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Lekcja 4: SEKCJA BODY 
przygotowała: inż. Lidia Mamet 

 

Do tej pory omówione zostały: struktura strony www, jak również informacje jakie 

zamieszcza się w sekcji <head></head> Celem zajęć jest ogóle zapoznanie z sekcją body oraz 

niektórymi jej elementami.  

1. SEKCJA <BODY> 

Jest to część główna dokumentu HTML i reprezentuje treść dokumentu, czyli wszystko 

to co wyświetli się na ekranie. Jest zapisany jako para znaczników <body></body>  

Element ten, podobnie jak <head></head> może występować w dokumencie wyłącznie 

raz. W body można umieszczać atrybuty, które określą np. kolor tła dokumentu i kolor tekstu. 

Ćwiczenie 1. 

Proszę otworzyć swój dokument z ostatniej lekcji i zmodyfikujemy mu tło oraz kolor 

czcionki. W tym celu w znaczniku otwierającym <BODY> należy dopisać atrybuty.  

 

 

Żeby zobaczyć, czy zmieni się kolor tekstu strony stworzę nowy akapit używając znacznika 

<p> (ang. paragraph) 

 

Teraz można wynik zapisać i strona zmieni swój kolor oraz kolor tekstu 
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2. Elementy blokowe i liniowe  

Elementy blokowe (ang. block elements, block-level) to podstawowe składnik budowy 

strony napisanej w HTML. Są ułożone jedno pod drugim.  

Elementy liniowe (and. text-level,  inline elements)– to takie elementy które występują 

w elementach blokowych i mogą występować obok siebie. 

Stronę www można porównać do pudła      , do którego wkładamy inne mniejsze 

pudełka (odpowiednio ozdobione i z odpowiednią zawartością), tak aby był w nim porządek. 

Tymi pudełkami są elementy blokowe, zaś ozdobnikami – elementy liniowe.  

 

Rysunek 1. Elementy blokowe i liniowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

3. BLOKI TEKSTU I NAGŁÓWKI 

Jak każdy dokument, również dokument HTML powinien być w jakiś sposób 

uporządkowany. Zawiera on w sobie poziomy. Zauważ, że tekst, który właśnie czytasz jest 

podzielony na fragmenty,  zawierają one ponumerowane tytuły,  natomiast ważniejsze pojęcia 

zaznaczone są tłustym drukiem. Ponadto każda myśl jest rozpoczęta nowym blokiem, natomiast 

pierwsze zdanie w każdym takim bloku jest wcięte. Fragmenty tekstu są wyrównane do prawej 

i lewej strony. Podobnie jest w dokumencie HTML. Również powinien być on podzielony na 

części. Biorąc pod uwagę tekst może on zawierać następujące elementy: akapit, nagłówki, listy 

punktowane i listy numerowane. Owe pojęcia ozaczają: 

1. Akapit - fragment (blok) ogólnego tekstu, stosowany w celu zwiększenia czytelności 

dokumentu. Każda nowa myśl przy pisaniu artykułu powinna rozpoczynać się od 

nowego akapitu. Akapit jest zbudowany z jednego lub paru zdań, które tworzą 

„myślową” całość. 

ELEMENTY BLOKOWE I LINIOWE 

ELEMENTY BLOKOWE 

• blok tekstu  

• tabela 

• grafika 

• formularz 

ELEMENTY LINIOWE 

 

• odsyłacz 

• formatowanie 
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Nagłówki – służą do poprawiania wyglądu tekstu, ale też wskazują na konkretny 

poziom w dokumencie. Im niższy nr. Nagłówka, tym ważność poziomu wyższa.  

Prawidłowa treść dokumentu powinna być na te poziomy podzielona 

<H1> To jest nagłówek poziomu pierwszego </h1> 

 H2 – poziom drugi </h2> 

  (….) 

 <p>to jest treść akapitu</p> 

 

Ćwiczenie 2 

Uruchom swój dokument w formie do edycji w Notepad ++ lub innym edytorze i wpisz 

 

Zapisz swoją pracę a następnie uruchom w przeglądarce. Powinna teraz wyglądać tak: 

 

 

Zauważ, że elementy tekstu (nagłówek, akapit itp.)  mają inny wygląd, różny rozmiar 

czcionek, mają inne wyrównanie (do lewej, do prawej, obustronne tj. justowanie itp.). Wygląd 

ten nazywamy formatowaniem i dla niektórych poziomów jest ono zdefiniowane domyślnie. 

Znaczy to, że nie trzeba wpisywać, że np. H1 ma mieć największą czcionkę. Formatowaniem 

zajmiemy się w dalszej części kursu.  

2. Listy wypunktowane – pozwalają na wymienienie przy pomocy tzw. punktorów listy 

słów. Przykład:  wymieńmy pojazdy      : autobus, motocykl, rower, pociąg, szynobus. 

Ponówmy czynność, lecz przy pomocy listy wypunktowanej. Teraz będzie miało postać: 
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• autobus, 

• motocykl,  

• rower,  

• pociąg,  

• szynobus 

Ćwiczenie 3 

Utwórz w swoim dokumencie HTML listę wypunktowaną. Użyj do tego znaczników <ul> i 

<li>.  

Pamiętaj o zamykaniu znaczników. Kod listy powinien wyglądać tak: 

<ul> 

<li>Punkt pierwszy</li> 

<li>Punkt drugi</li> 

<li>Punkt trzeci</li> 

</ul> 

 

Ćwiczenie 3a 

Zmień kolor czcionki w liście na niebieski, natomiast kolor nagłówka dla tej listy czarny. Użyj 

do formatowania znacznika <font color=”tu wpisujesz nazwę w języku angielskim lub kod 

koloru w systemie hexadecymalnym”></> 

 

 

3. Listy numerowane - Tworzy się je analogicznie do list wypunktowanych, lecz zamiast 

punktora używa się cyfr. Przykład  

1. auto,  

2. autobus, 

3. motocykl,  

4. rower,  

5. pociąg,  

6. szynobus 
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Listę numerowaną tworzy się używając znaczników <ol></ol> zaś kolejny element listy to <li> 

 

 

7. Zadanie domowe 

Na materiałów z lekcji zmodyfikuj swoją stronę internetową poświęconej Rybom Polski lub 

Restaruacji (kontynuacja strony którą zaczęliście). Uzupełniamy w sekcji body 

1. Zmień kolor tła i czcionki dla całego dokumentu.  

2. Opisz zawartość strony używając poznanych dziś elementów tj. nagłówków, akapitów, 

list numerowanych i punktowanych. Pobaw się kolorami 

Pracę przynieś na pendrive.  

 

 


