
Temat1: Wprowadzenie do HTML 

Dokument HTML to plik tekstowy odpowiadający za strukturę strony internetowej. Znając podstawy możesz 
stworzyć własną stronę internetową nawet w ciągu jednego dnia 
Żeby taki plik stworzyć nie potrzebujesz zaawansowanego - drogiego oprogramowania. Wystarczy najprostszy 
edytor tekstowy np. notatnik. 

A więc zaczynamy: 

1. Utwórz nowy plik tekstowy prawym klawiszem myszy 

 
 

2. Otwórz go w notatniku 

 
3. Wpisz strukturę programu (w HTML) do tego pliku w notatniku: 

<html> 

 

<head> 

 

 

</head> 

 

<body> 

<h1>Moja pierwsza strona</h1> 

 

</body> 

 

<html> 
 



 
Pamiętaj, że te nawiasy są w efekcie znakami < i > (trzymaj wciśnięty SHIFT) 

Wystarczy pominięcie jednej litery już część programu może nie działać jak w C++ 

Zauważ, że z reguły pewne polecenie coś zaczyna a kończy to samo polecenie poprzedzone / np. 
<h1>…..</h1> 

(przy okazji popróbuj zamiast wpisywać po h 1 możesz wpisać kolejne liczby 2, 3, 4, 5, 6, 7 i zauważ, co się 
stanie z napisem ale to za chwilę) 

4. Teraz w notatniku naciśnij napis Plik,  

 
5. Wybierz zapisz jako 
6. W nazwie wpisz index.htm (lub index.html) 

kliknij zapisz 
7. Teraz zobacz co się stało w folderze obok twojego wcześniejszego pliku tekstowego powinien powstać 

plik strony www otwierany przez przeglądarkę (np. chome lub Edge)  



 
8.  Otwórz go w przeglądarce i zobacz czy widzisz na białym tle napis: 

 
 
Teraz chcąc zmienić coś w notatniku każdorazowo musisz zapisać zmiany najwygodniej CTRL+S 
Następnie w przeglądarce kliknąć odśwież 
Poćwicz dopisując kolejną linijkę tekstu: 



zwróć uwagę, czy masz w tytule index 
Teraz kliknij Plik i zapisz 
Następnie odśwież w przeglądarce 

 
 
I uzyskasz to: 
 

 

Gratulacje już wiesz jak tworzyć strony Internetu 

Koniec 1 lekcji 

Zadanie na ocenę: 

Uwaga! W wykonanej stronie należy dopisać nad napisem Moja Pierwsza strona każdy swoje imię i przesłać 
na email plik index.htm w temacie email wpisujemy imię i nazwisko oraz www1 

sppeperzyn@gmail.com 



 prace przesyłacie do poniedziałku 30.03 Osoba nie posiadająca Internetu tworzy to na dysku i przy 
nadarzającej się okazji przynosi na pendrivie do szkoły gdzie można wysłać z komputera na podany wyżej adres 


