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Program zajęć 
• Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) 

• HTML – ewolucja języka 

– W3C 

– HTML versus XHTML 

• Web design 

– struktura strony WWW 

– makietowanie stron WWW 

– poprawność typograficzna 

• HTML5 

• CSS – kaskadowe arkusze stylów (1 i 2) 

• Użyteczność stron WWW i ich pozycjonowanie 

• Semantyczność HTML 

• Dynamiczne strony WWW – Java Script 

• Responsywność  stron WWW 

• Systemy CMS i kreatory stron WWW 

• Serwery stron WWW i protokół HTTP 



Wprowadzenie – sieć WWW 
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• Czymże byłby Internet bez WWW? 

• WWW = usługa internetowa, tak popularna,  
że bywa błędnie utożsamiana z całym Internetem 



Sieć WWW 
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• World Wide Web = ogólnoświatowa sieć,  
– w skrócie Web lub WWW  
– hipertekstowy, multimedialny, internetowy system 

informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych 
standardach IETF (Internet Engineering Task Force) i W3C 

• System informacyjny:  
 hipertekstowy, 
 globalny,  
 interaktywny  
 dynamiczny 
 wieloplatformowy 
 rozproszony 
 graficzny 

 



Jak to działa od strony twórcy strony? 
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• W uproszczeniu: 

 



Jak to działa od strony internauty (klienta)? 
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• Strona (witryna, zbiór plików) WWW znajduje się na 
serwerze WWW  

• Pliki te są pobierane podczas przeglądania strony 
WWW przez: 

– dowolną przeglądarkę HTML 

– z dowolnego komputera klienta 

– plik jest przetwarzany przez przeglądarkę 

• jakie są tego konsekwencje? 

• Pobieranie następuje po wpisaniu adresu URL strony 



Przykład prostego adresu URL: 
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Adres kończy się na nazwie folderu, bo plik, który jest wczytywany, 

nazywa się index.html 



Przeglądarka – ważna aplikacja dla 
webmastera 
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• Dlaczego? 

• W Polsce (styczeń 2013): 

– Firefox - ponad 41,1% udziałów 

– Google Chrome - 26,41% 

– Internet Explorer - 17,83% 

– A dziś? 

• Rankingi przeglądarek 
http://www.ranking.pl/pl/rankings/web-
browsers-groups.html  

http://www.ranking.pl/pl/rankings/web-browsers-groups.html
http://www.ranking.pl/pl/rankings/web-browsers-groups.html
http://www.ranking.pl/pl/rankings/web-browsers-groups.html
http://www.ranking.pl/pl/rankings/web-browsers-groups.html
http://www.ranking.pl/pl/rankings/web-browsers-groups.html


Podstawowe pojęcia 
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• Serwer WWW – program działający na serwerze 
internetowym, obsługujący żądania protokołu 
komunikacyjnego HTTP 

• Klient - przeglądarka internetowa, np. Mozilla Firefox, 
pobierająca żądane strony internetowe z serwera WWW 

• Witryna WWW - system zawierający jedną lub wiele stron 
WWW 

• Strona WWW - pojedynczy element, ograniczony do 
jednego pliku 

• Strona główna – strona inicjująca wyświetlanie witryny 
(musi się nazywać index.html) 

• Hipertekst - organizacja danych w postaci niezależnych 
węzłów połączonych hiperłączami (odnośnikami, odsyłaczami, linkami - do 
innych dokumentów lub innego miejsca w danym dokumencie) 



Etap 1: tworzenie pliku (X)HTML 
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• Co to jest HTML? 
– Hyper Text Markup Language - hipertekstowy język 

znaczników jest implementacją języka SGML (Standard 
Generalized Markup Language) 

• Język SGML (nadrzędny) służy do tworzenia dokumentów, 
opisujących strukturę dokumentu.  

• HTML służy do: 
– opisu struktury dokumentu 
– formatowania tekstu 
– łączenia grafiki, dźwięku, video itd. 
– oddzielenia struktury dokumentów od prezentacji  

• stosuje się dwa typy plików: ze strukturą dokumentów i arkusze 
stylów, które pozwalają tę samą strukturę dokumentów 
prezentować na wiele sposobów. 

https://sites.google.com/site/przemekgdynia/Home/nauka/kursy/xxxsgml/3-tworzenie-dokumentu-sgml


Przykład: 
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Trochę historii 
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• 1980 - fizyk Tim Berners-Lee stworzył prototyp hipertekstowego 
systemu informacyjnego 
–  rewolucja : użytkownik, posługując się odnośnikami (linkami), 

mógł z jednej lokalizacji przeglądać dokumenty fizycznie znajdujące 
się w innych miejscach na świecie 

– pierwsza przeglądarka: WorldWideWeb (Nexus), 1991 

• 1991 - pierwsza, publicznie dostępna, specyfikacja języka 
HTML 

• 1994 – powstaje W3C 
– organizacja założona przez Tima Berners-Lee , która zajmuje się 

ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW 

• do 1997 roku – obowiązywał zbiór technicznych oraz 
organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum 
związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi – 
nieoficjalne, ale często przekształcane w standardy (RFC  
IETF) 



Czasy „nowożytne” ;-) 
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• 1997 – standard HTML 3.0, wersja 3.2 - pierwsza 
rekomendacja W3C 

• 1998 – HTML 4.0 
• 24 grudnia 1999 - HTML 4.01, opublikowany jako 

rekomendacja W3C. Oferuje typy: 
– Strict, w którym używanie elementów uznanych za przestarzałe 

jest zabronione. 
– Transitional, w którym używanie elementów uznanych za 

przestarzałe jest dopuszczalne. 
– Frameset, w którym dopuszczone są głównie elementy 

związane z ramkami. 

• HTML 4.01 jest najnowszą i najbardziej aktualną wersją 
standardu HTML  SPECYFIKACJA 

• 2011 – HTML5 WORKING DRAFT 
– Specyfikacja: HTML5 Edition for Web Authors 

 
 

 

http://www.w3.org/TR/html401/
http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-author-20110705/
http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-author-20110705/


HTML 5 
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• Głównymi celami HTML5 są: 
– Wprowadzenie nowych elementów dla zwiększenia 

interaktywności i multimedialności stron internetowych. 
– Wprowadzenie nowych znaczników semantycznych, aby 

uczynić sieć bardziej dostępną dla wszystkich. 
– Bardziej szczegółowe określenie sposobu obsługi 

błędów, tak aby dokumenty napisane przez 
niedouczonych webmasterów, wyświetlały się tak samo 
w każdej przeglądarce. 

– Zachowanie kompatybilności wstecz, tak by użytkownicy 
starszych przeglądarek również mogli korzystać ze stron, 
napisanych w nowym języku 



Czy już HTML5? 
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• Nie jest jeszcze standardem 
• Nie wszystkie przeglądarki w 100% obsługują 

HTML5 i CSS3 
– przeglądarki flagowe muszą w najnowszych wersjach 

obsługiwać HTML 5 i CSS 3 
• ciągle tak nie jest 

– przeglądarki flagowe muszą przestrzegać standardów 
W3C  - 

• IE dzielnie je od lat ignoruje 

– przeglądarki flagowe muszą zdobyć rynek najnowszymi 
wersjami 

• użytkownicy przeglądarek są… hm, konserwatywni… 

 
 



XHTML czy HTML5? 
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 Będziemy pisać dokumenty 

HTML tak, by były składniowo 

zgodne  

z językiem XHTML  



Struktura strony WWW 
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Prolog 

Nagłówek 
Tytuł + metaznaczniki 

Ciało /treść strony/ 



Prolog 
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• Identyfikuje poziom używanego języka 

• Jest on wstawiany jako pierwszy element 
dokumentu, JESZCZE PRZED otwarciem szkieletu 
strony, czyli <html> 

• Uwaga… jak to jest w HTML 4.01?  typ „Strict” 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

 "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

– wyklucza wszelkie elementy prezentacyjne, które 
specyfikacja HTML 4 uznaje za schyłkowe (deprecated) 



Prolog – inne wersje 
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• Typ  „Transitional” 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

– (przejściowa) lub inaczej loose DTD ("luźna") - 
zawiera wszystko co w Strict DTD plus elementy i 
atrybuty zdeprecjonowane (o nie!) 

• Typ „Frameset” 

 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" 

 "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"> 

– dla stron zawierających ramki (o nie!) 



Prolog 
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• Na samym początku strony należy wpisać jedną  
z powyższych deklaracji, jako pierwszą linijkę  
w dokumencie - jeszcze przed znacznikiem 
otwierającym html 

• Co jeśli nie wpiszesz? 

– Przeglądarka przełącza się w tryb obsługi śmieci  



 
A w HTML5… 
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• Po prostu: <!DOCTYPE html> 



Po prologu zaczyna się… szkielet 
strony 
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<html> 

<head> 

</head> 

 

<body> 
  <p>To jest przykład.</p> 

 

</body> 

</html> 



<html> </html> 
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• To podstawowe znaczniki (markup tags) 

• Znaczników jest około stu, wraz z parametrami 
stanowią  język HTML 

– Składają się z nawiasów kątowych, między którymi 
znajdują się ściśle określone litery 

– Większość znaczników składa się z części otwierającej 
oraz zamykającej, która zawiera dodatkowo tzw. 
ukośnik (slash) 

– W HTML5: <html lang="pl"> </html> 



Sekcja head - metaznaczniki 
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• Meta szczegółowo informują o zawartości dokumentu, np. dla 
celów katalogowych czy indeksów, wykorzystywanych przez 
odpowiednie programy, np. wyszukiwarki sieciowe lub 
przeglądarki internetowe 

• Przykładowe (zalecane = wpisuj to!) 
– <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-

8" /> 
strona kodowa określa w jakim standardzie są zapisane polskie znaki na 
stronie. Zalecany jest UTF-8 lub ISO-8859-2.  

– <meta name ="description" content=" treść…" /> 
opis zawartości strony. Znaleziona strona będzie zatytułowana za 
pomocą title i opisana za pomocą content  (150-200 znaków, lub 20-25 
wyrazów). 

 

http://december.com/html/4/element/meta.html


Metaznaczniki 
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• <meta name="keywords" content="wyrazy 
kluczowe..."/> 

Wyrazy kluczowe dokumentu - do 1000 znaków. 
Ułatwia to pracę sieciowym programom indeksująco-wyszukiwawczym i zwiększa 
szansę znalezienia strony przez innych użytkowników 

• <meta name="Author" content="imię i nazwisko" /> 

Polecenie informuje o autorze strony. 
• <meta http-equiv="content-language" content="pl" /> 

Polecenie informujące o języku strony. Niektóre przeglądarki 

korzystają z niego przy precyzowaniu zapytań.  



Sekcja head 
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• Tzw. nagłówek strony 
– Nie widać go prawie nigdzie – a ważny jest jak okładki 

książki… 

• Bezwzględnie musi zawierać tytuł strony  
<title>Anna Stolińska – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie </title> 

– Jeden z najważniejszych znaczników kodu HTML dla robotów, 
ponieważ jego zawartość wyświetlana jest bezpośrednio w 
wynikach wyszukiwania! 

• Odpowiednie ustawienie może znacząco pomóc w dotarciu do strony 
• Pamiętaj: Google w wynikach wyświetla około 60 pierwszych znaków, 

dlatego pierwsze słowa powinny najbardziej oddawać treść strony! 

• oraz opcjonalnie różne meta… 
 

http://www.google.pl/


Sekcja head 
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• Obowiązkowo musi być link do pliku css… 

– O tym później 

• Tymczasem nadmieniam: 
<link rel="stylesheet"  href="style.css" /> 



Mniej ważne? 
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• <meta http-equiv="refresh" content="x; url=http://.../strona.html" /> 
Polecenie spowoduje automatyczne przekierowanie, czyli wczytanie 
nowej strony po x sekundach.  
• <meta name="generator" content="nazwa edytora"/> 
Polecenie informuje o użytym narzędziu do tworzenia stron HTML. 
• < meta http-equiv="expires" content="data i czas"/> 
Polecenie wskazuje przeglądarce, kiedy dokument traci "ważność" i trzeba go wczytać na 
nowo z Sieci. Data musi być podawana w formacie zdefiniowanym przez dokument RFC850: 
<meta http-equiv="expires" content="Wed, 26 Apr 2001 08:21:57 GMT"/> 
• <meta http-equiv="pragma" content="no-cache"/> 
Polecenie określa, czy strona ma być cache'owana na lokalnym dysku. Użycie no-cache 
zakazuje przeglądarce tej czynności i za każdym razem strona jest wczytywana z Sieci. 
• <meta http-equiv="refresh" content="t"/> 
Polecenie spowoduje regularne odświeżanie strony co t sekund. Może to mieć praktyczne 
zastosowanie w przypadku, gdy strona zawiera bardzo często aktualizowane informacje 
(wiele razy dziennie).  
• <meta http-equiv="creation-date" content="Wed, 21 Sep 2012 21:29:02 GMT"/> 
Polecenie informuje o dacie utworzenia dokumentu, zwracając wartość Creation-Date: Wed, 
21 Sep 2012 21:29:02 GMT. 

 



Sekcja head optymalnie: 
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<head> 

<title></title> 

<meta charset="utf-8" /> 

<meta name="author" content=""/> 

<meta name="description" content=""/> 

<meta name="keywords" content=""/> 

<link rel="stylesheet" href="css/nazwa_pliku.css"/> 

</head> 



Co po nagłówku? 
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• Ciało = body 

<body> 

<p>Tu jest właściwa, wyświetlana w oknie przeglądarki 

treść strony…To „p” za chwilkę wyjaśnię…</p>  

</body> 

 



Co kopiować do każdego dokumentu html? 
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<!doctype html>  

<html lang="pl">  

<head>  

<meta charset="UTF-8">  

<meta name="author" content=""/> 

<meta name="description" content=""/> 

<meta name="keywords" content=""/> 

<link rel="stylesheet" href=„css/nazwa_pliku.css" /> 

<title>...</title>  

</head>  

 

<body> ...  

 

</body>  

 

</html> 



Nazwy plików 
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• Plik główny – nazwa: index 

• Rozszerzenia .html 

– można .htm, ale lepiej html – i na pewno KONSEKWENTNIE 

• Pliki porządkuj w odpowiednich folderach – 
zwłaszcza przy rozbudowanych witrynach 

• W nazwie plików i folderów NIE UŻYWAJ POLSKICH 
ZNAKÓW, znaków specjalnych, odstępów! 

• Nazwy plików krótkie ale konkretne! 



Stwórzmy stronę WWW 
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• I zróbmy jej walidację… 

Edytor: np. HTML-Kit 

Może być zwykły Notatnik, 

Crimson Editor 3.72 i inne…  

Przyda się: TopStyle Lite 3 i CPick 

2.6  

 

http://www.tylkoprogramy.pl/crimson,editor.php
http://www.tylkoprogramy.pl/crimson,editor.php
http://www.tylkoprogramy.pl/crimson,editor.php
http://validator.w3.org/


Web design 

• czynność polegająca na rozplanowaniu, 
zaprojektowaniu i wdrożeniu stron 
internetowych. 



Ale od czego należy zacząć? 
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• Prototypowianie strony = uzgodniona wizja 
webdesignera i klienta 
– prototypy papierowe (makietowe) 

• „burza mózgów”? 

• trudno o zmiany… 

– prototypy blokowe (koncepcyjne) 

• nie umożliwiają prezentacji pełnych rozwiązań graficznych 

• pokazują funkcjonalność strony 

– prototypy statyczne (pliki graficzne) 

– prototypy dynamiczne (HTML) 

• prawie „gotowe” strony, szablony „klikalne” 



Spróbujemy? 
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• Mamy takie coś?  
http://www.manisheriar.com/holygrail/index.ht
m  

• Typowe elementy składowe:  

– część z tytułem strony i logo strony; 

– panele nawigacyjne; 

– pola tekstowe, np. do zapisu w księdze gości; 

– elementy grafiki, np. główne zdjęcie serwisu; 

– miejsce na aktualności serwisu; 

– miejsce na sponsora bądź reklamę; 

– miejsce na informacje o autorach i prawie autorskim 

 

http://www.manisheriar.com/holygrail/index.htm
http://www.manisheriar.com/holygrail/index.htm


Przepis na dobrą stronę..? 
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• Na co zwracasz uwagę, gdy oceniasz strony 
WWW? 

– Najbrzydsze strony? 
http://www.wykop.pl/ramka/153010/najbrzydsze-
strony-internetowe-swiata/  

– Najładniejsze strony? 
http://www.getthetop.pl/najladniejsze-strony/ 

– Polecam: 
http://www.mezzoblue.com/zengarden/alldesigns/ 

– Przeczytaj o KISS i BUZI   

 

http://www.wykop.pl/ramka/153010/najbrzydsze-strony-internetowe-swiata/
http://www.wykop.pl/ramka/153010/najbrzydsze-strony-internetowe-swiata/
http://www.wykop.pl/ramka/153010/najbrzydsze-strony-internetowe-swiata/
http://www.wykop.pl/ramka/153010/najbrzydsze-strony-internetowe-swiata/
http://www.wykop.pl/ramka/153010/najbrzydsze-strony-internetowe-swiata/
http://www.wykop.pl/ramka/153010/najbrzydsze-strony-internetowe-swiata/
http://www.wykop.pl/ramka/153010/najbrzydsze-strony-internetowe-swiata/
http://www.getthetop.pl/najladniejsze-strony/
http://www.getthetop.pl/najladniejsze-strony/
http://www.getthetop.pl/najladniejsze-strony/
http://www.mezzoblue.com/zengarden/alldesigns/
http://www.html-css-ajax.com/keep-it-simple-stupid.php


To ciekawe… 
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• W pierwszym kwartale 2012 roku 
było 644 275 754 aktywnych 
witryn 

• W ciągu miesiąca przybywa ponad 
30 mln stron 

 

 

http://internet.gadzetomania.pl/2012/03/13/ile-jest-stron-

internetowych-na-swiecie 



http://projekt.iqarius.pl/2012/05/rank
ing-najpopularniejsze-wyszukiwarki-

internetowe/ 
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Najbardziej popularne światowe rok 2012 

 

Google 
Najbardziej popularna światowa wyszukiwarka 

uznawana na rynku polskim. 

Bing  
Druga najważniejsza wyszukiwarka światowa, 

konkurencja dla Google firmowana przez Microsoft. 

Yahoo  

Poprzednik Google’a, dziś może być używany jako 

alternatywa. Sugeruje strony angielsko-języczne. Mało 

przydatna dla potrzeb polskiego masowego 

użytkownika. 

Altavista  
Kiedyś najpopularniejsza wyszukiwarka online. Dziś po 

prostu Yahoo Search. 

Ask  
Alternatywa dla Google’a. Pozostała daleko w tyle. Dziś 

już przestarzała. 

http://www.ranking.pl/pl/r

ankings/search-engines-

domains.html  

http://www.google.pl/
http://www.bing.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.altavista.com/
http://www.ask.com/
http://www.ranking.pl/pl/rankings/search-engines-domains.html
http://www.ranking.pl/pl/rankings/search-engines-domains.html
http://www.ranking.pl/pl/rankings/search-engines-domains.html
http://www.ranking.pl/pl/rankings/search-engines-domains.html
http://www.ranking.pl/pl/rankings/search-engines-domains.html
http://www.ranking.pl/pl/rankings/search-engines-domains.html


Krótkie podsumowanie 
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• Obecnie funkcjonują 3 wersje języka: HTML 4 
(dojrzały standard), XHTML (dojrzały standard), 
HTML 5 (niedojrzały standard). 

• Podobnie z CSS (o tym niebawem) - dojrzała jest 
wersja 2.1; wersja 3 jest dojrzewająca, ciągle 
dopracowywana... 

 



Ważne zasady – ZAPAMIĘTAJ, 
STOSUJ 
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• Warto sprawdzać strony w Operze - bo jest 
wrażliwa na błędy! 

• Trzeba czytelnie formatować kod - w edytorze HTML 
należy odpowiednio stosować entery i spacje do wcięć... 
– Najlepiej 80 do 100 znaków w wierszu (żeby było wygodniej i 

czytelnie). Dotyczy to również szerokości tekstu na stronie 
WWW! 

• Trzeba się trzymać standardów – bo: 
– strony są odczytywane na różnych komputerach (ekrany, 

rozdzielczości, systemy, przeglądarki), 

– bo czytają je np. osoby niewidome 

 

http://validator.w3.org/


Walidacja 
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• Jeżeli kod strony jest poprawny, znacznie wzrasta 
prawdopodobieństwo, że strona będzie się dobrze wyświetlać 
pod większością przeglądarek = liczniejsze grono 
odwiedzających 

• Strona bez błędów ładuje się znacznie szybciej, gdyż 
przeglądarka nie musi się "zastanawiać" jak ją właściwie 
zinterpretować oraz nie traci czasu na czytanie 
niepotrzebnych znaczników 

• Walidacja pozwala wychwycić błędy powstałe przy 
kopiowaniu fragmentów kodu z jednego pliku do drugiego 

• Lepiej dowiedzieć się o niedoskonałościach strony  
z raportu walidatora niż od użytkowników albo wykładowcy  



Ważne zasady – ZAPAMIĘTAJ, 
STOSUJ 
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• Jeśli nie ma deklaracji typu dokumentu (DOCTYPE), to 
przeglądarki wolnej działają, bo przełączają się w  tryb 
„obsługi śmieci” 

• Trzy niezbędne absolutnie elementy w HEAD to: title, 
standard języka (charset=Utf-8) oraz link do pliku css 

• Strona to struktura i forma. Strukturę tworzą np. h1, p... 
Formę - pliki css. 



Ważne zasady – ZAPAMIĘTAJ, 
STOSUJ 

51 

• Strony nie można "przebajerować" :) czyli należy 
stosować ok. 5% wyróżnień wizualnych 

• Hasło, które powtarzaj codziennie kilka razy: 

może być głupio 
ale ma być konsekwentnie! 

(nie dotyczy pozostałych aspektów życia!) 



Warto zapamiętać 
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• Porządkuj pliki: 

– można wyodrębnić działy serwisu, w którym będą 
ewentualnie podkatalogi 

• nazwy katalogów podrzędnych muszą być oczywiście unikalne! 

– dobrze jest stworzyć katalog css, w którym będą 
znajdować się pliki css oraz grafika wykorzystywana jako 
np. tło_strony.jpg 

– można założyć folder multimedia 

– w tych katalogach dla bezpieczeństwa dobrze jest mieć 
puste pliki index.html (nie będzie się komuś wyświetlała 
zawartość naszego katalogu… Której oczywiście nie 
powinniśmy / nie chcemy udostępniać…) 



Super ważne! 
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• Dbaj o „lekkość” strony!  

– Pliki z grafiką podstawową (nie galerią!) - do 200, 300 
kB 

• Lepiej nie używać flasha (bo strona staje cięższa, 
dłużej się ładuje...) 

• Najczęściej popełniane błędy to niepotrzebnie 
wstawione spacje, niezamknięte cudzysłowy, brak 
> itp. „drobiazgi”. Wniosek: bądź uważny! 

• Często sprawdzaj stronę w walidatorze!  

 

 



Wskazówki typograficzne 
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• STRONA MUSI ODDYCHAĆ: oszczędność musi być, ale 
światła (odstępy) muszą być! 

• Nie przesadzaj! Jak np. masz zaznaczyć akapity, to albo 
wcięciami akapitowymi, albo zwiększonym odstępem 
– zawsze robimy tak, żeby było najprościej, a czytelnie! 

• Wyrównywanie tekstu z justowaniem - można stosować, ale 
nie zawsze... Czasem bowiem spacje są tak "naciągnięte", że 
są wizualne dziury (tzw. puste korytarze) 
– są języki np. niemiecki, gdzie jest dużo długich wyrazów i takie 

korytarze będą występować... Angielski - ok, średnio 6 znaków na 
słowo = wygodny język   

– do wąskich szpalt również nie należy stosować justowania! 

• Do bardzo długich tytułów nie stosuje się centrowania 
 
 
 



Wskazówki typograficzne 
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• Logika wskazuje: na stronie powinien być jeden 
h1 (bo jest jeden tytuł główny) // wyszukiwarki 
szukają również słów kluczowych w h1 

• Tekst z h1 - dobrze jest skopiować do tytułu 
strony w sekcji HEAD (lepiej rankingują się 
strony) 

• Poza h4 nie wychodzimy  

– Optymalnie: 2, 3 poziomy tekstu na stronie 



Wskazówki typograficzne 
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• Listy uporządkowane, wyliczane (ol), 
nieuporządkowane, wypunktowane (ul) 

– Standardowo punktory - jako dodatkowe elementy,  
są przesunięte na margines. Ale to jest właśnie 
poprawne,  
bo najwięcej miejsca powinien zajmować wartościowy 
tekst,  
a nie dodatki... MOŻNA CO NAJWYŻEJ punktor 
WYRÓWNAĆ Z TEKSTEM. 

• W tabelach stosuje się mniejsze pismo (np. 0.9 em) 

• Zamiast obramowań stosuj naprzemienne 
cieniowanie 



Powtórzenie 
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• Jak powinien nazywać się plik główny? 

• Jakie stosuje się rozszerzenie? 

• Jakie powinny być nazwy plików? 

• Co jest strukturą a co formą dokumentu? 

 



5 WAŻNYCH ZNAKÓW SPECJALNYCH: 
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twarda spacja 

(spacja 

nierozdzielająca) 

&nbsp; (no braking space) [można używać 

Ctrl+r - i zamieniać hurtem] 

myślnik, pauza 

(dłuższy -) 
&mdash; odstęp dźwiękowy, dłuższy 

graficznie - długa kreska, tzw. 

"emdasz".  Ma spację przed i spację 

po. 
łącznik &ndash; łącznik stosuje się np. przy 

podwójnych nazwiskach 
wielokropek &hellip; to jest jeden znak 

copyright &copy; wszystkie prawa zastrzeżone... 



HTML5 – podstawowe informacje 
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• element <div> traci na znaczeniu na rzecz 
semantycznych tagów  wyjaśnienie 

– header - element grupujący elementy 
wprowadzające sekcji bądź dokumentu. Może to być 
nagłówek (h1-h6), formularz wyszukiwania, linki 
nawigacyjne, data publikacji artykułu 

– footer - stopka sekcji bądź dokumentu 

– nav - sekcja grupująca linki nawigacyjne - zarówno 
wewnątrz jednego dokumentu jak i całego serwisu 

– section - fragment dokumentu grupujący treść w 
sposób tematyczny 



HTML5 – podstawowe informacje 
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– article - sekcja z treścią, która jest na tyle niezależna, 
że zachowuje sens po udostępnieniu w innym miejscu 
– np. w źródle RSS. Artykuł, post na blogu lub forum 

– hgroup - element pozwalający na grupowanie 
nagłówków h1-h6. Dzięki temu możliwe jest użycie h1 
dla tytułu sekcji oraz h2 dla podtytułu, bez negatywnego 

wpływu na outline dokumentu 

– aside - sekcja przechowująca treść związaną z treścią 
wokoło tego elementu, lecz możliwą do 
zaprezentowania także w innym miejscu. Przykładami są 

definicje encyklopedyczne w artykule albo boczny sidebar w dokumencie 
(przechowujący linki powiązane z treścią strony albo reklamy) 

– figure - sekcja przechowująca treść o której wspomina 
się w artykule, ale która może być zaprezentowana 
także w innym miejscu. Przykładami są ilustracje, 
zdjęcia, bloki kodu. 



Kiedy section, kiedy article? 
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• Przykładem użycia znacznika <article> jest wpis 
na blogu, artykuł w Portalu, opublikowany 
komentarzy   

– wszystko to, co nadaje się od odseparowania od 
całej reszty strony i rozdystrybuowania.  

• Jeżeli zastanawiamy się, czy dany fragment treści 
opatrzyć znacznikiem <article>, warto zadać 
sobie pytania, czy ten fragment nadaje się od 
odizolowania  
i zaoferowania czytelnikom np. jako wpis RSS. 
Jeżeli nie nadaje się, ale nadal zawiera elementy, 
które są ze sobą powiązane, to należy użyć 
znacznika <section> 

 

www.centrumxp.pl/.../2232,16-Nowe-znaczniki-HTML5.aspx  



Tagi – nieco mniej istotne 
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• Opcjonalne łamanie tekstu <wbr>  jeśli tekst 
traktuje o budowie niemieckich budek dróżnika 
(Das 
Eisenbahnknotenpunkthinundherschrieberhaus
chen ) albo zawiera adresy URL…) 

• Chowanie szczegółów <details> (ale to 
przyszłość…) 

 



Przykład 
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Pamiętaj o dokumentacji 
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• Specyfikacja: HTML5 Edition for Web Authors: 
http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-
author-20110705/ 

http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-author-20110705/
http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-author-20110705/
http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-author-20110705/
http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-author-20110705/
http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-author-20110705/
http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-author-20110705/
http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-author-20110705/


HTML5 OUTLINE  
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• polega na tworzeniu na bazie dokumentu jakby 
spisu treści, szkicu naszego dokumentu 

• tworzy się go za pomocą nowych znaczników 

• służy do indeksowania stron 

• interpretuje go przeglądarka 

• można dzięki niemu „skakać” do odpowiednich 
sekcji stron…  

• do generowania outline służą nagłówki 

 

 



Jak wygląda outline? 
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<doctype html> 

<title>Hello, world!</title> 

<body> 

<h1>Temat strony</h1> 

<section> 

<h1>Temat części strony</h1> 

<h2>”Podtemat” 1</h2> 

<h2>”Podtemat” 2</h2> 

</section>      

</body> 
</html> 

 

http://gsnedders.html5.org/outliner/
http://gsnedders.html5.org/outliner/


Outline 
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• Tworzenie takiej struktury nagłówków może 
spowodować, że wyświetla nam się na stronie 
struktura nagłówków zupełnie abstrakcyjna po 
wyświetleniu w przeglądarce... Stąd do tego 
outline stosuje się atrybut hidden…. 

• Za pomocą klasy ze stylów… Którą wstawiamy 
tam, gdzie chcemy ukryć dany nagłówek… 

• Jeśli mamy dużo nagłówków i chcemy je ukryć w 
outline, to możemy objąć je znacznikiem 
<hgroup> </hgroup> Wyświetla się tylko 
nagłówek nadrzędny. 

 



A prawdziwe atrakcje HTML5 
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• <audio> służy do odtwarzania plików muzycznych 
bez użycia dodatkowych wtyczek 
http://kurshtml5.edu.pl/audio/ 

• <video> służy do odtwarzania filmów bez użycia 
dodatkowych wtyczek  
– obecnie jest obsługiwane przez każdą nowoczesną 

przeglądarkę, jednakże każda z nich wymaga innego 
formatu pliku: Google Chrome – .webm .ogv Firefox – 
.webm .ogv Opera – .webm .ogv Internet Explorer – 
.mp4 

http://kurshtml5.edu.pl/video/  
 

 

http://kurshtml5.edu.pl/audio/
http://kurshtml5.edu.pl/audio/
http://kurshtml5.edu.pl/audio/
http://pl.wikipedia.org/wiki/WebM
http://pl.wikipedia.org/wiki/WebM
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogg
http://pl.wikipedia.org/wiki/WebM
http://pl.wikipedia.org/wiki/WebM
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogg
http://pl.wikipedia.org/wiki/WebM
http://pl.wikipedia.org/wiki/WebM
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogg
http://pl.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC
http://kurshtml5.edu.pl/video/
http://kurshtml5.edu.pl/video/


A prawdziwe atrakcje HTML5 
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• Canvas pozwala na rysowanie grafiki rastrowej. 
Grafika może być dynamiczna oraz jest tworzona 
za pomocą Javascriptu 
http://kurshtml5.edu.pl/canvas/  

 

• Geolokalizacja pozwala na określenie położenia,  
w którym znajduje się osoba korzystająca ze 
strony 

– Np.. Krakowianin dostanie prognozę dla Krakowa… 

– http://kurshtml5.edu.pl/geolokalizacja/  

 

 

 

http://kurshtml5.edu.pl/canvas/
http://kurshtml5.edu.pl/canvas/
http://kurshtml5.edu.pl/geolokalizacja/


CSS 
70 



CSS – co to jest? 

71 

• Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style 
Sheets ; w skrócie CSS) 

• Język służący do opisu formy prezentacji 
(wyświetlania) stron WWW 

– To lista reguł ustalających w jaki sposób ma zostać 
wyświetlana przez przeglądarkę internetową 
zawartość wybranego elementu (lub elementów) 
(X)HTML 

– Został stworzony w celu odseparowania struktury 
dokumentu od formy jego prezentacji 



CSS - zalety 
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• Stosowanie zewnętrznych arkuszy CSS daje możliwość zmiany 
wyglądu wielu stron naraz bez ingerowania  
w sam kod (X)HTML 

• Łączą w sposób uporządkowany sekwencję informacji na temat 
stylu z wielu źródeł – stąd kaskadowe arkusze stylów - wg 
kolejności priorytetów (najwyższy priorytet ma sposób 1):  

1. włączane arkusze stylów (w elementach HTML jako atrybut) 
1. <p style="color: red">Lorem ipsum</p> 

2. wewnętrzne arkusze stylów (w bloku znacznika <head>) 
1. <style type="text/css"><![CDATA[p {color: red;}]]></style> 

3. zewnętrzne arkusze stylów 
1. <link rel="stylesheet" href="style.css" /> 

4. domyślne style przeglądarki 
 



Arkusz stylów = zestaw reguł 
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• Reguła składa się z selektora oraz deklaracji 

• Selektor = element lub grupa elementów (np. p, 
h1…) 

• Deklaracja określa formatowanie i składa się z 
nazwy jednej z właściwości i jej wartości 
napisanej po dwukropku.  

• Deklaracja musi być otoczona nawiasami 
klamrowymi. 

selektor { właściwość: wartość } 

 



CSS – co to jest? 
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• Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style 
Sheets ; w skrócie CSS) 

• Język służący do opisu formy prezentacji 
(wyświetlania) stron WWW 

– To lista reguł ustalających w jaki sposób ma zostać 
wyświetlana przez przeglądarkę internetową 
zawartość wybranego elementu (lub elementów) 
(X)HTML 

– Został stworzony w celu odseparowania struktury 
dokumentu od formy jego prezentacji 



CSS - zalety 
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• Stosowanie zewnętrznych arkuszy CSS daje możliwość 
zmiany wyglądu wielu stron naraz bez ingerowania  
w sam kod (X)HTML 

• Łączą w sposób uporządkowany sekwencję informacji na 
temat stylu z wielu źródeł – stąd kaskadowe arkusze 
stylów - wg kolejności priorytetów (najwyższy priorytet ma 
sposób 1):  

1. włączane arkusze stylów (w elementach HTML jako 
atrybut) 

1. <p style="color: red">Lorem ipsum</p> 

2. wewnętrzne arkusze stylów (w bloku znacznika <head>) 
1. <style type="text/css"><![CDATA[p {color: red;}]]></style> 

3. zewnętrzne arkusze stylów 
1. <link rel="stylesheet" href="style.css" /> 

4. domyślne style przeglądarki 
 



Arkusz stylów = zestaw reguł 
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• Reguła składa się z selektora oraz deklaracji 

• Selektor = element lub grupa elementów (np. p, 
h1…) 

• Deklaracja określa formatowanie i składa się z 
nazwy jednej z właściwości i jej wartości 
napisanej po dwukropku.  

• Deklaracja musi być otoczona nawiasami 
klamrowymi. 

selektor { właściwość: wartość } 

 



Zanim zdefiniujemy style 
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• Konieczne jest rozumienie zrozumienie pojęcia 
DRZEWO DOKUMENTU 



Drzewo dokumentu 

78 

 
• Hierarchiczny układ elementów HTML zakodowanych  

w dokumencie; każdy element ma dokładnie jednego rodzica, oprócz 
elementu najwyższego w hierarchii. 
– Dziecko (child) - element będący o jeden szczebel niżej w drzewie w 

stosunku do danego elementu. 
• Potomek (descendant) - element będący o jeden lub więcej szczebli niżej w 

drzewie w stosunku do danego elementu. 

– Rodzic (parent) - element o jeden szczebel wyżej w drzewie w stosunku 
do danego elementu. 

• Przodek (ancestor) - element będący o jeden lub więcej szczebli wyżej w drzewie 
w stosunku do danego elementu. 

– Brat (sibling) - element mający tego samego rodzica co inny element; jeśli 
znajduje się obok niego, to jest to brat przylegający (adjacent sibling). 

 



Przykładowe drzewo 
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Właściwość dziedziczenia stylów jest bardzo 

przydatna i często wykorzystywana, ponieważ 

pozwala zaoszczędzić czas poprzez uniknięcie 

powielania kodu 
Źródło:  http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/kurs-html-css--encyklopedia--

jak-dziedziczone-sa-style.aspx 



Dziedziczenie  
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• Proces, w którym elementy niższego poziomu dziedziczą 
style elementów znajdujących się wyżej  
w drzewie hierarchii. 

• właściwości jakiegoś elementu są dziedziczone przez elementy w nim 
zagnieżdżone (np. znacznik p jest w znaczniku body. Jeśli nadamy styl 
dla znacznika body, to wszystkie elementy w nim się znajdujące 
odziedziczą go) 

• Właściwości, których nie można dziedziczyć:  
– właściwości określające położenie elementów na stronie, 

marginesów, kolorów tła i obramowania, 

• W przypadku wystąpienia konfliktu stylów wygrywa ten, 
który jest bardziej precyzyjny (to tzw. kaskada – nie mylić 
z kaskadowością ). 



A zatem:  
arkusz stylów = zestaw reguł (klas) 

81 

• Reguła (klasa) składa się z selektora oraz 
deklaracji 

– Selektor = element lub grupa elementów (np. p, 
h1…) 

– Deklaracja określa formatowanie i składa się z nazwy 
jednej z właściwości i jej wartości napisanej po 
dwukropku.  

• Deklaracja musi być otoczona nawiasami klamrowymi. 

selektor { właściwość: wartość } 

 

selektorem mogą być elementy drzewa z 

gałęzi body  



Podstawowe definicje klas 
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• Selektor – informuje przeglądarkę, do jakich 
znaczników strony odnosi się styl, 

• Blok deklaracji – to kod po selektorze znajdujący się 
pomiędzy nawiasami klamrowymi; są to różne 
deklaracje stylów, 

• Deklaracje – są to pary typu „właściwość: wartość”, 

• Właściwość – jedno lub wiele słów oddzielonych 
myślnikami, odnoszące się do konkretnej właściwości, 
np. koloru, wielkości czcionki, szerokości itd., 

• Wartość – nadaje konkretny efekt wizualny wybranym 
elementom strony. 

 



Seletory znaczników i klas 
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• Selektory znaczników 
• p {background-color: #CCCCFF; text-align: center; } – style dla 

wszystkich akapitów, 

• h1{ font-family: Arial; margin-top: 10px; } – style dla wszystkich 
nagłówków 1. stopnia 

• Selektory klas umożliwiają  nadanie utworzonego stylu dla 
dowolnego znacznika na stronie; zaczyna się kropką i dalej 
jest nazwa klasy (uwaga na zapis!). Przykłady: 

• .images { width: 100px; height: 100px;} – elementy, do których zostanie 
przypisana ta klasa, będą miały wymiary 100x100px, 

• .specialText { font-size:18px; font-style:italic; } – tekst wyróżniony tym 
stylem będzie pochylony, a czcionka będzie wielkości 18px. 

• klasa może być przypisana do konkretnego znacznika (p.wyroznienie) 

– w nazwach klas ma znaczenie wielkość liter! 

– wywołanie w dokumencie:  <p class=„specialText”> … </p> 

 



Selektory ID 
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• Identyfikują niepowtarzalne części witryny 
– można go użyć tylko raz na stronie 
– stosowany do wyróżnienia takich części jak: nagłówek strony 

(baner górny), menu (prawa/lewa kolumna), aktualności, treść 
główna, stopka strony… 

– znak rozpoczynający selektor klasy to „#”, po nim bezpośrednio 
jest nazwa identyfikatora elementu, do którego będzie 
zastosowany 

• Przykład: 
– #naglowek{ height:auto; background-color:#9ED4FF;} – wysokość 

dostosowuje się do zawartości i posiada określone tło, 
 
Styl ten będzie użyty do elementu na stronie, który będzie posiadał 
atrybut: id = #naglowek, np.:  <div id=„naglowek">Coś tu jest</div> 



Najważniejsze konstrukcje selektorów 
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• * {…} – spełniony przez każdy element 
– selektor uniwersalny nie określa jednoznacznie typu znacznika, 

jego działanie często jest nieprzewidywalne. Bezpieczniejszym 
sposobem nadania stylu całej stronie jest utworzenie stylu dla 
selektora znacznika body 

– Jego zastosowanie ogranicza się do usuwania wbudowanych 
marginesów * { margin: 0px; padding: 0px; } 

• Dlaczego to robimy? 

• E {…} – spełniony przez każdy element E (np. body) 

• E F {…} – spełniony przez każdy element F zagnieżdżony 
wewnątrz elementu body (E) 
– #content ul a { } oznacza wybór tylko tych znaczników <a>, 

które znajdują się w liście niepunktowanej, a która z kolei 
znajduje się wewnątrz elementu o id content.  



Konstrukcje selektorów 
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• E > F {…} – spełniony przez każdy element F, zagnieżdżony 
bezpośrednio wewnątrz elementu E (rzadko stosowany) 

• E + F {…} – spełniony przez element F, który następuje  
bezpośrednio za elementem E (rzadko stosowany) 

• a:link {…} – spełniony przez każdy link <a> który nie został 
jeszcze odwiedzony 

• a:visited  {…} – spełniony przez każdy link <a> który został 
już odwiedzony  

• E:hover  {…} - spełniony przez każdy element E, nad 
którym właśnie znajduje się wskaźnik myszy 

• E:active  {…} - spełniony przez każdy element E, który jest 
właśnie naciskany myszką (rzadko stosowany) 

 

 



Konstrukcje selektorów 
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• E.NazwaKlasy  {…} – spełniony przez te elementy 
E, które posiadają atrybut class o wartości 
„NazwaKlasy”) 

• E#NazwaId {…}  – spełniony przez te elementy E, 
które posiadają atrybut id o wartości „NazwaId” 



Pseudoelement 
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• Specjalne elementy kodu HTML, umożliwiające w prosty 
sposób zlokalizowanie pewnych charakterystycznych 
elementów lub zdarzeń (tak jak w pseudoklasach) na 
stronie 
– :before – pozwala dodać treść przed określonym elementem. 

• Tekst taki nazywa się technicznie treścią generowaną dynamicznie. 
Niestety, przeglądarka Internet Explorer 6 i niżej całkowicie to ignoruje 

• Przykład: h1.important:before { content: "Uwaga"; } – doda przed 
każdym nagłówkiem 1. stopnia z klasą important tekst „Uwaga”. 

• Przykład: p:before { content: "POCZĄTEK "; color: red } 

• Przykład: selektor:before { content: url(ścieżka dostępu do obrazka) } 

– :after – tworzy dynamicznie treść za wybranym elementem 

– :not - określa elementy, które nie będą przetwarzane 
• np. *:not(p) {color: pink} – nadaje kolor różowy wszystkim elementom, 

oprócz akapitów) 

 



Pseudoelement 
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– :first-child – formatuje wszystkie elementy, które są 
pierwszym dzieckiem pewnego elementu 

• Należy jednak pamiętać, że selektor ten zawiera tylko 
nazwę dziecka, zatem sformatuje wszystkie te elementy, 
które są pierwszym dzieckiem dowolnego innego elementu, 

– :first-letter – umożliwia wyróżnienie pierwszej litery 
elementu podanego w selektorze, 

– :first-line – nadaje styl pierwszej linii znajdującej się 
w elemencie, na który wskazuje selektor. 

 



Opis wszystkich rodzajów 
selektorów CSS 
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• Polecam: 
http://www.kurshtml.edu.pl/css/selektory.html  

http://www.kurshtml.edu.pl/css/selektory.html


Koniecznie zapamiętaj 
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• Istnieją trzy podstawowe sposoby dołączania reguł 
formatujących CSS do dokumentu: 
– Zewnętrzny plik .css (zalecany!) 

• znacznik <link> w sekcji <head>, plik zewnętrzy z rozszerzeniem .css 

– Zagnieżdżony, wewnętrzny (niezalecany) 
• element <style> w nagłówku dokumentu 

– Lokalny (in-line), wpisany (niezalecany!) 
• kody formatujące są umieszczane w środku tekst  i dotyczą 

wybranego znacznika dokumentu, jak p czy td 
• inny wariant: styl rozciągnięty, blokowy, dotyczy span i div 

• Style można też importować  z innej strony za pomocą 
polecenia @import 

 

 



Kaskadowość stylów 
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• W przypadku obecności różnych arkuszy stylów 
na jednej stronie, hierarchia ich ważności jest 
następująca:  

– Styl lokalny (inline) 

– Rozciąganie stylu (span) 

– Wydzielone bloki (div) 

– Osadzony arkusz stylów (wewnętrzny arkusz stylów) 

– Zewnętrzny arkusz stylów 

– Import arkusza stylów 

– Domyślne ustawienia przeglądarki 

• Ale jest polecenie !important 

 



!important  

• Pozwala zmienić zasady kaskadowości 

– Jeżeli umieścimy polecenie w deklaracji stylu po 
wartości, spowoduje to, że dana właściwość będzie 
miała pierwszeństwo przed innymi, nawet jeśli ma 
niższy priorytet 

• Przykład  

– h2 { color: yellow !important; background-color: 
blue } 

– Powyższą deklarację umieszczamy w osadzonym 
arkuszu stylów. 

 

 



Koniecznie zapamiętaj 
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• Kaskadowość, od której wzięły nazwę style, 
polega na ustaleniu hierarchii źródeł stylów 

• Generalna zasada: im styl jest bliżej miejsca  
w dokumencie, tym jest ważniejszy w hierarchii 
formatowania 

• Dziedziczenie wpływa na wygląd strony  
z punktu widzenia hierarchii elementów  
w danym dokumencie (drzewie dokumentu). 



Właściwości i wartości selektorów 
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1. Najważniejsze źródło, to specyfikacja W3C: 
http://www.w3.org/TR/CSS21/ 

2. Można też zaglądnąć na strony: 
1. http://www.kurshtml.edu.pl/css/ 

2. http://webhosting.pl/Kurs.CSS.2.1..Budujemy.nowoczesne.i.stylowe.witryn
y  

3. http://www.htmlkurs.yoyo.pl/inne/wykaz.html  

4. Skrót  

 

 

http://www.w3.org/TR/CSS21/
http://www.kurshtml.edu.pl/css/
http://webhosting.pl/Kurs.CSS.2.1..Budujemy.nowoczesne.i.stylowe.witryny
http://webhosting.pl/Kurs.CSS.2.1..Budujemy.nowoczesne.i.stylowe.witryny
http://www.htmlkurs.yoyo.pl/inne/wykaz.html


Linki (http://webmaster.helion.pl/) 
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Co chcesz 

sformatować? 

Jak to zrobić? 

Własności czcionki rodzina czcionek | style czcionek | warianty czcionek | 

waga czcionki | wielkość czcionki | pionowe proporcje 

Własności tekstu odstępy między wyrazami | odstępy między literami | 

odstępy między wierszami | dekoracja tekstu 

transformacja tekstu | białe znaki | wyrównanie tekstu | 

wcięcie tekstu | kierunek tekstu 

Kolor i tło kolor | kolor tła | grafika jako tło | powtarzanie tła | 

zaczepienie tła |pozycja tła | mieszane atrybuty 

Marginesy i obramowania model pojemnika | margines cząstkowy | margines 

mieszany | odstęp cząstkowy | odstęp mieszany 

Obramowania styl | grubość | kolor | obramowanie cząstkowe | 

obramowanie mieszane 

Wykazy styl wykazu | obraz jako marker | pozycja markera | 

atrybuty mieszane 

Tabele położenie tytułu | puste komórki | układ tabeli | odstępy 

komórek | kondensowanie obramowań 

http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/rodzina_czcionek.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/styl_czcionki.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/warianty_czcionek.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/waga_czcionki.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/wielkosc_czcionki.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/pionowe_proporcje.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/wordspacing.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/letterspacing.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/lineheight.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/textdecoration.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/texttransformation.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/whitespace.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/textalignment.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/textindent.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/direction.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/color.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/backgroundcolor.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/backgroundimage.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/backgroundrepeat.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/backgroundattachment.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/backgroundposition.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/background.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/pojemnik.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/margines_czastkowy.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/margines_mieszany.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/margines_mieszany.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/odstep_czastkowy.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/odstep_mieszany.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/styl_obramowania.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/grubosc_obramowania.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/kolor_obramowania.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/obramowanie_czastkowe.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/obramowanie_mieszane.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/stylwykazu.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/obrazmarker.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/pozycjamarkera.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/wykazmieszany.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/captionside.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/emptycells.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/tablelayout.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/borderspacing.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/borderspacing.htm
http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/bordercollapse.htm


Jednostki miary 
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• Miary absolutne 
– in - cale, 1in = 2.54cm 
– cm - centymetry, 1cm 
– mm - milimetry, 1mm 
– pt - punkty, 1pt = 1/72in (do definicji podstawowych czcionek) 
– pc - pika, 1pc = 12pt 

• Miary relatywne 
– em - wysokość czcionki elementu (do definicji czcionek 

„podrzędnych” – w tabelach, inicjałach, do rozmiaru odstępów 
pomiędzy wierszami, marginesów itp.) 

– ex - x-height - wysokość litery x 
– px - piksele, w odniesieniu do rozdzielczości tła (do rozmiarów 

divów, marginesów…) 
 

 



Kolory w CSS 
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• Można podawać w nazwach - 16 podstawowych, ale ile pamiętasz?  
• Można podawać w systemie szesnastkowym 

– Każdą barwę można utworzyć mieszając w odpowiednich proporcjach trzy 
kolory podstawowe: czerwony, zielony i niebieski (RGB - od angielskich 
słów: Red - czerwony, Green - zielony, Blue - niebieski) 

– Nasycenie każdego z kolorów zapisujemy w definicji barwy  
w postaci: #RRGGBB 

• RR - nasycenie koloru czerwonego; GG - nasycenie zielonego; BB - nasycenie 
niebieskiego  

• znak # oznacza, że definiujemy kolor w kodzie HEX.  
• zauważ, że liczba musi się składać z sześciu cyfr, nawet jeśli są to same zera! 

– jaki kolor będzie reprezentowany przez same zera? 

• w systemie szesnastkowym (HEX) jest szesnaście podstawowych cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. 

http://www.kurshtml.edu.pl/html/wstep,kolory.html 

http://www.kurshtml.edu.pl/html/wykaz_kolorow,kolory.html


Jak znaleźć pożądany kolor? 
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• CPick 

• http://www.kurshtml.edu.pl/html/wykaz_kolorow,kolory.html 

• Bardzo dobra stronka:  

– http://kuler.adobe.com  – dobór kolorów komplementarnych, 

pasujących do siebie  

• http://eduweb.pl/tutoriale/adobe-kuler  

http://www.kurshtml.edu.pl/html/wykaz_kolorow,kolory.html
http://kuler.adobe.com/
http://eduweb.pl/tutoriale/adobe-kuler
http://eduweb.pl/tutoriale/adobe-kuler
http://eduweb.pl/tutoriale/adobe-kuler


To WARTO wiedzieć 
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• Do tworzenia css-ów w wersji CSS3 na pewno 
przyda się: 

–http://css3generator.com  

http://css3generator.com/


I wskazówka, którą trzeba 
zapamiętać 
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• Aby CSS trzymał się nowych elementów, musisz 
dopisać do swojego CSS następujące linijki: 

• article, aside, canvas, details, figcaption, figure, 
footer, header, hgroup, menu, nav, section, 
summary  

 { display: block; } 



CSS - podsumowanie 
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• Grupy selektorów 

http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/ 

http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/
http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/
http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/


CSS - podsumowanie 
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• Klasy 

http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/ 

Kiedy h1 będzie zielone? 

http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/
http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/
http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/


CSS - podsumowanie 
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• Identyfikatory 
służą do 
określania 
podstawowych 
sekcji (części) 
strony  

http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/ 

http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/
http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/
http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/


CSS - podsumowanie 
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• Pseudoklasy – 
składają się z 
dwukropka (:)  
i nazwy, za 
którymi może 
być podana 
wartość w 
nawiasie 

http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/ 

http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/
http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/
http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/


CSS - podsumowanie 
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• Inne pseudoklasy 

http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/ 

http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/
http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/
http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/


CSS - podsumowanie 
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• Pseudoelementy 
• first-line - pierwsza linia tekstu zawieranego przez element.  

– Ten selektor nie jest potrzebny do wcięć akapitowych (bo jest text-
indent) 

• first-letter - pierwsza litera tekstu zawieranego przez element.  
– Np. p:first-letter {font-size: 200%;} - pasuje tylko do pierwszej litery 

zawartości <p> 

• selection (aka-moz-selection w przeglądarkach z rodziny Mozilli) - ustala kolor 
tekstu zaznaczonego kursorem 
– Np. p::selection {background: khaki; color: olive;} – tekst w akapicie 

po zaznaczeniu ma kolor tekstu olive, tło khaki). 

http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/ 

http://kurs.browsehappy.pl/CSS/StyleTekstu#text-indent
http://kurs.browsehappy.pl/CSS/StyleTekstu#text-indent
http://kurs.browsehappy.pl/CSS/StyleTekstu#text-indent
https://developer.mozilla.org/En/CSS/::selection
https://developer.mozilla.org/En/CSS/::selection
https://developer.mozilla.org/En/CSS/::selection
https://developer.mozilla.org/En/CSS/::selection
http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/
http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/
http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/


CSS - podsumowanie 
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http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/ 

http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/
http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/
http://www.bt4.pl/dokumentacje/css/css3-selektory/


CSS – zdarza się i tak  
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• html.js #main > :last-child a:visited:hover {/* tu jakieś 

właściwości*/} 

 

 

• najprościej jest rozszyfrować je czytając od końca: 

– selektor określa znajdujący się pod myszą (:hover) 
odwiedzony (:visited) element <a>, który jest potomkiem 
ostatniego elementu (:last-child) bezpośrednio w (>) 
elemencie o identyfikatorze main, który jest 
w <html> mającym klasę js 

 



Pozycjonowanie elementów na stronie 
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• CSS wyróżnia dwa typy bloków – elementy 
blokowe i elementy śródliniowe 

– istnieją znaczące różnice w sposobie wyświetlania 
tych elementów 

– istnieje pewna właściwość, która likwiduje te różnice 
- możemy sprawić, aby dla naszych potrzeb element 
blokowy zachowywał się jak śródliniowy i odwrotnie 

• Display może przyjąć trzy wartości: 
– inline – sprawia, że dany element zachowuje się jak element 

śródliniowy, 

– block – mówiąca elementowi, że jest elementem blokowym, 

– none – jej zadaniem jest po prostu ukrycie danego elementu na 
stronie 



Elementy blokowe i liniowe 
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• Elementy blokowe wiążą się z dodatkowym odstępem  
za i przed elementem.  
– Do tej grupy należą takie znaczniki, jak: <p>, <div>, <li>, <table>. 

• Elementy liniowe nie dodają żadnego odstępu i nie można też 
dodać do nich górnych oraz dolnych marginesów (wyjątkiem 
jest znacznik liniowy <img/>).  
– Do grupy elementów liniowych należą też np. <strong>, <span>, 

<a>… 

• Przykład: 
– Poziome menu (górne) tworzy się przez wstawienie listy bez 

punktorów w jednej linii, w tym celu: 
•  li {display: inline;} 

– Dla ul oczywiście: ul { list-style-type: none; } 
 



Pozycjonowanie elementów na stronie 
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• W CSS mamy dostęp do czterech typów 
pozycjonowania: 

– bezwzględne (absolute), 

– względne (relative), 

– stałe (fixed), 

– statyczne (static). 

 



Pozycjonowanie bezwzględne 
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• selektor { position: absolute;  pozostałe parametry} 

– {position: absolute; left:100px; top:-10px; width: 150px; padding: 10px;} 

 
– Umożliwia określenie elementu na stronie poprzez podanie wartości odległości od 

poszczególnych krawędzi zawierającego kontenera.  
• Jednostką do wykorzystania są piksele, em oraz procenty.  

– Możemy określić pozycję left, right, top i bottom (czyli odpowiednio odległość od 
lewej, prawej, górnej i dolnej krawędzi). 

– Należy pamiętać, że elementy pozycjonowane bezwzględnie są zupełnie 
niewidoczne dla pozostałych elementów w kodzie HTML, co oznacza, że nie mają 
wpływu na ich układ 

• Dlatego też należy uważać, aby nie przykryły innych elementów posiadających ważną treść. 

– Nie należy stosować właściwości position: absolute do elementów pływających 
• Właściwości float oraz absolute nie mogą oddziaływać jednocześnie na ten sam element. 



Pozycjonowanie względne 
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• selektor {  position: relative; pozostałe parametry  } 

– {position: relative; left:100px; top:-10px; width: 200px; padding: 10px} 

 
– Element pozycjonowany względnie jest przesuwany o wartości określone 

jako left, right, top oraz bottom względem swojego początkowego 
położenia na stronie.  

– W przeciwieństwie do pozycjonowania bezwzględnego pozostałe 
elementy wiedzą o jego istnieniu i dostosowują się do jego pierwotnej 
pozycji.  

– Przesunięty element pozostawia zatem po sobie puste miejsce,  
w którym znajdowałby się normalnie. 

– Pozycjonowanie względne stosuje się zazwyczaj nie do przenoszenia 
elementów na stronie, ale raczej wyznaczania nowego punktu odniesienia 
dla elementów, które się w nim znajdują. 



Pozycjonowanie stałe 
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• selektor {   position: fixed;   pozostałe parametry  } 
– {position: fixed; left:100px; top:-10px; width: 200px padding: 

10px;} 
– Element tak pozycjonowany jest zablokowany w określonym 

miejscu na ekranie 
– Wartości pozostałych parametrów zawsze określane są względem 

krawędzi okna 
– Elementy takie są stale widoczne i nie przewijają się  

z pozostałą zawartością strony: 
http://webmaster.helion.pl/index.php/pozycjonowanie  

– Nie mają wpływu na pozostałe elementy i są wyświetlane nad nimi 
– Internet Explorer 6 i wersje wcześniejsze nie potrafią 

zinterpretować tego ustawienia. 
 

 

http://webmaster.helion.pl/index.php/pozycjonowanie
http://webmaster.helion.pl/index.php/pozycjonowanie


Pozycjonowanie statyczne 
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• selektor {  position: static;  } 

– Jest to domyślna metoda pozycjonowania 

– Przy określaniu parametrów left, right, top oraz 
bottom możemy (ale nie musimy) ustawić wszystkie 
cztery właściwości 

– Skoro - każdy element umieszczony na stronie ma 
nadane pozycjonowanie statyczne i jest to jego 
domyślne położenie, to nie ma większego sensu 
nadawanie takiego formatowania elementom na 
stronie. 



Opływanie i tamowanie –  
czyli floatowanie i clearowanie   
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• Float służy do tworzenia obiektów pływających przy lewej 
lub prawej krawędzi elementu, w którym się znajdują 

• W sytuacji gdy używamy własności float, wszystkie 
elementy następujące po tym elemencie będą "dążyły" 
do tego, żeby ustawić się po odpowiedniej stronie 

• Możliwe wartości float w CSS: 
– left - element przesunięty na lewo, kolejne elementy 

"opływają" go z prawej strony 

– right - element przesunięty na prawo, kolejne elementy 
"opływają" go z lewej strony 

– none - standardowa wartość, element nie jest opływany 

 

 



Floatowanie i clearowanie strony 
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• Clear: własność ta powoduje, że kolejny element nie 
będzie opływał obiektu "floatowanego" 

• Możliwe wartości clear w CSS: 

– clear:left 

– clear:right 

– clear:both 

– clear:none 

• Zasada jest taka, że wartość własności clear ma 
odpowiadać wartości float (tzn. gdy float:left, to 
clear:left) 

• Zalecane jest jednak ustawianie jako wartości clear:both  

• Przykłady 

http://kck.wikidot.com/_zajecia:04:css2


Warstwy 
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• Odpowiednio użyte pozycjonowanie pozwala na 
nakładanie na siebie różnych elementów.  

• W chwili gdy kilka elementów zostanie ustawionych na 
sobie, pojawia się pojęcie warstw. 

– Warstwy układają się na stosie.  

– Na samym dnie jest body, a kolejne układają się w takiej 
kolejności, jak są zapisane w HTML.  

– Stosem warstw można sterować za pomocą parametru  
z-index.  

• To co jest najniżej ma wartość 0, to co najwyżej – najwyższą. 



O użyteczności stron WWW 
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• Jakie motto powinieneś przyjąć, gdy myślisz  
o użyteczności swojej strony? 

• Steve Krug: Don't make me think! 



Co to jest web usability? 
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• Użyteczność to miara określająca stopień,  
w jakim produkt może być używany  
(w specyficznym kontekście) przez określonych 
użytkowników do zrealizowania określonych 
celów w sposób efektywny oraz 
satysfakcjonujący [definicja za normą ISO 9241] 

• To optymalizacja wyglądu strony WWW tak, by odpowiadała 
przyzwyczajeniom i potrzebom jej użytkowników 

 



Użyteczność stron WWW to dbałość o: 
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• prostotę i czytelność tekstu 

– nadanie mu odpowiedniej struktury i sformatowaniu 
w taki sposób, żeby ułatwić jego szybkie skanowanie 
i znalezienie  
w nim informacji 

• spójną i czytelną nawigację, która musi mówić 
użytkownikowi gdzie w danej chwili jest, dokąd 
może się udać i co tam znajdzie i jak wrócić w 
miejsce, z którego przyszedł 

• przejrzystość, intuicyjność i ergonomiczność 
elementów interfejsu 



Intuicyjność? 
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• Stosowanie przyjętych konwencji = ustalonych 
wzorców, które dzięki powtarzalności na 
różnych stronach pozwalają użytkownikowi 
łatwo zrozumieć funkcjonalność 

– Przykładowo:  

• podkreślanie tekstu odnośników,  

• umieszczanie w lewym górnym rogu strony logo witryny 

lub firmy, które jest jednocześnie odnośnikiem na główną 

stronę 

• zmiana kolorów linków już odwiedzonych 

 



Jakob Nielsen — i 5 najważniejszych 
elementów usability: 
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• Learnability — jak łatwo jest użytkownikom wykonać 
podstawowe zadanie podczas pierwszego kontaktu  
z serwisem? 

• Efficiency — jak szybko zadania wykonuje użytkownik, 
który już zna serwis? 

• Memorability — jak szybko użytkownik może osiągnąć 
biegłość w posługiwaniu się serwisem po dłuższej  
w nim nieobecności? 

• Errors — jak wiele błędów popełniają użytkownicy, jak 
błędy te są komunikowane oraz w jakim czasie i jak 
użytkownicy mogą sobie z nimi poradzić? 

• Satisfaction — czy użytkownicy lubią używać serwisu? 

 Tomasz Karwatka, http://www.kursusability.pl/kurs-usability/co-to-jest-usability-/co-to-jest-

usability 



Web usability według Steve Kruga 
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• Użytkownik błyskawicznie odpowiada na pytania: 

– Na jakiej jest witrynie (identyfikator witryny)? 

– Na jakiej jest konkretnie stronie (nazwa strony)? 

– Jakie są jej główne kategorie? 

– Jakie mam opcje do wyboru na tym poziomie 
struktury? 

– Gdzie znajduję się w odniesieniu do całej struktury? 

–  W jaki sposób mogę czegoś poszukać? 

 
Jakub Ciesielski, http://www.html-css-ajax.com/keep-it-simple-

stupid.php 



Użyteczność stron – dobry design 
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• Dobry design = akcent, kontrast, balans, 
wyrównanie, powtórzenia i przepływ informacji 

–  Akcent: nacisk, podkreślenie lub hierarchia 

• polega na analizie zawartości strony, określeniu ważności 
poszczególnych elementów a następnie takie 
zaprojektowanie witryny aby zwrócić uwagę użytkownika 
na elementy istotne a ukryć elementy konieczne lecz o 
małym znaczeniu 

– Kontrast =  wizualna, uwydatniona różnica między 
elementami graficznymi 

 

 



Użyteczność i design 
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– Balans =  jak poszczególne elementy rozmieszczone są na stronie i jak 
mają się do całkowitego rozłożenia wizualnej hierarchii  
• symetryczność strony – odbicie w pionie, co daje dwie kolumny… 

• asymetryczność – przykładowo: jeden silnie wizualnie i bardzo graficzny 
element równoważony jest przez dwa lub trzy elementy 

• najczęstszy błąd: umieszczanie ciężkich graficznie elementów tylko  
i wyłącznie u góry strony i pozostawianie reszty zupełnie bez grafiki,  
co powoduję wrażenie 'zwisania' projektu 

• Przyleganie - położenie elementów w taki sposób aby ich 
krawędzie, brzegi pasowały do siebie lub przylegały 
– przykładem jest przyleganie górnych krawędzi dwóch 

umieszczonych obok siebie kolumn lub też wyrównanie lewych 
krawędzi elementów umieszczonych jeden nad drugim 



Użyteczność i design 
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– Powtarzalność - jak poszczególne elementy designu są 
powtarzane na stronie 
• poprzez powtarzanie pewnych detali wizualnych (kolor, kształt, linia, 

czcionka, obraz czy temat) możemy osiągnąć spójność projektu graficznego 

• jeśli w projekcie nie ma powtarzanych elementów nie osiągnie on 
spoistości. 

– Przepływ – ścieżka, według której będzie biegł wzrok 
użytkownika gdy po raz pierwszy odwiedzi stronę WWW.  
• dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu i umieszczeniu elementów na 

stronie możemy przewidzieć w jakiej kolejności użytkownik będzie na nie 
patrzył.  

• należy pamiętać o fakcie, że mimo pewnej kontroli nad ścieżką przebiegu 
wzroku użytkownika, ludzie mają wrodzone, naturalne przyzwyczajenia jak 
czytanie od lewej do prawej strony z góry na dół 



„Modne” strony 
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• Prosty layout - obecnie panuje tendencja do upraszczania 
projektów, projektowania jedno- i dwu-kolumnowych 
stron WWW 

• Centralna orientacja - projekty wyśrodkowane odbierane 
są jako prostsze i bardziej zbalansowane 

• Elementy 3D – używane sporadycznie mogą nadać 
stronie ciekawy i nietypowy wygląd (poprzez użycie 
gradientów, odbić i cieni) 

• Naturalne kolory - oscylują od koloru białego do skali 
szarości; dają łagodną bazę do użycia silnego, 
kontrastującego koloru aby przyciągnąć uwagę 
użytkownika 
 



„Modne” strony 
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• Ikonki – używane sporadycznie mogą nadać projektowi poczucia 
wysokiej jakości i dopracowania a także pełnić rolę znaków 
informacyjnych 

• White space - dużo wolnej przestrzeni między poszczególnymi blokami 
– ludzkie oko potrzebuje wolnej przestrzeni aby mogło 'odpocząć' 
– aktualnym trendem jest stosowanie dużych marginesów a także 

zwiększanie odległości między liniami tekstu w celu umożliwienia 
łatwiejszego czytania 

• Duże czcionki – stosowanie tekstu dużego rozmiaru ułatwia jego 
czytanie 
– stosowanie większej czcionki dla najważniejszych fragmentów, jak tytuły 

znacznie przyspiesza proces szukania informacji 

• Zaokrąglone krawędzi 



Przeczytaj koniecznie 
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• http://www.webusability.pl/kurs-usability-2.pdf 

• Pamiętaj – brak dystansu do własnych 
projektów, to rzecz naturalna – pozwól innym 
na ocenę swojej strony 

• Oprawa graficzna strony powinna służyć 
nadaniu odpowiedniego charakteru serwisowi 
internetowemu oraz przyciągać uwagę 
użytkownika w najważniejsze miejsca strony 

 

http://www.webusability.pl/kurs-usability-2.pdf
http://www.webusability.pl/kurs-usability-2.pdf
http://www.webusability.pl/kurs-usability-2.pdf
http://www.webusability.pl/kurs-usability-2.pdf
http://www.webusability.pl/kurs-usability-2.pdf


I przypominam, trochę brzydko… 
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• Jedną z ważniejszych zasad dobrego designu jest 
zasada KISS 

– „Keep It Simple, Stupid” czyli „to ma być proste, 
głupku” 

– Lub grzeczniej: „Keep it Simple and Stupid” = „to 
ma być proste i głupie” 

– Oglądnijmy stronę: http://www.html-css-ajax.com   

 

http://www.html-css-ajax.com/
http://www.html-css-ajax.com/
http://www.html-css-ajax.com/
http://www.html-css-ajax.com/
http://www.html-css-ajax.com/
http://www.html-css-ajax.com/


Pozycjonowanie stron WWW 
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• Z ang. Search Engine Optimization – SEO to 
proces, którego rezultatem są wysokie pozycje w 
wynikach wyszukiwarek internetowych dla 
wybranych słów kluczowych 

– forma reklamy, która nie pociąga za sobą wysokich 
kosztów,  
a jej skuteczność objawia się zwiększeniem i poprawą 
jakości ruchu na stronie internetowej 

– dobre pozycjonowanie sprawia, że klienci sami 
odwiedzają stronę internetową  



SEO – podstawowe działania 
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• Podstawą procesu pozycjonowania jest 
optymalizacja strony internetowej. Polega ona na: 

– analizie (audyt SEO) i modyfikacji kodu HTML, 

– optymalizacji treści strony WWW pod kątem 
pozycjonowanych słów kluczowych (SEO copywriting). 

• Ważna jest również popularyzacja strony  
i link popularity (cdn.) 



SEO a działanie wyszukiwarek 
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• Wyszukiwarka wykorzystuje specjalne programy-
roboty, inaczej zwane pajączkami 

Pajączki znajdują  
i przeszukują strony 

WWW, budując listę słów  
i wyrażeń znalezionych na 

każdej z nich  

Wyszukiwarki przechowują 
spis (lub bazę) słów  

i wyrażeń znalezionych na 
każdej stronie WWW 

Użytkownicy 
wyszukiwarek mogą 

następnie przeszukiwać 
utworzone spisy pod 
kątem danych słów i 
wyrażeń kluczowych 

Wyszukiwarki starają się 
dopasować wprowadzone 

przez użytkownika jako 
zapytanie informacje do 

stron, które mogą je 
zawierać. 



SEO – popularność strony 
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• Mierzona jest przez wyszukiwarki na podstawie 
liczby wizyt w ciągu określonego czasu oraz 
czasu spędzonego przez internautę na tej stronie 

– należy umieszczać taki tekst w tytule strony oraz w jej 
opisie, aby zdecydowanie zachęcał internautę do 
kliknięcia naszego linku w wynikach wyszukiwarki 

– czas = strona musi zawierać interesujące, sensowne 
informacje  



SEO - link popularity 
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• Współczynnik link popularity określa się za 
pomocą liczby połączeń (liczby linków) 
prowadzących do danej strony z innych stron 
oraz wartości tych połączeń 

• Ważne są linki z innych stron, ale z prawidłowo 
dobranym anchor textem tych linków 

– staraj się aby linki prowadzące do Twojej strony były 
linkami tekstowymi, w których anchor text linku 
zawierał najważniejsze dla Ciebie słowa kluczowe:  
<a href="http://www.blablabla.pl/">tu jest właśnie anchor text linka</a>  



SEO - link popularity 

138 

• Uwaga: algorytm Google zwraca coraz mocniejszą 
uwagę na jakość strony, na której znajduje się 
link, więc masowe umieszczanie linków na 
stronach, gdzie jedynym elementem są dziesiątki 
linków do różnych stron jest kompletnie bez 
sensu  



SEO - link popularity 
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• Warto wiedzieć 
– obecnie lepiej mieć nawet tylko kilka linków z pięciu różnych 

serwisów (kilka różnych domen) i co najważniejsze, aby te 
serwisy były położone na różnych serwerach, których nr IP się 
różni, niż nawet 5000 linków  
z jednego serwisu 

– godne polecenia jest również dodawanie swoich wpisów do 
katalogów z linkami bezpośrednimi (np. http://katalog.seo-
supreme.com/) 

• przy wpisywaniu pamiętaj oczywiście o zawarciu słów kluczowych 
w tytule strony (anchortext)! 

– coraz większe znaczenie w pozycjonowaniu mają serwisy 
społecznościowe (Facebook, Google Plus), w tym 
wykorzystanie przycisków “Lubię to” oraz “Google +1″ 

• https://www.lubie.to/baza/przycisk-lubie-to-na-Twojej-stronie  

 

http://katalog.seo-supreme.com/
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SEO – optymalizacja budowy strony 
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• Budowa i zawartość strony nie ma już obecnie aż tak 
decydującego znaczenia przy pozycjonowaniu stron. 
Warto jednak pamiętać, że wyszukiwarki internetowe 
nadal zwracają pewną uwagę na: 

– częstotliwość słów kluczowych (liczba powtórzeń danego 
słowa kluczowego),  

– gęstość słów kluczowych (procentowy wskaźnik tych słów  
w strukturze strony),  

– pozycjonowanie słów kluczowych (słowa kluczowe powinny 
znajdować się na początku).  

 



SEO – optymalizacja budowy strony 
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• W obszarze <HEAD></HEAD> 

• Tytuł strony 

– <title>Intrygujący tytuł a w nim słowa 
kluczowe</title> 

• Jest ważny! Powinien być: 

– interesujący, ponieważ jest to jeden z widocznych 
elementów strony 

– krótki - max do 75 znaków (najlepiej jednak do 60 
znaków razem ze spacjami, tzn. 5 - 6 wyrazów) 

– na początku tytułu – słowa kluczowe 

• nie używaj słów, których nie ma w treści 

 



SEO – optymalizacja budowy strony 
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• Mata tag Description:  
– <meta name="description" content="Ciekawy opis strony z zawartymi 

słowami kluczowymi, który zachęca do odwiedzenia."> 

• Ma jeszcze pewne znaczenie w niektórych wyszukiwarkach, więc: 
– umieść słowa kluczowe na początku 
– nie powtarzaj ich zbyt często (max ilość powtórzeń w zależności od 

wyszukiwarki, to 2 do 3 razy; powyżej wyszukiwarka może to uznać za 
spam 

– do 150 znaków (łącznie ze spacjami), choć większość wyszukiwarek bierze 
pod uwagę do 256 znaków 

• Google ignoruje ten meta tag przy nadawaniu rankingu, ale czasem 
korzysta z niego, jako źródłą opisu strony  
w wynikach wyszukiwania 
 



SEO – optymalizacja budowy strony 
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• Mata tag zawierający słowa kluczowe: 
– <meta name="keywords" content="słowo1, słowo2, słowo3">  

• I znów - Google ignoruje, niektóre mechanizmy 
wyszukiwawcze przywiązują do niego pewną wagę 

• Powinien  
– składać się z max 256 znaków (łącznie ze spacjami) 

– do 10 słów kluczowych (najoptymalniejsza długość biorąc pod 
uwagę wymagania różnych wyszukiwarek wynosi od 75 znaków 
do 128 znaków - razem ze spacjami). 

– nigdy nie powtarzaj tu słów kluczowych 

– najważniejsze dla Ciebie słowa kluczowe umieść na początku 

– nie umieszczaj w tym meta tagu słów kluczowych, które nie 
występują w treści strony. 

 



SEO – optymalizacja budowy strony 
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• W obszarze <BODY></BODY> 

• Nagłówek strony: 

– <h1>Tekst nagłówka wraz ze słowami kluczowymi</h1>  

• Używaj nagłówków - to pomaga w pozycjonowaniu 
stron w wyszukiwarkach 

– szczególnie duże znaczenie ma tu nagłówek najwyższego 
rzędu, czyli <h1></h1>. 

• Staraj się, by nagłówki były krótkie i nigdy nie powtarzaj 
w jednym nagłówku tych samych słów kluczowych 

• Nagłówek <h1></h1> staraj się umieścić zaraz na 
samym początku obszaru <body></body>. 

 



SEO – optymalizacja budowy strony 
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• Adres łączy: 
– np.: <a href="słowokluczowe.html">… 

• Anchor text w linkach wewnętrznych 
– wszystkie linki wewnętrzne, które kierujesz na daną podstronę 

swojego serwisu wyposażaj we właściwy anchor text:  
np.: <a href="strona.htm">słowo kluczowe</a> 

• Tagi alt:  
– alt="słowa kluczowe zawarte w opisie obrazka"  
– Jeśli masz na swojej stronie grafikę, to użyj znacznika alt do ich 

opisu (najlepiej jedno krótkie zdanie ze słowami kluczowymi) 

• I oczywiście sam tekst umieszczony na stronie  
z zawartymi słowami kluczami 
 



SEO – optymalizacja budowy strony 
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• Najważniejsze słowa kluczowe umieść przynajmniej 
jeden raz w wytłuszczeniu <b>słowo kluczowe</b>  
i wyróżnieniu <i>słowo kluczowe</i> (lub: strong) 

• Z badań nad wyszukiwarkami wynika, że gęstość 
występowania słów kluczowych w treści dokumentu 
nie powinna przekraczać 5% wszystkich słów 
kluczowych zawartych na stronie. Powyżej tej wartości 
wyszukiwarki mogą uznać to za przejaw spamowania.  



SEO – optymalizacja budowy strony 
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• Gęstość słów kluczowych dla Twojej strony możesz 
określić np. na Widexl Meta Tag Analyzer. 

• Nie ma sensu utykanie na siłę słów kluczowych na 
stronie 

• To co teraz naprawdę decyduje o sukcesie  
w pozycjonowaniu, to zorganizowanie jak największej 
liczby wysokiej jakości linków z właściwym anchor 
textem, skierowanych na promowaną stronę  
z podobnych tematycznie serwisów. 

 

http://www.widexl.com/remote/search-engines/metatag-analyzer.html
http://www.widexl.com/remote/search-engines/metatag-analyzer.html
http://www.widexl.com/remote/search-engines/metatag-analyzer.html


SEO - porady 
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• Nie używaj ramek <frames> do budowy swojej strony 
WWW ponieważ niektóre wyszukiwarki nie radzą sobie 
dobrze z indeksacją takich stron. 

• Optymalizuj jedną podstronę dla 1, 2, góra 3 wyrazów 
lub fraz. Trudno jest dobrze spozycjonować stronę dla 
większej liczby słów kluczowych.  

• Dla każdej kolejnej podstrony swojego serwisu stwórz 
inny tytuł strony <title></title>, w którym umieścisz  
np. 2 najważniejsze słowa kluczowe (występujące na tej 
stronie) 



SEO - porady 
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• Nie pakuj słów kluczowych do komentarzy <!– słowa 
kluczowe –>, ukrytych warstw, itd., bo i tak Google to 
zignoruje, a nawet możesz w innych wyszukiwarkach 
dostać za to bana 

• Wybierz dla siebie słowa kluczowe, które najlepiej 
opisują Twoją stronę i sprawdź, jak często dane słowo 
kluczowe jest poszukiwane przez internautów. 
Przydatne narzędzie do sprawdzania tego typu 
informacji znajduje się np. na stronie 
www.keyworddiscovery.com 

– nie ma sensu pozycjonować strony dla słów, których nikt nie 
wpisuje do wyszukiwarki  

 

http://www.keyworddiscovery.com/


Semantyka WWW - wprowadzenie 
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• Witryna WWW widziana oczami człowieka  
i robota 

 



Semantyka sieci 
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• Polecam: http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_web 

• Uwaga  zasoby zawarte w sieci WWW mają być 
zrozumiałe nie tylko dla człowieka, ale również dla 
robotów  

– raczej: dla oprogramowania przetwarzającego zasoby sieci 
WWW 

• Semantyka zasobów WWW oznacza wprowadzenie 
nowego aspektu do współczesnych stron 
internetowych: znaczenia, dostępnego dla robotów 

http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_web


Semantyka kodu 
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• Pierwszym krokiem tworzenia semantycznych dokumentów 
jest dostarczanie wszystkich danych w postaci tekstowej 
– Jeśli na stronie pojawia się jakakolwiek informacja w postaci 

graficznej i nie ma swojego odpowiednika tekstowego, to witryna 
taka nie jest semantyczna 

• Drugim krokiem jest usunięcie z dokumentu HTML wszelkich 
elementów i znaczników pełniących wyłącznie rolę 
prezentacyjną  stosuj CSS 

• Minimalizuj kod HTML = każdy znacznik, stosowany wyłącznie 
do osiągnięcia układu graficznego, psuje semantykę kodu! 
– na przykład pojemnik: <div id=„wyroznij"> ... </div> tworzony 

wyłącznie w celu nadania wizualnych cech witryny burzy 
semantykę kodu  

 



Strona z jednym menu 
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• Najmniejszą, niebanalną stroną WWW, jest strona 
posiadająca jedno menu i treść 

• Do wykonania semantycznego menu strony WWW 
mamy do dyspozycji dwie listy: ul oraz ol.  

– wykonanie menu w postaci: akapitu p zawierającego serię 
hiperłączy lub elementu div z hiperłączami jest z punktu 
widzenia semantyki strony nieco gorsze 

– w obecnej chwili, wykonywanie menu w postaci listy ol bądź 
ul stało się powszechne 

• Do rozmieszczenia na stronie tekstu używaj elementu 
div (ale nie przesadzaj! – jest jeszcze p!) 



Znaczniki semantyczne  
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• Określają charakter (znaczenie) tekstu, który obejmują. Zwykle niosą ze sobą 
również odpowiednie formatowanie, ale nie jest to wymagane. Są to np.:  

– Mark - zaznacza lub uwydatnia tekst w jednym dokumencie, w celu odwołania się 
do niego w innym kontekście 

– Time - stosowany, by przekazać wszelkim automatom, że wybrany tekst na stronie 
jest datą lub/i czasem 

– Hn (tytuł) 
– STRONG (mocne wyróżnienie) - wskazuje, że objęty nimi tekst jest bardzo ważny, 

(mniej ważne: b, i, u) 
– EM (emfaza) 
– CODE (kod komputerowy) - daje do zrozumienia, że jest to fragment kodu 

komputerowego  
– SAMP (przykład)  
– VAR (zmienna) 
– Q (cytat) 
– CITE (odniesienie do źródła) 
– ABBR (skrót),  
– DFN (definicja).  

http://www.kurshtml.edu.pl/html/nowe_elementy_html5,html5.html#semantyka_tekstu
http://www.kurshtml.edu.pl/html/tytul,tekst.html
http://www.kurshtml.edu.pl/html/time,html5.html
http://www.kurshtml.edu.pl/html/tytul,tekst.html
http://www.kurshtml.edu.pl/html/tytul,tekst.html
http://www.kurshtml.edu.pl/html/tytul,tekst.html
http://www.kurshtml.edu.pl/html/wyroznienie,tekst.html
http://www.kurshtml.edu.pl/html/wyroznienie,tekst.html
http://www.kurshtml.edu.pl/html/kod_komputerowy,tekst.html
http://www.kurshtml.edu.pl/html/przyklad,tekst.html
http://www.kurshtml.edu.pl/html/zmienna,tekst.html
http://www.kurshtml.edu.pl/html/cytat,tekst.html
http://www.kurshtml.edu.pl/html/cytat,tekst.html
http://www.kurshtml.edu.pl/html/skrot,tekst.html
http://www.kurshtml.edu.pl/html/definicja,tekst.html


Znaczniki semantyczne 
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• Mają ogromne znaczenie dla syntezatorów 
mowy, czyli specjalnych przeglądarek, które 
odczytują treść stron WWW na głos (osoby 
niewidome) 

• Mają też znaczenie dla robotów wyszukiwarek 
sieciowych 



HTML5 a semantyka - przypomnienie 
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• HTML5 umożliwia budowanie stron, które są jeszcze 
bardziej zrozumiałe dla wyszukiwarek 
– liczne nowe znaczniki, których głównym zadaniem jest 

ułatwienie precyzyjnego określenia rodzaju treści znajdującej 
się na stronie 

– <header> – służy do zrobienia bloku nagłówka strony. Możemy tu umieścić 
logo, tytuły, nagłówki, czy też nawigację (umieszczając ją w znaczniku <nav>) 

– <nav> –powinniśmy tu wstawić menu, nawigację po stronie czy też artykule 
– <footer> – w tym znaczniku wstawiamy stopkę strony lub artykułu 
– <section> – sekcje – artykuł możemy podzielić na sekcje, jak i cały layout 

strony. Np sekcja prawa, lewa, dolna itp… 
– <article> – ten znacznik powinien mieścić w sobie większy blok tekstu, 

artykułu, wpisu 
– <aside> – tym znacznikiem powinniśmy “opakować” wszelkie dodatki, cytaty 

przy artykule, dygresje itp. 



Responsywność stron WWW 
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• Dostosowanie grafiki do rozmiaru wyświetlacza 
urządzenia  strona responsywna wyświetla się 
równie dobrze na dużym monitorze 
stacjonarnym, laptopie, smartfonie i na tablecie 

• To czy strona jest reponsywna można sprawdzić 
za pomocą pluginu web-developer dla 
przeglądarek Firefox i Chrome 

– chrispederick.com/work/web-developer 

• Po zainstalowaniu wystarczy kliknąć w zakładkę ROZMIAR –
> WYŚWIETL UKŁADY RESPONSYWNE  



Responsywność stron WWW 
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• Nie da się jednoznacznie sprecyzować tworzenia stron 
responsywnych 

– Można np. stosować Media Queries 

– Można stosować Java Script… 

• Polecam tutorial: 

– http://www.footstep.pl/blog/strona-responsywna-tutorial 

http://www.footstep.pl/blog/strona-responsywna-tutorial
http://www.footstep.pl/blog/strona-responsywna-tutorial
http://www.footstep.pl/blog/strona-responsywna-tutorial
http://www.footstep.pl/blog/strona-responsywna-tutorial
http://www.footstep.pl/blog/strona-responsywna-tutorial


Krok 1: ustal rozdzielczości ekranów 
mobilnych urządzeń (przykładowe) 
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Pamiętaj, że strona nie powinna wyświetlać się od 

krawędzi do krawędzi, stąd przyjmij szerokości: 1050px, 

930px, 720px, 420px, 300px 

http://www.footstep.pl/blog/strona-responsywna-tutorial 

http://www.footstep.pl/blog/strona-responsywna-tutorial
http://www.footstep.pl/blog/strona-responsywna-tutorial
http://www.footstep.pl/blog/strona-responsywna-tutorial
http://www.footstep.pl/blog/strona-responsywna-tutorial
http://www.footstep.pl/blog/strona-responsywna-tutorial


Krok 2: zaprojektuj prosty layout 
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http://www.footstep.pl/blog/strona-responsywna-tutorial 

http://www.footstep.pl/blog/strona-responsywna-tutorial
http://www.footstep.pl/blog/strona-responsywna-tutorial
http://www.footstep.pl/blog/strona-responsywna-tutorial
http://www.footstep.pl/blog/strona-responsywna-tutorial
http://www.footstep.pl/blog/strona-responsywna-tutorial


Krok 3: cała praca w CSS 
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• Ustalamy reguły w pliku .css tak, by dla każdej 
rozdzielczości były inaczej ustalone szerokości 
elementów na stronie… 

  



DHTML – dynamiczne strony 
WWW 
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• Dynamiczny HTML lub DHTML (ang. Dynamic 
HyperText Markup Language, dynamiczny 
hipertekstowy język znaczników) to umowna 
nazwa dla technik służących do dynamicznej 
zmiany treści, wyglądu, zachowania dokumentu 
HTML umożliwiających interakcję strony WWW  
z użytkownikiem i stosowanie efektów 
wizualnych 



DHTML – dynamiczne strony 
WWW 
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• DHTML pozwala na tworzenie np.  

– rozwijane menu,  

– powiększających się miniaturki,  

– pojawiające się na żądanie dodatkowe sekcje tekstu.  

– interaktywne animacje 

• DHTML to także kilka niezgodnych ze sobą 
różnych standardów i implementacji, braki 
dokumentacji 

– powstały liczne strony, które działały dobrze tylko w 
konkretnej wersji konkretnej przeglądarki 

 



DHTML – dynamiczne strony WWW 
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• W skład DHTML wchodzą technologie takie jak: 

– (X)HTML/HTML5, DOM, CSS, SVG (i inne aplikacje 
XML-a), 

– rozszerzenia przeglądarek (np. w postaci filtrów) 

– JavaScript (lub inny język skryptowy działający po 
stronie przeglądarki stron WWW) 

 



DHTML – charakterystyka 
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• Strony dynamiczne dostosowują swoją zawartość i/lub 
wygląd w zależności od interakcji z użytkownikiem lub 
środowiska w którym zostały wywołane (miejsce, czas, 
modyfikacje w bazie danych itp.). 

• Zmiany zawartości strony mogą odbywać się w dwojaki 
sposób 
– zmiany po stronie użytkownika, na jego komputerze (tzw. client-

side) przez użyciu takich języków skryptowych jak JavaScript, 
JScript, Actionscript 

– kompilacja dynamicznej zawartości na serwerze (tzw. server-side) 
wykorzystując języki programowania takie jak PHP, ASP, Perl, 
Coldfusion, JSP, Python itp.).  

• w skomplikowanych serwisach internetowych zazwyczaj wykorzystywane 
są obie metody jednocześnie 



Pamiętaj 
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•Korzystanie z technologii dynamicznego 
generowania stron WWW ma sens 
wówczas, gdy oparty na nich serwis 
internetowy jest bardzo rozbudowany  
i często odwołuje się do zmiennych danych. 

 



JavaScript 
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• Jednym z najpopularniejszych narzędzi stosowanych  
na stronach internetowych jest JavaScript 

– obiektowy skryptowy język programowania, stworzony przez 
firmę Netscape 

• Podczas wzbogacania funkcjonalności strony internetowej istotne 
jest, aby żaden element serwisu nie stał się niedostępny po 
wyłączeniu obsługi JavaScriptu  
w przeglądarce 

 

 

 

•    

 



JavaScript - zastosowanie 

168 

 

• Obsługa zdarzeń wywoływanych w interfejsie, 

• Tworzenie ciasteczek (z ang. cookies),  

• Manipulowanie oknami przeglądarki,  

• Wyświetlanie prostych okien dialogowych,  

• Pobieranie informacji o przeglądarce,  

• Zarządzanie jej pluginami oraz arkuszami stylów, 
itd. 



JavaScript 
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• Jest językiem interpretowanym = nie musi 
zostać skompilowany do kodu maszynowego, 
aby można było zobaczyć efekty jego działania 

– wystarczy przeglądarka internetowa, która ten język 
obsługuje 

• Ze względów bezpieczeństwa JavaScript ma 
znacznie ograniczone uprawnienia dostępu do 
zasobów komputera, ale… 

 



JavaScript - osadzanie 

170 

• Kod źródłowy może być zagnieżdżony wewnątrz dokumentu 
HTML lecz musi być zamieszczony pomiędzy znacznikami 
<script> i </script> 

 
//dla HTML5 
<script> 
    ...instrukcje skryptu 
</script> 

 

• Znaczniki takie można umieszczać w dowolnym miejscu 
dokumentu, ale dobrą praktyką jest osadzanie kodu na 
początku strony, w sekcji <head>, która przez przeglądarkę jest 
wczytywana jako pierwsza 
– można w obrębie strony używać znaczników <script> wielokrotnie – 

na przykład w nagłówku i sekcji <body> 



JavaScript i strony WWW 
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• Kod JS można umieścić w pliku *.js (podobnie jak 
CSS) i dołączyć go do strony – to jest ZALECANE! 
– pisząc semantyczne strony, powinniśmy unikać wstawiania 

skryptów bezpośrednio w kod strony, zastępując je skryptami 
umieszczonymi w dołączanych plikach 

<script type="text/javascript" charset="UTF-8" src=„plik.js"></script> 

 

 

 



JavaScript i strony WWW 
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• Uwaga - nasze skrypty powinniśmy dołączać na 
końcu kodu (tuż przed </body>) 

<body> 

    ...treść strony... 

  

    <script type="text/javascript" charset="UTF-8" src="skrypty.js"></script> 

    <script type="text/javascript" charset="UTF-8" src="inne_skrypty.js"></script> 

</body> 
 

 

 



JavaScript i strony WWW 
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• Przykładowy kod: 

– alert('witaj świecie'); 

– prompt('Podaj swoje imię', 'Tutaj wpisz imię'); 

• Minikurs: 

– http://www.doman.art.pl/kursjs/ 

– http://www.php.rk.edu.pl/w/p/podstawy-
javascript/ lub więcej/lepiej (?): 
http://www.staff.amu.edu.pl/~psi/informatyka/java
script/  

http://www.doman.art.pl/kursjs/
http://www.php.rk.edu.pl/w/p/podstawy-javascript/
http://www.php.rk.edu.pl/w/p/podstawy-javascript/
http://www.php.rk.edu.pl/w/p/podstawy-javascript/
http://www.php.rk.edu.pl/w/p/podstawy-javascript/
http://www.staff.amu.edu.pl/~psi/informatyka/javascript/
http://www.staff.amu.edu.pl/~psi/informatyka/javascript/


Czy trzeba znać JS aby stosować skrypty na 
swojej stronie? 
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• Można korzystać z gotowych JS 

• Skąd wziąć kod? 

– http://webmaster.helion.pl/starocie/skrypt/skrypt.htm  

– http://www.staff.amu.edu.pl/~psi/informatyka/javascript/ze
garek.html 

– http://www.webcore.pl/?webmaster=skrypty_java_script/na
jprzydatniejsze  

– http://javascript.skryptoteka.pl/  

• Ale! Przydaje się podstawowa znajomość tego języka 

– dostosowanie do potrzeb 

– poprawa błędów 

 

http://www.staff.amu.edu.pl/~psi/informatyka/javascript/zegarek.html
http://www.staff.amu.edu.pl/~psi/informatyka/javascript/zegarek.html
http://www.staff.amu.edu.pl/~psi/informatyka/javascript/zegarek.html
http://www.staff.amu.edu.pl/~psi/informatyka/javascript/zegarek.html
http://www.webcore.pl/?webmaster=skrypty_java_script/najprzydatniejsze
http://www.webcore.pl/?webmaster=skrypty_java_script/najprzydatniejsze
http://javascript.skryptoteka.pl/


Systemy zarządzania treścią 
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• (ang. Content Management System, CMS) - 
aplikacja internetowa (lub ich zestaw), 
pozwalająca na łatwe utworzenie serwisu 
WWW oraz jego późniejszą aktualizację  
i rozbudowę przez redakcyjny personel 
nietechniczny 
– kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji  

w serwisie internetowym zarządzanym przez 
CMS odbywa się za pomocą prostych w 
obsłudze interfejsów użytkownika 

• strony WWW zawierające rozbudowane formularze  
i moduły 



CMS – podstawowe właściwości 

176 

• oddzielenie treści (zawartości informacyjnej 
serwisu)  
od wyglądu (sposobu jej prezentacji) 

• oparte są na bazach danych i językach 
skryptowych  
lub specjalistycznym oprogramowaniu 
uruchamianym po stronie serwera 

 



CMS – jak to działa? 
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UŻYTKOWNIIK SERWER WWW

BAZA DANYCH APLIKACJA CMS

Zapytanie do serwera po wpisaniu adresu

Odpowiedź - dane

Odpowiedź – strona WWW

Polecenie sterujące bazą danych

Odpowiedź strona 

WWW

Przekazanie 

zapytania do 

aplikacji

na podstawie: D. Mitas, „Joomla! w praktyce”, Ringier Axel Springer Polska, 2010, s. 

8. 



Najważniejsze zalety systemów 
zarządzania treścią 
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• łatwość zarządzania witryną, 

• obsługa CMS nie wymaga specjalistycznych 
umiejętności - wystarczy znajomość obsługi 
komputera, 

• dostępność gotowych modułów zwiększających 
funkcjonalność strony 



Najbardziej popularne CMS 

179 



Systemy zarządzania treścią 
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• Który CMS wybrać? Polecam: 
http://jakicmswybrac.pl/wordpress.html 

• Jak to wygląda w praktyce? 

– (joomla! – www.inf.up.krakow.pl)  

– Instalacja i konfiguracja: 
http://channel9.msdn.com/Series/Kurs-aplikacji-web-
od-podstaw/Jak-zainstalowa-system-Joomla--Kurs-
aplikacji-web-cz-34  

– Instalacja WordPress – krok po kroku: 
http://www.otoszablony.com/instalacja-wordpress 

 

 

http://jakicmswybrac.pl/wordpress.html
http://jakicmswybrac.pl/wordpress.html
http://channel9.msdn.com/Series/Kurs-aplikacji-web-od-podstaw/Jak-zainstalowa-system-Joomla--Kurs-aplikacji-web-cz-34
http://channel9.msdn.com/Series/Kurs-aplikacji-web-od-podstaw/Jak-zainstalowa-system-Joomla--Kurs-aplikacji-web-cz-34
http://channel9.msdn.com/Series/Kurs-aplikacji-web-od-podstaw/Jak-zainstalowa-system-Joomla--Kurs-aplikacji-web-cz-34
http://channel9.msdn.com/Series/Kurs-aplikacji-web-od-podstaw/Jak-zainstalowa-system-Joomla--Kurs-aplikacji-web-cz-34
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• Aplikacja, która krok po kroku prowadzi przez wszystkie 
etapy tworzenia strony – od wyboru szablonu, 
kolorystyki i układu, aż po jej publikację na serwerze 

– generuje szablon serwisu z gotowego wzorca bez 
konieczności pisania kodu HTML czy przygotowywania grafiki 

– Zadanie użytkownika: wprowadzenie treści strony oraz 
dodatkowych elementów graficznych, takich jak logo firmy, 
zdjęcia z wakacji i tym podobne 

– kreator stron internetowych online działa w przeglądarce 
internetowej 

• Ma dużo cech wspólnych z systemami zarządzania 
treścią, ale… 



Przykładowe (darmowe) kreatory 
stron WWW 
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• http://pl.jimdo.com/ - przewodnikiem  

• https://sites.google.com/ - dla tych, którzy mają 
założone konto na Gmail – a my mamy grupowe 
 

• http://kompozer.net/ - aplikacja instalowana, 
ale również prosta 

• http://republika.onet.pl/webkreator.html - 
kreator stron portalu Onet – prymitywniejszy, 
ale w j. polskim 

http://pl.jimdo.com/
https://sites.google.com/
http://kompozer.net/
http://republika.onet.pl/webkreator.html
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• Co tu dużo mówić: szablonowość  

• …i ograniczenia 



Hosting 
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• Udostępnianie przez dostawcę usług internetowych 
zasobów serwerowni, czyli oddanie do dyspozycji: 

– określonej objętości dysku twardego (zazwyczaj na macierzy 
RAID), 

– maksymalnej ilości danych do przesłania przez łącza 
internetowe serwerowni, 

– usług obsługiwanych przez serwerownię (w zakresie 
zależnym od specyfiki usługi, np. udostępnienie bazy danych 
z określeniem maksymalnej jej objętości). 

• Usługa hostingu w zakresie wynajmu platform pod 
serwery HTTP nazywana jest web hostingiem 

 



Darmowy hosting stron WWW 
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• Wady: 

– ograniczenia związane z maksymalnym miesięcznym 
transferem,  

– ograniczenia przestrzeni dyskowej, 

– brak dostępu do baz danych, 

– brak obsługi języków skryptowych (np. PHP), 

– reklamy na stronie umieszczane przez dostawcę 
(przykład), 

– otrzymywanie reklamowych wiadomości drogą 
elektroniczną. 

 

http://www.htmlkurs.yoyo.pl/inne/wykaz.html


Hosting płatny 
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• Wg rankingu portalu webhosting.info ponad 50% 
stron w Polsce jest hostowanych w 3 
największych firmach: home.pl, nazwa.pl i az.pl 

• Koszt jest w relacji do oferty  

 

 

https://home.pl/


Najlepszy darmowy hosting…? 
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http://www.friko.pl/ http://www.keed.pl 

• pojemność dysku: 100GB 

• transfer miesięczny: bez limitu 

• baza danych MySQL: tak (100MB) 

• FTP: tak 

• konta pocztowe: tak 
• domena: 3-2-1.pl, aq.pl, awsome.pl, 

bezsternika.pl, blogostrefa.org, 

blogowisko.eu, brejk.pl, czlowiekroku.com, 

doprzodu.com, firmowo.net, glupoty.com, 

grejt.pl, grupki.com, hitowy.pl, iscool.pl, 

mojezdjecia.net, mrowkojad.pl, 

obywateleuropy.eu, osobie.net, trixy.pl, 

ufoludki.net, w8w.pl, wgrochy.pl, 

wpaski.com, xorg.pl, za.pl, 

zdjeciowski.com 

 

• pojemność dysku: 10GB 

• transfer miesięczny: 

100GB 

• baza danych MySQL: tak 

• FTP: tak 

• konta pocztowe: tak 

• domena: keed.pl 
 

http://www.friko.pl/
http://www.keed.pl/
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http://jatsu.pl/ http://www.luahosting.pl/ 

• pojemność dysku: 

5,5GB 

• transfer miesięczny: 

bez limitu 

• baza danych MySQL: 

tak 

• FTP: tak 

• konta pocztowe: brak 

informacji 

• domena: cz.cc 

• pojemność dysku: 2G 

• transfer miesięczny: bez 

limitu 

• baza danych MySQL: 1 

(150MB) *dodatkowa 

opłata sms, aby mieć 

dostęp 

• FTP: 5 

• konta pocztowe: 5 

• domena: lua.pl 

http://jatsu.pl/
http://www.luahosting.pl/
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http://www.hostinger.pl http://www.cba.pl/ 

• pojemność dysku: 

2G 

• transfer miesięczny: 

100GB 

• baza danych 

MySQL: 2 

• FTP: tak 

• konta pocztowe: tak 

• domena: - 

• pojemność dysku: 1GB 

• transfer miesięczny: bez 

limitu 

• baza danych MySQL: bez 

limitu 

• FTP: bez limitu 

• konta pocztowe: 25 

• domena: cba.pl, c0.pl lub 

y0.pl 

http://www.hostinger.pl/
http://www.cba.pl/
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http://100mb.pl/ http://sanfre.eu 

• pojemność dysku: 

1GB 

• transfer miesięczny: 

bez limitu 

• baza danych MySQL: 

bez limitu 

• FTP: bez limitu 

• konta pocztowe: bez 

limitu 

• domena: 100mb.pl lub 

.wh0.pl. 

• pojemność dysku: 1GB 

• transfer miesięczny: 

100GB 

• baza danych MySQL: bez 

limitu 

• FTP: tak 

• konta pocztowe: bez limitu 

• domena: 1fre.pl 

http://100mb.pl/
http://sanfre.eu/
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http://www.prv.pl/ http://www.strefa.pl 

• pojemność dysku: 

1GB 

• transfer miesięczny: 

bez limitu 

• baza danych MySQL: 

tak 

• FTP: tak 

• konta pocztowe: brak 

informacji 

• domena: prv.pl, 

pev.pl, xlx.pl, opx.pl, 

htw.pl, keep.pl 

• pojemność dysku: 1GB 

• transfer miesięczny: 1GB 

• baza danych MySQL: nie 

• FTP: tak 

• konta pocztowe: tak 

• domena: strefa.pl 

http://www.prv.pl/
http://www.strefa.pl/
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http://www.ugu.pl/ http://koon.pl/ 

• pojemność dysku: 

150MB 

• transfer miesięczny: 

bez limitu 

• baza danych MySQL: 

1 (250MB) 

• FTP: tak 

• konta pocztowe: tak 

• domena: ugu.pl 

• pojemność dysku: 270MB 

• transfer miesięczny: 9GB 

• baza danych MySQL: tak 

• FTP: tak 

• konta pocztowe: tak 

• domena: koon.pl 

http://www.ugu.pl/
http://koon.pl/
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• Protokół HTTP: 

– Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania 
dokumentów hipertekstowych 

– Za jego pomocą: 

• przesyła się żądania udostępnienia dokumentów WWW 

• informacje o kliknięciu odnośnika 

• informacje z formularzy 

– Nie zachowuje żadnych informacji  
o poprzednich transakcjach z klientem 

• najczęstszym rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie mechanizmu ciasteczek. Inne podejścia to m.in. sesje po 
stronie serwera, ukryte parametry (gdy aktualna strona zawiera formularz) oraz parametry umieszczone w URL-u (jak 
np. /index.php?userid=3). 

– HTTP standardowo korzysta z portu nr 80 (TCP) 
 



Protokół HTTP 
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• działa na poziomie warstwy aplikacji w strukturze 
komunikacji sieciowej 

• stosuje połączenie TCP do zapewnienia sekwencyjnego 
doręczania wszystkich pakietów 

• Do komunikacji używa on zapytań i odpowiedzi 

– jeżeli klient HTTP (np. przeglądarka internetowa) wyśle 
zapytanie do serwera WWW określając jego adres, serwer 
odpowiada mu na zapytanie, wysyłając z powrotem 
odpowiednie informacje  

• wszystkie pośredniczące komputery troszczą się o dostarczenie tych 
wiadomości). 

http://www.drzewo-

wiedzy.pl/?page=artykul&id=70 

http://www.drzewo-wiedzy.pl/?page=artykul&id=70
http://www.drzewo-wiedzy.pl/?page=artykul&id=70
http://www.drzewo-wiedzy.pl/?page=artykul&id=70
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• Przykładowe połączenie HTTP wygląda w następujący sposób: 
– 1. Klient wysyła żądanie informacji do serwera w postaci adresu URL . Jeżeli numer portu nie jest podany, domyślnie 

używa się wartości 80. Serwer akceptuje połączenie. 
– 2. Następnym krokiem jest wysłanie zapytania o plik zawierający kod HTML i  znajdujący się na serwerze:  

GET /index.html HTTP/1.0 
– 3. Serwer odpowiada na zapytanie wysyłając na przykład taką odpowiedź: 

HTTP/1.0 200 OK. 
Date:   Mon, 26 Feb 2007 18:44:58 GMT 
Content-Type:   text/html 
Content-Length:   53 
 

• Pierwsza linia pełnej odpowiedzi - Status-Line, zawiera wersję protokołu, kod powrotu oraz tekstowy opis tego kodu. Pierwsza cyfra 
kodu powrotu określa klasę odpowiedzi: 
 
1xx: Informational - Nieużywane, zarezerwowane na przyszłość, 
2xx: Success - Akcja się powiodła, żądanie zostało  zaakceptowane, 
3xx: Redirection - Muszą być podjęte dalsze czynności, aby uzyskać  dobrą odpowiedź, 
4xx: Client Error - Prośba zawiera błąd lub nie może być spełniona, 
5xx: Server Error - Prośba jest OK; kłopot jest z serwerem, 
 
Przykładowe klasy odpowiedzi Status-Code: 
"200"   ; OK  
"201"   ; Created   
"202"   ; Accepted   
"204"   ; No Content 
"302"   ; Found 
"403"   ; Forbidden 
"404"   ; Not Found 
 
    W dalszej części znajduje się zawartość dokumentu html. 

http://www.drzewo-

wiedzy.pl/?page=artykul&id=70 

http://www.drzewo-wiedzy.pl/?page=artykul&id=70
http://www.drzewo-wiedzy.pl/?page=artykul&id=70
http://www.drzewo-wiedzy.pl/?page=artykul&id=70
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• Web server – program działający na serwerze internetowym, 
obsługujący żądania protokołu komunikacyjnego HTTP.  

• Z serwerem WWW łączy się, poprzez sieć komputerową, 
przeglądarka internetowa, będąca jego klientem, aby pobrać 
wskazaną stronę WWW. 

• Serwer WWW może też korzystać z usług innego, równolegle 
działającego oprogramowania, np. MySQL i PHP, 
udostępniając wynikowe, dynamicznie utworzone strony 
WWW, wzbogacone danymi z bazy danych. 

• Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache.  
– Według badań obsługuje on ok. 65% wszystkich stron 

internetowych na świecie. Drugie miejsce zajmuje serwer firmy 
Microsoft. 



Na zakończenie 
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• Proszę o pytania  



Źródła  
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• Grafika:  
– http://www.iconarchive.com/, 
– http://www.designcontest.com/blog/2012/01/  
– http://www.jartis.pl/web-design/ 

• Teksty: 
– http://webmaster.helion.pl/kurshtml/style/  
– http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/kurs-html-css.aspx  
– http://kurs.browsehappy.pl/CSS/CSS  
– www.kurshtml.edu.pl/css/ 
– http://www.webusability.pl/kurs-usability/  
– http://kck.wikidot.com/_zajecia:06:uzytecznosc 
– http://www.html-css-ajax.com/ 
– http://www.mornel.com/publikacje/web_usability_czyli_funkcjonalnosc_stron_www 
– http://webdesignermagazine.pl/webdesign/web-usability-uzytecznosc-stron-internetowych/ 
– http://kazimirowicz.pl/pliki/poradnik-web-usability.pdf 
–  http://www.triso.pl/czytelnia/web-usability.html  
– http://www.kurshtml.edu.pl/html/jak_zrobic_dobra_strone,zielony.html  
– http://www.web-marketing.pl/pozycjonowanie-stron/  
– http://forum.programosy.pl/pozycjonowanie-stron-www-poradnik-vt25525.html  
– http://mercuryweb.pl/pozycjonowanie-stron.php  
– http://www.html-css-ajax.com/strony-www.php  
– http://www.bt4.pl/kursy/html5-k/html5-rzeczowo/ 
– http://www.benhauer.pl/blog/optymalizacja-strony-html-sekcja-head/ 
– http://webhosting.pl/Kurs.HTML5.Czesc.2.nowe.tagi.i.nowe.atrybuty?page=1 
– http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/tin/scb/wyklad02/index.html 
– http://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web  
– http://users.uj.edu.pl/~konior/tech_www/html_wyk/4_style/projekt_css.html  
– http://www.html-css-ajax.com/valid-xhtml.php  
– http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/struktura-dokumentu-i-nowe-elementy-html5.aspx 
– http://www.crimsteam.site90.net/crimsteam/html5/html5_podstawy_mozliwosci.html 
– http://www.creamsoft.com/blog/nowe-znaczniki-html-5-i-usuniete-elementy-z-html-4-01.html  
– http://www.centrumxp.pl/InternetExplorer/2232,16-Nowe-znaczniki-HTML5.aspx 
– http://www.webnote.pl/tworzymy-krok-po-kroku-strone-w-html5-i-css3-czesc-1.html  
– http://www.bt4.pl/kursy/html5-k/html5-rzeczowo/r3-obsluga/  
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