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1. Struktura strony  
Na ostatniej lekcji dowiedzieliśmy się czym jest język HTML, dlaczego pliki html są 

plikami tekstowymi oraz jak to się dzieje, że przeglądarka WWW na podstawie kodu wyświetla 

stronę w przyjaznym dla nas obrazie. 

Celem dzisiejszej lekcji jest głębsze poznanie struktury dokumentu  

Rysunek 1. Struktura dokumentu 

 

Jak już wiesz, budowę strony www można porównać do człowieka. Jest tutaj głowa i ciało. 

Zarówno w głowie jak i w ciele używamy tzw. znaczników. 

2. Znaczniki 
ZNACZNIKI TO SŁOWA LUB ZNAKI UMIESZCZONE POMIĘDZY NAWIASAMI 

< >  

Znaki oraz słowa umieszczane poza nawiasami nie są przez przeglądarkę 

interpretowane. Znaczniki składają się z dwóch części: polecenia otwierającego i 

zamykającego 



SKŁADNIA: 

<nazwa polecenia>….</nazwa polecenia> 

ISTNIEJĄ POJEDYNCZE ZNACZNIKI NIE POSIADAJĄCE ODDZIELNYCH 

ZNACZNIKÓW ZAMYKAJĄCYCH 

Takie znaczniki zapisujemy: 

<nazwa polecenia> 

<nazwa polecenia /> 

 

W „głowie”, a więc znaczniku <HEAD> (ang. head – głowa) lub mówiąc inaczej sekcji 

nagłówkowej znajduje się wstęp dokumentu. Zazwyczaj to kilka znaczników określających: 

• tytuł strony, 

• informacje o autorze strony,  

• informacje o kodowaniu   

• instrukcje dla przeglądarki  

• instrukcje dla wyszukiwarek  

Między znacznikami <head></head> nie należy wpisywać tekstu, który z założenia ma się 

pojawić na stronie.  

W znaczniku <head><head/> znajduje się nagłówek dokumentu określany przez  

<title>Ryby Polski</title>  

Wprowadź ten znacznik, zapisz plik i spróbuj uruchomić swoją stronę. 

 

Kiedy otworzymy plik z poziomu przeglądarki pojawi się napis „Ryby Polski” 

 

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. Żeby kodowanie przyniosło skutek, trzeba jeszcze ustawić w Notepad++ Format/Koduj 

na UTF-8 (bez BOM) 

 

Znaczniki meta występują z trzema atrybutami 

• name – pozwala na umieszczenie  

• http-equiv - dostarcza wyszukiwarkom informacji dotyczących strony internetowej 

• content 

1.1.1 Opis – meta description 

Opis, znany również jako metaopis czy meta description, oferuje miejsce na krótkie 

podsumowanie zawartości strony. Ponieważ wyszukiwarki prezentują ten metatag jako 

fragment w SERPach, ostrożna edycja jest absolutnie niezbędna dla każdej wyświetlanej treści.. 

Każdy tekst przekraczający tę wartość zostanie ucięty i w wynikach wyszukiwania 

wyświetlony zostanie niepełny opis. 

Znacznik opisu meta jest skierowany przede wszystkim do użytkowników Internetu, dlatego 

powinien zawierać zwięzłe podsumowanie zawartości strony. Wytyczne Google nakazują 

również upewnienie się, że każda strona internetowa ma unikalny opis z dokładnymi 

informacjami o zawartości strony. Ten atrybut ma wyraźną wartość dla użytkownika, który na 

pierwszy rzut oka może stwierdzić, czy strona internetowa jest odpowiednia, a to ma 

pozytywny wpływ na współczynnik klikalności. Poniżej przedstawiono przykładowy opis meta 

 

<meta name="description" content="OPIS STRONY."/> 

 

1.1.2 Słowa kluczowe – meta keywords 

Dzięki znacznikom słów kluczowych operatorzy witryn internetowych mogą definiować słowa 

kluczowe dla programów wyszukiwania. Wprowadzając informacje na temat słów kluczowych, 

wyszukiwarka wyświetli w swoich wynikach strony internetowe odpowiadające 

wyszukiwaniu. 

Strony HTML zawierające odpowiednie wyszukiwane hasła w metatagu słowa kluczowego są 

częściej wyszukiwane przez użytkowników. Tag słów kluczowych był kiedyś jednym z 

najważniejszych metatagów SEO, ponieważ prymitywne wyszukiwarki wykorzystywały to 

jako główną funkcję w rankingach wyników wyszukiwania. Jednak ze względu na ogromny 

potencjał manipulowania tym elementem jest on obecnie pomijany przez czynniki rankingowe 



Google oraz innych wyszukiwarek (np. Bing). W chwili obecnej znaczenie tych metatagów 

dla optymalizacji SEO jest bliskie zeru. 

 

 

<meta name="keywords" content="słowo_kluczowe 1, słowo_kluczowe 2"/> 

 

 

1.1.3 Autor i prawa autorskie – meta author i meta copyright 

Tagi meta author i meta copyright można znaleźć w kodzie źródłowym strony HTML. Służą 

do rejestrowania informacji dotyczących tego kto jest autorem zawartych na stronie informacji 

oraz do kogo należy własność praw autorskich. 

Tag autora jest automatycznie wstawiany przy niektórych systemach zarządzania treścią (CMS) 

i zawsze podaje nazwę ostatniej osoby, która edytowała stronę. Zaletą tego jest to, że 

administratorzy w katalogu źródłowym mogą ustalić, kto edytował stronę. Użycie metatagów 

dotyczących autora i praw autorskich jest opcjonalne 

 

 

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

<meta name="copyright" content="Copyright owner" /> 

 

 

1.2 Instrukcje dotyczące robotów internetowych (botów) 

Jedną z głównych funkcji metatagów jest przekazywanie instrukcji dotyczących indeksowania 

robotom indeksującym wyszukiwarki. Instrukcje te definiowane są na poziomie strony przez 

metadane skierowane do robotów. 

 

<meta name="robots" content="follow"/> 

 

 

Noindex – meta robots noindex 

Jeśli nie chcesz, aby strona HTML pojawiła się w indeksie wyszukiwarki, musisz to wyraźnie 

określić w nagłówku strony. Metatag meta robots noindex zgłasza robotom wyszukiwarek, że 

wskazana strona ma nie być wyświetlana w wynikach wyszukiwania. 

 

<meta name="robots" content="follow"/> 

Nofollow – meta robots nofollow 

Znacznik meta robots nofllow może zostać użyty, aby uniemożliwić botom wyszukiwania 

dotarcie na podstrony za pomocą hiperłączy lub linków z innych domen: 

 

 

<meta name="robots" content="nofollow"/> 

 



 

Reguły index / noindex oraz follow / nofollow można łączyć lub stosować oddzielnie. 

Przykładowo, można użyć ich do określenia czy witryna ma zostać zapisana w indeksie, 

określając przy tym czy napotkane na tej stronie hiperłącza mają być ignorowane. 

Alternatywnie oba działania mogą zostać zabronione lub dozwolone. Przykłady poniżej: 

 

<meta name="robots" content="index,nofollow" /> 

<meta name="robots" content="index,follow" /> 

<meta name="robots" content="noindex,nofollow" /> 

 

1.2.1 Kontrola pamięci podręcznej – meta http-equiv control 

Standardowo strony internetowe są przechowywane na serwerach proxy , dzięki czemu strony 

internetowe mogą ładować się szybciej, gdy zostaną później wywołane. Aby zapobiec temu 

procesowi, użyj metatagu odpowiedzialnego za „kontrolę pamięci podręcznej” o wartości „bez 

pamięci podręcznej”: 

 

<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache"/> 

 

1.2.2 Wygasanie – meta http-equiv expires 

Zamiast całkowicie uniemożliwiać przechowywanie danych w pamięci podręcznej, możesz 

ustawić datę ważności danych HTML z atrybutem http-equiv. W tym celu można użyć 

następującego tagu meta: 

 

 

<meta http-equiv="expires" content="exercise date in seconds"/> 

 

 

Po upływie określonego czasu, przeglądarka załaduje odpowiedni dokument HTML z adresu 

źródłowego. Przykładowo, jeśli wygasanie ma zostać ustawione co 12 godzin, to wpisz wartość 

43200. 

 

 

<meta http-equiv="expires" content="0"/> 

<meta http-equiv="expires" content="43200"/> 

 

 

Alternatywnie możesz ustawić przedział czasowy na dokładną datę i godzinę. Datę należy 

podać z uwzględnieniem strefy czasowej: Greenwich Mean Time (GMT). 

 

 

<meta http-equiv="expires" content="Sat, 07 Feb 2016 00:00:00 GMT"/> 

 

 



1.2.3 Odświeżanie – meta http-equiv refresh 

Meta tagi z atrybutem http-equiv mogą być używane do skonfigurowania prostej formy 

przekierowania. Podobnie jak znacznik expires, znacznik odświeżania może definiować datę 

wygaśnięcia. Jeśli nastąpi odświeżenie, to aplikacje takie jak: przeglądarki internetowe i roboty 

indeksujące wyszukiwarki, zostaną przekierowywane na określony adres URL. 

Poniższy przykład pokazuje przekierowanie do strony głównej home.pl po 10 sekundach 

(licząc po pełnym załadowaniu strony internetowej). 

 

 

<meta http-equiv="refresh" content="10; url=http://www.home.pl/"/> 

 

 

Na następnej lekcji będziemy uzupełniać znaczniki meta 

 

Opis strony 

Zadanie domowe: 

Na podstawie pierwszej i drugiej lekcji utwórz stronę internetową poświęconej Rybom Polski.  

Strona powinna zawierać: 

Ogólną strukturę dokumentu. 

Uzupełnij niezbędne informacje takie jak:  

• tytuł strony 

• znaczniki w sekcji head tj. meta description, meta keywords 

• NA RAZIE NIE ROBIMY NIC W SEKCJI BODY 

 Pamiętaj o niezbędnych znacznikach dla każdej strony. 

Pracę przynieś na pendrive.  

 

 


