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1 Wprowadzenie – podstawowe pojęcia 
Na dzisiejszej lekcji spróbujemy stworzyć strukturę dokumentu HTML 

• HTML (ang. HyperText Markup Language) – podstawowy język do tworzenia stron WWW 

oparty na tzw. znacznikach (tagach) 

• Plik html – plik tekstowy z rozszerzeniem .html lub .htm, zawierający tzw. kod 

• PRZEGLĄDARKA – interpretuje dane zawarte w pliku html i wyświetla na ekranie 

Rysunek 1. Kod strony na przykładzie strony ZSEL. 

 

 

Rysunek 2. Kod strony przetworzony przez przeglądarkę 

 



2 Programy do tworzenia stron www 
HTML jest zapisywany w zwykłym pliku tekstowym. Można go zatem stworzyć za 

pomocą: 

• dowolnego edytora tekstu 

• w edytorach HTML takich jak np. Notepad ++ , Sublime 

Powiedziano, że plik html jest tak naprawdę plikiem tekstowym. Dlaczego tak się dzieje.  

Internet jest siecią globalną, to z kolei oznacza, że strona www powinna być widoczna na 

każdym komputerze, lub innym urządzeniu np. smartfon, tablet. Różne urządzenia mają różne 

systemy operacyjne – ANDROID, LINUX, WINDOWS te z kolei mają różne interfejsy, jądra, 

czy architekturę, ale łączy je jedno. Wszystkie umieją obsługiwać pliki tekstowe, w związku z 

powyższym przyjęło się, że kod będzie zapisany jako tekst, natomiast interpretacją tego kodu 

zajmie się program dedykowany dla konkretnego systemu operacyjnego, tzw. przeglądarka. 

Pozwala to na uniknięcie różnorodności platform.  

My będziemy pracować na Sublime (komputery w szkole). Państwo możecie również 

zainstalować Notepad++, do pobrania z tej strony https://notepad-plus-plus.org/downloads/  

Po instalacji proponuję ustawić zawijanie wierszy i zmienić tło na jakieś bardziej przyjazne 

dla oka.  

3 Struktura dokumentu HTML 
<!DOCTYPE html> - typ dokumentu 

<html lang=”pl-PL”> - deklaracja języka 

<HTML>   - znacznik otwierający dokument 

 <HEAD> 

 ….. 

 </HEAD> 

 <BODY> 

 … 

 </BODY> 

</HTML>   - znacznik zamykający dokument 

Spróbujmy stworzyć naszą pierwszą witrynkę. Państwo uruchamiacie swój edytor. 

Domyślnie otworzy się już nowy dokument.  

https://notepad-plus-plus.org/downloads/


Na początku należy zadeklarować typ dokumentu. Typ ten mówi o tym, że bazą do 

utworzenia strony jest struktura HTML5, zaś przeglądarka będzie ją wyświetlała zgodnie ze 

standardami tego języka.  

<!DOCTYPE html>  

 

Zapiszmy naszą stronę choć tak naprawdę nic na niej jeszcze nie będzie. Kliknij plik, a 

następnie zapisz jako. Proponuję utworzyć nowy folder w którym zapiszemy nasze dzieło 

Folderu nie będziemy mogli utworzyć w folderze plików programu, zamiast tego możemy 

zapisać naszą witrynę w folderze stworzonym na pulpicie. Utwórz zatem na pulpicie folder 

www a następnie zapisz w nim plik. 

Plik nazwij index i z listy rozwijalnej wybierzmy typ pliku html  

Dlaczego index.html. Przeglądarka szuka naszego pliku index.html lub index.htm jako pliku 

startowego dla danej witryny. Kiedy wywołuje się adres danej witryny wyświetlana jest zawartość 

właśnie tego pliku.  

Zauważ, że natychmiast po zapisaniu, nasz edytor zaczął kolorować składnię 

 

Powiedzieliśmy, że struktura dokumentu składa się jeszcze ze znaczników <head> 

i <body>, dopiszmy je, oraz zamknijmy dokument HTML 



Pomiędzy <!DOCTYPE HTML> a znacznikiem <HEAD> powinna się jeszcze znajdować 

deklaracja języka, w jakim strona jest tworzona. W naszym przypadku jest to język polski, 

a zatem nasz plik powinien teraz wyglądać tak:  

 

Stosowanie wcięć.  

Wcięcia stosuje się w celu zwiększenia czytelności kodu 

 

3.1 Sekcja <HEAD> 

W sekcji <HEAD> umieszczamy: 

Tytuł dokumentu, który powinien krótko opisywać zawartość naszej strony.  

<title>Witryny internetowe</title>  

Wprowadźmy ten znacznik, zapisz plik i spróbuj uruchomić swoją stronę 



 

Na zakładce pojawił się napis „Witryny internetowe” 

 

W sekcji <HEAD> umieszcza się również znaczniki <meta>. Jednym z nich jest znacznik 

informujący jakiego zestawu znaków używamy na stronie, w naszym przypadku będzie to 

UTF-8 

 


