
Lekcja 2 kursu zdalnego z HTML 

Dzisiaj opanujecie wstawianie tekstu i jego częściowe formatowanie (pogrubienie, podkreślanie, itd.), a także, co powinno się umieścić obowiązkowo w nagłówku strony: 

Poniżej macie tekst, który dopiszecie do Waszej, już istniejącej strony (można też go skopiować i wkleić, żeby to zrobić to musisz swoją stronę  

1. index.htm(l) > kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać >otwórz za pomocą>notatnik 

2. po każdym wpisie jak chcecie zobaczyć efekt waszej pracy musicie w notatniku nacisąć plik>zapisz  

(lub przytrzymać klawisz CTRL i wcisnąć literę s (w skrócie CTRL+s))  

3. Następnie otwierasz index.htm klikając 2-krotnie myszą w przeglądarce internetowej (np.Chrome) 

4. I tak po każdym wpisie nowym to samo, lecz nie trzeba zamykać przeglądarki a klikać odśwież 

 



Teraz dopisujecie 

 



 

Teraz dopisz w notatniku pomiędzy <HEAD> a </HEAD> następujący tag: 

<HEAD> 

<TITLE>Zdrowie i odzywianie</TITLE> 

</HEAD> 

Później wystarczy w notatniku CTRL+S i w przeglądarce odśwież: 



  

 

Teraz załóż obok pliku index.htm nowy folder i nazwij go zapas: 



 następnie skopiuj pobrane w pakiecie obrazki zdjecie1 i zdjecie2 do folderu zapas 

 

A teraz zapoznaj się z poleceniami: 

Poniżej tekst z wyjaśnieniem, co jest, co 



 



A tutaj poniżej tekst źródłowy, który można zaznaczyć i wkleić(wersja dla leniwszych) 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Zdrowie i odzywianie</TITLE> 

</HEAD> 

<body> 

 <!-- <body background="zapas/tapeta1.jpg">tak wpisujesz komentarze, których nie widać na stronie tylko w kodzie źródłowym --> 

 <p>to jest czcionka zwykła &lt;p&gt;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;/p&gt;</p>  <!--jak chcesz w tekście wtrącić znaki mniejsze i większe to kodujesz to &lt;/p&gt --> 

<p><b>czcionka gruba</b></p> 

<p><i>kursywa</i></p> 

<p><u>podkreślona</u></p> 

<p><u><b><i>jednocześnie pogrubiona, podkreślona i kursywa</i></b></u></p> 

<p>&nbsp;</p>   

<p>obrazek na prawo</p> <img border="0" src="zapas/zdjecie1.gif" width="57" height="66" align="right"/> 

<p> Obrazek z lewej i same bzdury</p> 

<img border="0" src="zapas/zdjecie2.jpg" width="63" height="78" align="left"> 

</BODY> 

</HTML> 

 

A teraz, gdy przepisaliście tekst (lub wkleiliście –wersja dla leniwszych) kolejne tagi  (tak nazywają się linijki w HTML zawarte pomiędzy poleceniami np.: <TITLE>Zdrowie i 

odzywianie</TITLE>) 

Zajrzyjcie po uprzednim zapisaniu tekstu (CTRL+s), co ukazało się waszym oczom: 



  

winę ponosi błędne rozszerzenie pliku zamiast zdjecie2.jpg należy wpisać zdjecie2.gif 

i teraz 



       i teraz świnka już jest        

Zauważyliście na pewno, że obrazki są trochę „ściśnięte”, za wielkość obrazka (zdjęcia) odpowiadają polecenia width="57" height="66", czyli szerokość i wysokość podawane w 

pikselach (piksel - najmniejszy jednolity (przedstawiający konkretny kolor) element obrazu wyświetlanego na ekranie np. monitora komputerowego,) 

Poprawmy szerokość i wysokość w jednym i drugim przypadku na większe wartości (takie, jakie wymiary ma rzeczywisty obrazek) 



 i teraz to wygląda tak   

poprawcie sami ten drugi obraz, żeby wyglądało tak: 

 

A teraz zadanie na ocenę: 

Na podstawie powyższych poleceń, oraz kursów i filmów z Internetu wykonaj stronę 

Poniżej przykładowy kurs w formie pisanej i filmu: 

http://www.kurshtml.edu.pl/html/wstawienie_obrazka,zielony.html 

https://www.youtube.com/watch?v=k2IydkL3EOs 



to są przykłady, ale oczywiście korzystaj ze wszystkiego, co chcesz 

wykorzystaj sobie polecenia:  

<HR> wstawianie linii oddzielającej 

<BR> przenoszenie do nowego wiersza 

Przydadzą Ci się czasem 2 tagi, gdyby zamiast polskich liter ś, ć, itd. Wyświetlały się „krzaczki” to wklej te tagi pod <HEAD> nad <Title>: 

 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2"> 

<meta http-equiv="Content-Language" content="pl"> 

Do mnie na mail przesyłacie tylko index.htm jak poprzednio, natomiast korzystacie tylko ze zdjęć pobranych razem z kartą pracy (żadnych innych): 

Na dopuszczający +: 

 zwróć uwagę na ramkę wokół obrazka i linię poniżej obrazka 

 

 



Na dostateczny +: 

dodatkowo wklejone zdjęcie jeziora i opis położenia Pęperzyna 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na dobry+: 

  zwróć uwagę, że wszystko jak na poprzednie oceny, ale dochodzi nowe zdjęcie i ramki 

wokół zdjęć oraz zdanie opisujące zdjęcie nad nim po prawej stronie   

 

 

 

 

 



 

Na 5+: 

zwróć uwagę na formatowanie zdań, gdzie pogrubienie, kolor i kursywa oraz 

pogrubienie i kursywa, a także wyśrodkowanie zdjęcia i napisu, opis jest zawarty w notatniku w pakiecie, skąd można go wkleić do kodu. 

A teraz na celujący  



: zmiana nazwy zakładki spójrz góra, dwa zdjęcia obok siebie wycentrowane 

i obniżone w stosunku do powyższego zdjęcia na 5+, oraz przewijający się ruchomy animowany napis nad linią od prawej do lewej patrz kolejne zrzuty ekranu poniżej: 



 


