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15.5. HTML — język WWW 

 Protokoły TCP/IP zapewniają działanie sieci 

komputerowych, w tym sieci Internet, czyli przesyłanie 

pakietów miedzy dwoma dowolnymi komputerami w 

sieci. Do działania Światowej Pajęczyny, czyli WWW, 

są potrzebne jeszcze dwa standardy: 

1. Protokół HTTP, czyli HyperText Transfer Protocol, ustala 

miedzy innymi sposób, w jaki nasz komputer pyta czy na 

serwerze WWW znajduje się strona WWW, i prosi o jej 

wysłanie. Z tego powodu pełny adres strony internetowej 

poprzedzamy nazwą protokołu HTTP np. 

http://www.google.pl 

2. Język HTML (ang. HeperText Markup Language czyli 

hipertekstowy język znaczników), który umożliwia opisanie 

zawartości strony i sposobu rozmieszczenia jej 

komponentów (tekstu, grafiki) 

 

 

http://www.google.pl/
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ZNACZNIKI pełnią funkcje poleceń (rozkazów) dla przeglądarki internetowej. Podkreślić należy od 

razu, że znaczniki w przeglądarce WWW nie są wyświetlane.  Są one jedynie interpretowane, tzn. 

pozwalają „w locie” formatować tekst. 

 



12 

Podział edytorów HTML 
na rynku pojawiło się już wiele specjalizowanych edytorów, które 
wydatnie ułatwiają konstruowanie dokumentu, wspomagając 
wprowadzanie poleceń. 

Są to zazwyczaj programy klasy shareware,  znajdziemy też sporo 
programów komercyjnych i całkowicie bezpłatnych (freeware). 

Możemy je podzielić na: 

 graficzne (większość operacji wykonuje się myszką) - tutaj 
niedoścignionym wzorem (wręcz legendą) jest edytor Adobe 
Dreamweaver (wym. drimłiwer co można przetłumaczyć jako 
„cudowny tkacz”) cena €24.59 za miesiąc używania. 
Ponieważ jednak uczysz się języka HTML, warto się posługiwać 
edytorami tekstowymi. 

 Tekstowe – dobry edytor stron WWW powinien: 
◦ Mieć przyjazny interfejs, 

◦ Pomagać użytkownikowi w pisaniu kodu np. przez system podpowiedzi, 

◦ Być prosty w obsłudze, 

◦ Zakreślać odpowiednie znaczniki kolorem (tzw. Kolorowanie składni) w 
celu lepszego odczytu, 

 

 
edytor graficzny pracuje w trybie WYS is WYG 

(What You See is What You Get co oznacza „co widzisz to dostajesz” 
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Edytory tekstowe 

KOMERCYJNE 

 Visual Studio (2019 cena $45 za miesiąc używania) 

 Sublime Text (2019 cena wynosi $70) 

 Pajączek – numer jeden dla polskiego webmastera,  
(2013 cena 69,00 zł – 359,00 zł w zależności od wersji)  

 CoreEditor (2014) – polski tańszy konkurent Pajączka, płatny 

- dostępna wersja DEMO ograniczona do 100 uruchomień 

programu). 

DARMOWE 

 JTHTML (2016) – polski prosty darmowy edytor, który 

charakteryzuje się wsparciem dla HTML 5 i CSS 3 

 Notepad++ (2019), PSPad (ostatnia wersja 2019), Brackets (2018), 

Bluefish (2017 również dla systemu GNU/Linux), Visual Studio Code 
(2019) 

Najlepsze edytory kodu dla programistów w 2018 

https://www.templatemonster.com/pl/blog/narzedzia/edytory-kodu-dla-programistow-2018/
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Najpopularniejsze systemy do zarządzania treścią CMS: 

1. WordPress 
Zapytaj się jakiegokolwiek developera o stronę 
internetową na platformie open source. Większości 
przypadków pierwszą propozycją będzie WordPress. 
Ponad 24% stron na świecie jest zbudowana na 
WordPressie. 

2. Joomla 
To także open source CMS. Zajmuje drugie miejsce w 
rankingu popularności, zwłaszcza wśród małych i dużych 
firm. Głównie ze względu na swoją elastyczność i łatwą w 
obsłudze kontrolę administracyjną. Joomla jest 
zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarek, co w dużym 
stopniu zwiększa jej możliwości promocyjne. 
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Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 3 w Łaziskach Górnych – sp3.laziska.pl 

http://sp3.laziska.pl/
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Skróty klawiaturowe  

CTRL+U  
umożliwia zobaczenie źródła 
strony internetowej 

F12  
Narzędzia programistyczne 
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Znaczniki występują w parach: znacznik początkowy (otwierający) 
oraz końcowy (zamykający) – różniący się od otwierającego tym, że 
słowo kluczowe poprzedzone jest znakiem „/” (ang. slash). 

Od tej reguły są nieliczne wyjątki: 
<img> znacznik umieszczający obrazek 
<br> znacznik końca linii (ale nie akapitu) 
<hr> znacznik linii poziomej 
<meta> znacznik przekazujący informacje nagłówkowe dla przeglądarki 
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SZKIELET (STRUKTURA) 

strony internetowej 
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Drugim bardzo ważnym elementem obok tutułu w sekcji HEAD jest informacja o stronie kodowej 
dokumentu. Zaleca się stosowanie strony kodowej ISO-8859-2 (czyli ISO Latin 2) lub UTF-8.  
 
ISO  to międzynarodowy standard, a „przy okazji” także Polska Norma. Do zakodowania jednego 
znaku stosuje się jeden bajt.  
UTF-8 to wersja UNICODE, w której litery ze standardowego zestawu znaków ASCII zajmują 8 
bitów (1 bajt). a pozostałe  - zapisane na 16 bitach (lub więcej) – są specjalnie wyróżniane 

<meta charset="UTF-8"> 

<meta charset="ISO-8859-2"> 

<meta charset="Windows-1250"> 

<meta charset="UTF-8"> 



TWORZENIE WŁASNEJ 

STRONY INTERNETOWEJ W 

JĘZYKU HTML 

LEKCJA 24.  
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Zaleca się nadawanie stronie głównej serwisu nazwy 
index.htm lub index.html. Jest to powszechnie przyjęta 
praktyka w Internecie.  

W ostatnich latach stosuje się także default.htm lub 
default.html 
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F6 

Skróty 
klawiaturowe 
JTHTML  

F6 
podgląd 
strony w 
domyślnej 
przeglądarce 
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Akapit i wiersz 
 Akapit (łac. a capite, od głowy, od początku) – podstawowy sposób dzielenia 

tekstu na rozpoznawalne wzrokiem mniejsze fragmenty w celu zwiększenia 
czytelności tekstu. Zadaniem akapitu jest wyraźne zaznaczenie nowej myśli 
w bieżącym wątku wypowiedzi. 

 Buduje się je poprzez: 
◦ wcięcie akapitowe – odsunięcie pierwszego wiersza akapitu od marginesu. 

◦ odstęp międzyakapitowy – zwiększenie odstępu między akapitami za pomocą stosownej 
opcji w programie do składu tekstu. 

 Akapit może składać się z jednego lub wielu wierszy. Pierwszy wiersz 
akapitu to wiersz akapitowy, a ostatni to wiersz końcowy.  

 Aby naprawdę wstawić lub rozdzielić akapity, należy się posłużyć 
poleceniem <p> (od ang. paragraph), które wstawi interlinie, czyli puste 
wiersze między poszczególne fragmenty tekstu. Zaleca się także 
konsekwentne stosowanie znacznika zamykającego </p>. 

 Przykład: 
<p>To jest treść pierwszego akapitu</p> 

<p>To jest treść drugiego akapitu</p> 

 Niekiedy zdarza się, że chcemy przełamać tekst, nie 
wprowadzając przy tym znaku końca akapitu. Możemy wówczas 
zastosować pojedyńcze polecenie <br>, które przenosi tekst o 
jeden wiersz w dół, a nie wprowadza dodatkowej interlinii. 

 Przykład: 
 To jest pierwszy wiersz<br> 

to jest drugi wiersz<br> 
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NAGŁÓWKI 

Litera h jest skrótem od ang. słowa heading, czyli nagłówek. 
Dysponujemy sześcioma stopniami nagłówków, 
różniącymi się w przeglądarce wielkością znaków. 
Wprowadzamy je za pomocą poleceń h1, h2 itd. 

Nagłówek stopnia pierwszego 

Nagłówek stopnia drugiego 

Nagłówek stopnia trzeciego 

Nagłówek stopnia czwartego 

Nagłówek stopnia piątego 

Nagłówek stopnia szóstego 

 

Powszechnie używany termin „nagłówek” jest nieco mylący. 

Aby nie było kłopotu z rozróżnianiem części nagłówkowej 

dokumentu head a poszczególnymi nagłówkami h1-h6  

czasami używa się również pojęcia tytuł 
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 Ukośnik (/ ang. slash) na końcu adresu wymusza wczytanie strony domyślnej.  

 Na ekranie przeglądarki jest wyświetlany tekst, który znajduje się między 
znacznikami <a href="... "> i </a>. Jest on domyślnie wyświetlany na niebiesko 
z podkreśleniem (możemy to jednak zmienić). Gdy przesuniemy kursor myszki 
nad odsyłacz, w pasku stanu przeglądarki zobaczymy kryjący się pod tekstem 
adres internetowy. Kliknięcie na nim spowoduje skok do strony. 
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ZAWSZE WZGLĘDNA ŚCIEŻKA 

DOSTĘPU DO OBRAZKA 

PRZYKŁAD 

 Częstym błędem popełnianym przez osoby początkujące, jest podanie 
bezwzględnej ścieżki dostępu, np.: 

 "C:\www\katalog2\katalog2a\plik.gif” 

 Jest to karygodny błąd! Po wprowadzeniu strony do Internetu, zostaje ona 
zapisana na dysku komputera – serwera (nie na Twoim). Struktura drzewa 
katalogów będzie tam z całą pewnością inna niż na Twoim dysku lokalnym. 
Dlatego podana ścieżka bezwzględna tam nie istnieje.  

 Jeśli katalogiem głównym, w którym np. znajduje się plik index.html jest 
folder www, to ścieżka dostępu do pliku plik.gif powinna wyglądać tak: 

 "katalog2/katalog2a/plik.gif" 

 Co gorsze, błędu możesz nie wykryć od razu, ponieważ na Twoim 
komputerze obrazek wczyta się poprawnie, ale po przyniesieniu np. do 
szkoły nic się nie zobaczy! Zauważ również, że w ścieżkach używamy 
ukośników ("/"), a nie odwróconych ukośników ("\"). 

 Pamiętaj: stosuj zawsze względne, a nie bezwzględne ścieżki dostępu! 
Używaj również zwykłych (slash), a nie odwróconych (backslash) 
ukośników.  Wszystkie pliki Twojej strony powinny znajdować się w 
obrębie katalogu głównego serwisu, w żadnym razie powyżej niego! 
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