HTML
1. Podstawowa struktura strony
<html>
<head>
<title>
Tytuł tworzonej przez nas strony
</title>
</head>
<body bgcolor=”red”> {kolor tła strony}
Treść jaką chcemy zamieścić na naszej stronie np.
Moja pierwsza strona www
</body>
</html>
2. Formatowanie tekstu
<br> lub <p>- nowy wiersz, ta komenda działa jak Enter
<b> tekst </b> - zmienia czcionkę na pogrubioną
<i> tekst </i> - zmienia czcionkę na pochyloną (kursywa)
<u> tekst </u> - zmienia czcionkę na podkreśloną
<s> tekst </s> - przekreśla dany tekst
<sub> tekst </sub> - włączenie indeksu dolnego
<sup> tekst </sup> - włączenie indeksu górnego
<font face=”Arial CE”> ustawienie rodzaju czcionki </font>
<font size=”7”> - ustawienie rozmiaru czcionki na 7 </font>
< font color=”yellow”>- ustawienie koloru czcionki </font>
<font color=”yellow” size=”5” face=”Tahoma”> tekst </font> ustawienie koloru rozmiaru rodzaju
czcionki
Język HTML oferuje tylko 7 stopni wielkości znaku, czyli od 1 do 7
<p align=”left”> tekst </p> - wyrównanie teksu do lewej strony
<p align=”right”> tekst </p> - wyrównanie teksu do prawej strony
<p align=”center”> tekst </p> - wyśrodkowanie tekstu
<p align=”justify”> tekst </p> - wyjustowanie tekstu
<body background=”tlo.jpg”> - ustawienie rysunku jako tło strony
3. Rysunki na stronie
Aby umieścić rysunek na stronie internetowej należy użyć komendy:
<img src=”nazwa rysunku.jego rozszerzenie np. jpg”>
4. Wypunktowanie
<ol type="1">
{"1" (domyślny) - numeracja według liczb arabskich, "I" - według dużych liczb
rzymskich, "i" - według małych liczb rzymskich, "a" - według małych liter,
"A" - według dużych liter}
<li>J.polski</li>
<ul type="disc">
{"disc" - (domyślny) – koło, "circle" – okrąg, "square" - wypełniony kwadrat}
<li>Lidia Jarosik</li>
<li>Monika Jangas</li>
</ul>

<li>Matematyka</li>
<ol type="a">
<li>Maria Dytfeld</li>
<li>Agnieszka Andrzejewska</li>
</ol>
<li>Chemia</li>
<ol type="A">
<li>Agnieszka Kapała</li>
</ol>
</ol>
5. Tabela
<table border="5">
<caption align="top"><font size=”6”><center>Plan lekcji</center></font></caption>
<tr>
<th>Lp.</th> <th>Poniedziałek</th>
<th>Wtorek</th> <th>Środa</th>
<th>Czwartek</th> <th>Piątek</th> <th>Sobota</th> <th>Niedziela</th>
</tr>
<tr>
<th>1</th> <td width="50" height="40">J.polski</td> <td>Biologia</td>
<td>Matematyka</td> <td>W-F</td> <td>J. niemiecki</td>
</tr>
<tr>
<th>2</th> <td>Matematyka</td>
<td>Chemia</td>
</tr>
</table>
6. Stronka
<html>
<head>
<title>Moja pierwsza strona www</title>
</head>
<body bgcolor="aqua">
<b><u>Imię i Nazwisko</u></b>
<p><center><font color=”red” size=”6” face=”Lucida Handwriting”> Zespół Szkolno - Przedszkolny we
Wtórku</font></center></p>
<p><center><b>Szkoła Podstawowa im. Orła Białego</b></center></p>
<p><center><i>we Wtórku</i></center></p>
<p><marquee><img src="1.jpg"></marquee></p>
<p>< a href="http://www.zspwtorek.szkolna.net/">Link do szkoły</a></p>
<p><a href="plan.html">Plan lekcji</a></p>
<p><a href="nauczyciele.html">Nauczyciele</a></p>
</body>
</html>

