
Projektowanie witryn internetowych cz.1 

Nie będę dokładniej opisywał historii języka tworzenia stron internetowych (HTML) i 
skojarzonego z nim kaskadowych arkuszy stylów CSS. Zagadnienie to powinno być omówione w 
gimnazjum. Dlatego omówię także tylko najważniejsze znaczniki. 
 
Odsyłam Was do odpowiedniej strony Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTML 
Dobrze opisaną istotę HTML i CSS można znaleźć także tu: http://www.kurshtml.edu.pl/. 
 
Przypomnę tylko, że aktualnie powinniśmy używać HTML w wersji 5 oraz CSS w wersji 3. 
 
Do zadania dołączam gotową stronę (strona1.html) oraz skojarzony z nią styl styl1.css. Te dwa 
pliki razem dają poniższy efekt w przeglądarce internetowej: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyjaśnienia znaczników w pliku strona1.html 
<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="utf-8"/> 

<link rel="stylesheet" href="styl1.css" type="text/css"> 

<title>Pierwsza część: html+css</title> 

<body> 

 <section id="centrowanie"> 

  <section id="baner">Tu będzie baner</section> 

  <section id="menu">Tu będzie menu</section> 

  <section id="tresc">Tu będzie treść strony</section> 

  <section id="stopka">Tu będzie stopka</section>  

 </section> 

  

 

</body> 

</html> 

 
Zapis section id="centrowanie"> oznacza rozpoczęcie unikalnego, prostokątnego 
bloku o nazwie „centrowanie”. Jednocześnie stanowi punkt odwołania do pliku styl1.css i 
pobranie dla niego formatowania z tego pliku. Dotyczy to wszystkich bloków (znaczników 
zaczynających się słowem section). 
 

Ustawienie polskich znaków 

Podłączenie stylu styl1.css 

Blok centrowania strony 

Bloki o różnych przeznaczeniach 

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTML
http://www.kurshtml.edu.pl/


Opis znaczników CSS w pliku styl1.css 
html, body{ 

 margin:0px; 

 padding:0px; 

 background-color:#FFFF00;  

} 

#centrowanie{ 

 width:1024px; 

 margin: 0 auto; 

} 

#baner{ 

 width:1024px; 

 height:100px; 

 background-color:#FF00FF; 

 float:left; 

} 

#menu{ 

 width:200px; 

 height:400px; 

 background-color:#FF0F0F; 

 float:left; 

} 

#tresc{ 

 width:824px; 

 height:400px; 

 background-color:#00FFFF; 

 float:left; 

} 

#stopka{ 

 width:1024px; 

 height:60px; 

 background-color:#F0F0FF; 

 float:left; 

} 

  
margin – marginesy zewnętrzne bloku 
padding - marginesy wewnętrzne bloku 
background-color – kolor tła 
width – szerokość bloku 
height – wysokość bloku 
float – przyleganie bloków do siebie (opcja left oznacza z lewej strony) 
 
Opis dotyczący kolorów: 
Ogólnie zapis zaczynamy znakiem # a potem zapisujemy 6 znaków w zapisie szesnastkowym (od 
0 do F). Zapis dotyczy skali kolorów RGB (red, green, blue). Dwa pierwsze znaki dotyczą „red” 
(R), dwa kolejne dotyczą „green” (G), i dwa ostatnie dotyczą „blue” (B). Złożenie ich daje kolor 
końcowy.  
Więcej: http://www.kurshtml.edu.pl/html/wykaz_kolorow,kolory.html 



 
Zadania: 

1. Pobrać pliki tak aby działały jak na pierwszym zrzucie ekranowym 
2. Przeanalizować kod obu plików 
3. Zmienić kolory bloków na dowolne, Wam odpowiadające. 
4. Zmodyfikować stronę aby miała dodatkowo prawe menu (zrzut  poniższej) 

 
 


