawisz na stronę grafikę 

 

1. Narzędzia do tworzenia stron internetowych. 

Strona WWW jest dokumentem komputerowym, zapisanym zwykle w pliku z 

rozszerzeniem htm lub html. Jest to plik tekstowy, w którym umieszcza się specjalne 

znaczniki HTML. 

Do utworzenia prostej strony można zastosować: 

 Edytory plików, w których sami wstawiamy znaczniki np. NOTATNIK 

 Edytory plików tekstowych  dla programistów, np. Notepad++ (dostępny bezpłatnie w 

Internecie) 

2. Ogólne zasady projektowania stron internetowych 

Profesjonalna strona WWW składa się zwykle nie z jednej, lecz z kilku połączonych stron 

tworzących tzw. witrynę. Najważniejsza jest stron a główna, z której można przejść do innych 

stron (podstron). 

Kolejne kroki w projektowaniu strony: 

 Określenie tematyki 

 Treści, w tym grafika, które chcemy zamieścić na stronie 

 Sposób rozmieszczeni grafiki względem tekstu 

 Parametry formatowania tekstu, numeracja, wyliczenia, tabele 

 Kolorystyka strony (tła, tekstu, elementów graficznych) 

3. Kod źródłowy strony 

Znaczniki występują zazwyczaj parami: znacznik początkowy i końcowy (kończy 

działanie znacznika) 

<znacznik> tekst</znacznik> 

 

 



4. Ułożenie znaczników w podstawowej strukturze strony 

 

Początek struktury    <html> 

Początek nagłówka    <head> 

Tytuł strony     <title> Tytuł strony </title> 

Koniec nagłówka    </head> 

Początek zawartości strony   <body> 

 Treść strony – wszystko co zobaczymy na stronie(tekst, grafika, hiperłącza) 

Koniec zawartości strony   </body> 

Koniec struktury     </html> 

 

Wykonaj zadanie: 

1. Utwórz folder  i nadaj mu nazwę 

2. Uruchom Notatnik 

3. Wprowadź znaczniki według podanego wyżej wzoru, podaj tytuł strony 

4. Wprowadź tekst, który chciałbyś umieścić na stronie 

5. Zapisz plik pod nazwą  strona.html. (konieczne rozszerzenie) 

6. Wybierz typ pliku:  wszystkie pliki 

Plik zapisany w stworzonym folderze możesz otworzyć za pomocą przeglądarki (aby 

zobaczyć strony), bądź notatnika jeżeli będziesz chciał go zmieniać dodawać elementy np. 

tabelę,  obraz itp. 

 

5. Wprowadzony tekst możesz zmieniać 

  <br>    -nowy wiersz (nie działa znacznik ENTER) 

<p> ….</p>  - nowy akapit   

<h1>…..</h1> - nagłówek pierwszego poziomu ( największy) 

<h2> ….</h2> - nagłówek drugiego poziomu (mniejszy) 

….., 

<b>……</b>  - tekst pogrubiony 

<u>……</u>  - tekst podkreślony 

<i> …… </i>  - tekst pochylony 

Możesz zmienić czcionkę np. 

<font color=” blue”>…</font> -zmiana koloru czcionki na niebieski 

<font face=” nazwa czcionki”>…</font> -zmiana kroju czcionki  



<font size=” wielkość czcionki”>…</font> -zmiana wielkości czcionki  

Znaczniki mogą występować z atrybutami 

 <p align=”center” > tekst</p>  - tekst w tym akapicie jest wyśrodkowany 

<p align=”left” > tekst</p>  - tekst wyrównany do lewej 

<p align=”right” > tekst</p>   - tekst wyrównany do prawej 

 

6. Wstawiamy zdjęcie 

Wyszukaj i zapisz obraz w tym samym folderze co plik html i nadaj mu nazwę z 

rozszerzeniem jpg. 

<img src=”rysunek.jpg”>   -nazwa pliku z rozszerzeniem  

<img src=”rysunek.jpg” width=”200” height=”130”>  - wstawianie zdjęcia 

o określonej wysokości i szerokości wartość w cudzysłowie oznacza piksele 

<img src=”rysunek.jpg” align=”right”>- umieszczenie zdjęcia po prawej 

stronie 

7. Zmiana tła strony 

<body bgcolor=”blue”>   - ustawienie koloru tła w cudzysłowie 

(nazwa koloru dowolna ) 

 

Pamiętaj! 

Wszystkie zmiany jakie wprowadzasz w notatniku musisz zapisywać i ponownie odświeżać 

stronę.  

 

Myślę, że teraz możesz już stworzyć prosta stronę na której znajdzie się nazwa 

wybranego przez Ciebie miasta, trochę informacji o tym mieście i zdjęcie. 

 

Prace przesyłamy do 5 czerwca. 

 

        Powodzenia! 


