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„ Ś c i ą g awka ” 
z podstaw HTML, CSS

Zapraszamy do udziału w konkursie:

Ideo Sp. z o.o.

www.ideo.pl

Zespół Szkół Energetycznych 
w Rzeszowie

www.energetyk.ires.pl
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Wprowadzenie do HTML
Wprowadzenie do HTML

Czy HTML to język programowania?

Początki

HTML nie jest językiem programowania, jest językiem „opisu strony”, strona opisywana 
jest za pomocą znaczników.

W 1989 Tim Berners-Lee i Robert Cailliau obaj z CERN przedstawili równolegle 
dwie propozycje hipertekstowych systemów informacyjnych opartych na sieci Internet. 
Oba projekty cechowała podobna funkcjonalność. Rok później opracowali wspólną 
propozycję zaakceptowaną przez CERN – projekt WorldWideWeb . Pierwsza, publicznie 
dostępna, specyfikacja języka HTML, nazwana HTML Tags (pol. Znaczniki HTML), 
została zamieszczona w Internecie przez Bernersa-Lee w 1991. Zawierała 22 znaczniki, 
tworzące początkowy, prosty szkielet HTML-a.

Aktualna wersja
Aktualna wersja ma numer 5 – HTML 5.

Składnia języka HTML
Język HTML składa się ze znaczników, które pozwalają wstawiać do treści strony elementy 
lub je formatować.

Przykłady poleceń HTML:

a) wstawianie akapitu z tekstem
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Wprowadzenie do HTML
b) wstawianie linii poziomej

c) link do strony WWW

d) wstawianie grafiki
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Wprowadzenie do HTML
„Szkielet strony WWW”
<!DOCTYPE html>
<html lang=”pl-PL”> 
          <!-- nagłówek – informacje dla przeglądarki -->

<head>
 
<!-- zdefiniowanie strony kodowej -->
<meta charset=”utf-8”>
 
<!-- temat strony WWW -->
<title>strona WWW</title>

</head>
 
<!-- treść strony WWW -->
<body>
</body>

</html>

Formatowanie tekstu

<h1> do <h6> - nagłówki kolejnych stopni 

<h1>Największy tytuł</h1> 
<h6>Najmniejsze literki</h6>

<p> - akapit

<p>Jestem akapitem z tekstem … </p>

<span> - fragment tekstu

Znacznik <span> wraz z CSS służy najczęściej do formatowania fragmentu tekstu. 
To jest <span>zaznaczony</span> fragment.
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<b>, <i>, <u> - podstawowe wyróżnienia

<b>pogrubienie</b> tekstu 
<i>pochylenie</i> tekstu 
<u>podkreślenie</u> tekstu

<sup>, <sub> - indeks górny i dolny

Jestem<sup>u góry</sup>, <sub>na dole</sub> jest lepiej.

<br> - przejście do nowej linii

<hr> - linia pozioma

Wprowadzenie do HTML

Wstawianie grafiki

Wstawianie grafiki znajdującej się w tym samym katalogu.

<img src=”zdjecie.jpg” alt = ”opis zdjęcia”>

Uwaga!
Pamiętamy o tym, żeby nie pomijać atrybutu alt. Opis 
zdjęcia jest pomocny dla osób korzystających z czytników 
stron (niewidomi, niedowidzący). Twórzmy krótkie, zgodne 
z rzeczywistością opisy.
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Wprowadzenie do HTML
Linki
Link do strony w Internecie

<a href=”http://www.energetyk.ires.pl”>ZSEn</a>

Link do innej strony w serwisie
<a href=”kontakt.html”>kontakt</a>

Link do miejsca w dokumencie
<a href=”#rozdzial2”>Rozdział 2</a> - link
<h2 id=”rozdzial2”>Rozdział 2</h2> - „zaznaczenie” elementu

Obrazek, który jest linkiem
<a href=”http://www.ideo.pl”> 
     <img src=”logo.jpg” alt=”Firma Ideo sp. z o.o.”> 
</a>

Link, który otwiera nowe okno przeglądarki
<a href=”http://www.www.pl” target=”_blank”>WP</a>

Tabele
Tabela z nagłówkami

Rok L.ucz.

2018 540

2019 621

<table>
   <tr><th>Rok</th><th>L.ucz.</th></tr>
   <tr><td>2018</td><td>540</td></tr>
   <tr><td>2019</td><td>621</td></tr>
</table>
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Uwaga!
Podstawowe style CSS dla tabel, dodają obramowanie 
dla znaczników <th> i  <td> oraz “odróżniają” nagłówek 
od komórek z danymi.

th, td {
   border:1px solid black;
   padding:10px; } 

th {
   background-color:red;
   color:white; }

Wprowadzenie do HTML

Tabele
Tabele - połączenie komórek (kolumn)

Rok L.ucz.

b.d.

2019 621

<table>
  <tr><th>Rok</th><th>L.ucz.</th></tr>
  <tr><td colspan=”2”>b.d.</td></tr>
  <tr><td>2019</td><td>621</td></tr>
</table>

<table>
   <tr><th>Rok</th><th>L.ucz.</th></tr>
   <tr><td>2018</td><td rowspan=”2” ></tr>
   <tr><td>2019</td></tr>
</table>

RokL .ucz.

2018 b.d.

2019
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Wprowadzenie do HTML
Listy

Lista wypunktowana

HTML - lista numerowana

HTML - lista w liście

<ul> 
       <li>pies</li> 
       <li>rybki</li> 
       <li>kot</li> 
</ul>

<ol> 
       <li>Polska</li> 
       <li>Czechy</li> 
       <li>Węgry</li> 
</ol>

<ul> 
       <li>pies</li> 
       <li>rybki 
              <ol> 
                 <li>gupiki</li> 
                 <li>mieczyki</li> 
              </ol> 
       </li> 
       <li>kot</li> 
</ul> 

• pies
• rybki
•	 kot

1. Polska
2. Czechy
3. Węgry

• pies
• rybki

1. gupiki
2. mieczyki

•	 kot

Uwaga!
Listy wypunktowane są 
także bardzo często 
wykorzystywane do 
tworzenia menu.  Ich 
wygląd oczywiście 
ulega zmianie przez 
zastosowanie CSS.

<nav>
            <ul>
                <li><a href=”#dlakogo”>Dla kogo</a></li>
                <li><a href=”#regulamin”>Regulamin</a></li>
                <li><a href=”#terminy”>Terminy</a></li>
            </ul>
        </nav>
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Wprowadzenie do CSS
Wprowadzenie do CSS

Definiowanie reguły CSS

Definiowanie arkusza styli – sposoby

„Moc” definicji

a) najczęściej używany - plik  zewnętrzny np.:

     <link rel=”stylesheet” href=”plik.css”>
b)w nagłówku <head> pomiędzy znacznikami <style> np.:

     <style> p { color:red; } </style>
c) najrzadziej stosowany – wewnątrz znacznika np.:

    <h1 style=”background-color:black”>tekst</h1>

1. najmocniejsza – w znaczniku – staramy się jak najrzadziej stosować
2. następnie – wewnątrz style zdefiniowane w nagłówku <head>
3. najsłabsza – zewnętrzny plik *.css – stosujemy najczęściej!!!

             body     {background-color:      grey;}
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Wprowadzenie do CSS
Podstawowe właściwości CSS 
dotyczące tekstu

Identyfikatory i klasy

Identyfikator to atrybut 
znacznika HTML, który pozwala 
go w jednoznaczny sposób 
identyfikować na stronie. Element 
może posiadać 1 identyfikator. 
Identyfikator nie może się 
powtarzać na stronie. Np. <div 
id=”container”> … </div>

#container { 
 width: 970px; 
 margin: auto; 
}

Identyfikatory
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Wprowadzenie do CSS
Klasy pozwalają przypisywać 
określone właściwości CSS 
do elementów. Jedna klasa może 
być przypisana do kilku elemen-
tów. Do danego elementu (znacz-
nika) może być też przypisane 
kilka klas.

<h1 class=”tekst_czerwony”> … </h1> 
<span class=”tekst_czerwony duze_litery”> 
… </span> 
<p class=”duze_litery”> … </p>
.tekst_czerwony { 
          color:red;
}
.duze_litery  { 
          font-size: 64px;
}

Klasy

Podstawowe właściwości CSS 
dotyczące div-ów cz.1
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Właściwość Opis Przykład
text-align wyrównanie tekstu wewnątrz text-align:center;

font-size rozmiar tekstu wewnątrz font-size:14px;

position sposób pozycjonowania elementu position:fixed;

left odległość od lewej krawędzi left:100px

top odległość od górnej krawędzi top:200px;

z-index „numer” wartswy z-index:2;

Właściwość Opis Przykład
background-color kolor tła background-color:yellow;

background-image definiowanie obrazka w tle background-image:url(‘tlo.jpg’);

background-repeat
sposób powtarzania obrazka 

w tle
background-repeat:no-repeat;

background-attachment
zachowanie obrazka w tle, gdy 

przewija się treść strony
background-attachment:fixed;

background-size

sposób dopasowywania 

obrazka w tle do wielkości 

elementu

background-size:auto; 

background-size:cover; 

background-size:contain;

background-position położenie obrazka tła background-position:top center;

Podstawowe właściwości CSS 
dotyczące div-ów cz. 2

Podstawowe właściwości CSS 
dotyczące tła

Wprowadzenie do CSS
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Tabele – podstawowe  
formatowanie CSS

Wprowadzenie do CSS

td, th { 
    border:1px solid black; 
    padding:10px; 
    text-align:left; 
} 
th  { 
    background-color: yellow; 
}

Zerowanie domyślnych wartości
html, body { 
        width:100%; 
        height:100%; 
        padding:0; 
        margin:0; 
} 
h1,h2,h3,h4,h5,h6 { 
        padding:0; 
        margin:0; 
}

Uwaga!
W internecine dostępne są gotowe arkusze zerujące 
oraz arkusze normalizujące – unifikują one wygląd elementów 
we wszystkich przeglądarkach.
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Wprowadzenie do CSS
Strony – krawędzie
Niektóre właściwości można definiować w stosunku do określonej strony, krawędzi np.

a) góra np. margin-top:10px;

b) dół np. padding-bottom:2%;

c) z lewej np. border-left:2px solid black;

d) z prawej np. margin-right:10px;
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Wykorzystanie HTML i CSS 
budowa podstawowych 
elementów stron WWW

Wykorzystanie HTML i CSS 
budowa podstawowych 
elementów stron WWW

Przykładowe menu strony WWW

HTML
<nav> 
<ul> 
  <li><a href=”#”>Serwis</a></li> 
  <li><a href=”#”>Partnerzy</a></li> 
  <li><a href=”#”>Referencje</a></li> 
  <li><a href=”#”>Kontakt</a></li> 
</ul> 
</nav>

CSS
nav ul { 
  margin:0; 
  padding:0; 
} 
 
nav ul li { 
  margin:0; 
  padding:0; 
  list-style-type: none; 
  float:left; 
} 
 
nav ul li a { 
  width:150px; 
  padding:10px; 
  display:block; 
  border:1px solid black; 
  text-align: center; 
 
  background-color: white; 
  color:red; 
  text-decoration: none; 
  font-weight: bolder; 
  font-family: Verdana; 
} 

nav ul li a:hover { 
  background-color: red; 
  color: white;
} 
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Wykorzystanie HTML i CSS 
budowa podstawowych 
elementów stron WWW
Znaczniki semantyczne HTML5

Formularze

W HTML5 wprowadzono znaczniki, które mają opisywać czym jest dany fragment 
strony. Warto je stosować choćby po to by strony znajdowały „się wyżej” w indeksach 
wyszukiwarek.

Definiowanie formularza

<form id=”komis” method=”post” action=”dodajoferte.php”> 
</form>

<header>  </header> 
Nagłówek strony lub nagłówek danego 
fragmentu strony.

<nav>  </nav>
Główne menu strony.
 
<section>  </section> 
Sekcja – zazwyczaj większy fragment - 
powinna zawierać treści o określonej tematyce 
i służyć do ich grupowania. 

<article>  </article>
Znacznik <article> powinien być stosowany 
do treści, które stanowią spójną całość. 
 
<footer>  </footer>
Stopka strony lub sekcji najczęściej informacje 
o autorach, prawach autorskich, itp. 
 
<aside>  </aside> 
Treść niezwiązana z główną treścią strony 
lub sekcji, np. reklama.

header

nav

footer

section

aside
section

article

article

article

article

strona, do której dane trafiają
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Pole typu input

<input type=”text” name=”model” id=”model” >
lub np.:
<input type=”number” name=”cena” id=”cena”>

Pole typu select

<select name=”marka” id=”marka” name=”marka”>
        <option value=”brak”>-</option>
        <option value=”Audi”>Audi</option>
        <option value=”BMW”>BMW</option>
</select> 

Pole typu radio (jedna możliwość spośród kilku)

<input type=”radio” name=”poc”  value=”k” id=”kra”>krajowy
<input type=”radio” name=”poc”  value=”z” id=”zag”>zagraniczny

Pole typu checbox (można wybrać kilka)

<input type=”checkbox” name=”abs” id=”abs”>ABS 
<input type=”checkbox” name=”lpg” id=”lpg”>LPG

Pole typu hidden

<input type=”hidden” name=”kod” value=”5s7a”>

Pole typu password

<input type=” password “   name=”haslo” >

Pole typu textarea

<label>Opis:</label>
<textarea id=”opis” name=”opis”  rows=”5” cols=”100”></textarea>
<input type=”submit” name=”dodaj” id=”dodaj” value=”Wyślij”>

tylko liczby!

Uwaga!!!

Wykorzystanie HTML i CSS 
budowa podstawowych 
elementów stron WWW
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Wykorzystanie HTML i CSS 
budowa podstawowych 
elementów stron WWW

Model pudełkowy

Przycisk wysyłający dane z formularza

<input type=”submit”  value=”wyślij dane”>

Model pudełkowy opisuje ile miejsca na stronie zajmuje element (div). Przykładowo 
liczba pikseli zajmowana w poziomie to suma: 
margines lewy + lewe obramowanie + lewe dopełnienie + szerokość + prawe 
dopełnienie + prawe obramowanie + prawy margines.

Przykładowe zadanie:

Ile pikseli zajmuje div o parametrach:
div {width:300px; 

border:3px; 

margin:7px; 

padding:10px;}

Obliczenia

 
2x7px+2x3px+2x10px+300px= 
14px  +  6px   +  20px +300= 
340px

Uwaga!
Najczęściej atrybuty id i name przyjmują tę samą wartość - 
ale w polu typu radio jest inaczej.   

margines zewnętrzny

obramowanie

margines wewnętrzny 
(dopełnienie)

Szerokość elementu
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Wykorzystanie HTML i CSS 
budowa podstawowych 
elementów stron WWW
Model flexbox informacje

Model flexbox – podstawowe 
właściwości CSS:

Flexbox to jednowymiarowa metoda rozmiaszczania elementów w wierszach lub 
kolumnach. Nim wprowadzono model flexbox do tworzenia układu strony w CSS 
używano: float i position. Niestety trudno było dzięki nim osiągnąć:
• pionowe wycentrowanie blokowego elementu z zawartością, względem rodzica.
• sprawienie by wszystkie „dzieci” w pojemniku zajęły taką samą ilość dostępnej 

szerokośći/wysokości, bez względu na to jaka szerokość/wysokość jest dostępna
• umieszczenie kolumn o takiej samej wysokości w wielokolumnowym układzie nawet 

jeśli zawierają inną liczbę znaków.

• włączenie flex-boxa: 
display: flex;

• kierunek ułożenia elementów: 
np.: flex-direction: row;

• wymuszenie przejścia elementu do niższego poziomu: 
np.: flex-wrap: wrap;

• ułożenie elementów w poziomie: 
np.: justify-content: center;

• “sposób” zachowania (rozciągnięcia) elementów w pionie  
np.: align-items: stretch;

Uwaga!
Warto odwiedzić stronę: https://css-tricks.com/snippets/
css/a-guide-to-flexbox/  
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Wykorzystanie HTML i CSS 
budowa podstawowych 
elementów stron WWW
Zapytania medialne – 1 sposób

Zapytania medialne – 2 sposób

Plik *.html

<link rel=”stylesheet”  href=”style.css”>

Plik *.css

/* dla wszystkich rozdzielczości ekranu */
body { font-size:20px; }

/* style dla rozdzielczości od 980px w górę */
@media screen and (min-width: 980px) {
 body { background-color:red; } 
}

/* …  od 510px do 979px */
@media screen and (min-width: 510px) and (max-width: 979px) {
 body { background-color:yellow; } 
}

/* …  od 1px do 509px */
@media screen and (max-width: 509px) {
 body { background-color:orange;}
}

Style dla “wszystkich ekranów”.

<link rel=”stylesheet” href=”zawsze.css” > 
Style dla “dużych rozdzielczości”.

<link rel=”stylesheet” media=”screen and (min-width: 980px)” href=”duze.css”>
Style dla “starych monitorów, tabletów”.

<link rel=”stylesheet” media=”screen and (min-width: 510px) and (max-width: 979px)” 
href=”srednie.css”>
<link rel=”stylesheet” media=”screen and (max-width: 509px)” href=”male.css”>
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Krosno
ul. Tysiąclecia 3
38-400 Krosno
krosno@ideo.pl

Warszawa
ul. Cybernetyki 19 B
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 24 41 777
warszawa@ideo.pl

Rzeszów
ul. Nad Przyrwą 13
35-234 Rzeszów
tel.: +48 17 860 21 86
fax: +48 17 86 111 71
rzeszow@ideo.pl

Agencja Interaktywna
i Internet Software House

Zatrudniamy już 200 osób, które pasjonują się tym co robią - są specjalistami 
w swoich dziedzinach, wśród nich są zarówno kreatywni marketingowcy jak 

i precyzyjni technolodzy. 

To dzięki nim zrealizowaliśmy już ponad tysiąc projektów, z których klienci 
są zadowoleni i polecają nas swoim znajomym. 

www.ideo.pl

Elektroniczny Obieg 
Dokumentów

E-learning - Szkolenia
i nauka zdalna

Intranet i komunikacja
wewnętrzna

Sklepy internetowe
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Technologie, jakie wykorzystujemy w projektach 
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Współpraca z edukacją

„Chętnie dzielimy się posiadaną przez nas wiedzą i doświadczeniem. 
Szczególnie z młodymi ludźmi, którzy za jakiś czas 

wejdą na rynek pracy”.

Współpracujemy z:
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Konkurs informatyczny 
„web.Master Podkarpacki”

Doskonałym przykładem działań na styku biznesu i edukacji jest konkurs Web.Master podkarpacki 
współorganizowany przez Ideo, Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz ZSEn 
w Rzeszowie.
Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa 
podkarpackiego. Jego celem jest promowanie zdolnych, młodych ludzi w dziedzinie szeroko 
rozumianej informatyki oraz wspieranie ich opiekunów i nauczycieli w procesie wychowania 
i edukacji. 

Już niebawem V edycja konkursu web.Master Podkarpacki!

Konkurs jest doskonałą okazją dla młodych i zdolnych uczniów do zaprezentowania swoich umiejętności w obszarze 
programowania. Dla przyszłych Webmasterów czekają nie tylko atrakcyjne nagrody, ale również szansa na dobry start 
w przyszłość, w postaci cennego doświadczenia.

Tak było w przypadku Bartosza Słysza - finalisty IV edycji konkursu, który rozpoczął współpracę z Ideo od wakacyjnego 
stażu. Obecnie jest odpowiedzialny w Ideo za realizację projektów w technologiach webowych. Jak sam mówi: „Chciałbym 
zdobyć jak najwięcej doświadczenia w pracy z Reactem oraz JavaScript. Równie mocno interesują mnie aplikacje mobilne 
oraz programowanie do back-endu.”

Zobacz więcej
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W ramach Szkoły Młodych
Web.Masterów organizujemy:

BEZPŁATNE WARSZTATY  
DLA NAUCZYCIELI INFORMATYKI  

W RAMACH PROJEKTU: 
„SZKOŁA MŁODYCH WEB.MASTERÓW”

Projekt warsztatów zrodził się z długoletniej współpracy specjalistów IT z firmy Ideo Sp. z o.o. 
ze środowiskiem nauczycielskim Zespołu Szkól Energetycznych w Rzeszowie.
Chcieliśmy umożliwić zainteresowanym osobom zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności 
programistycznych, odpowiadając tym samym na potrzeby rynku. Wiemy, że tych wartości nie 
da się nabyć bez odpowiedniej infrastruktury i doświadczonych mentorów. Dlatego dla naszych 
kursantów mamy nowoczesne pracownie informatyczne i przydatne materiały szkoleniowe.

Ideo nie tylko dostarcza wysokiej jakości usługi, ale również edukuje.

Nauczyciele szkół podstawowych oraz uczniowie technikum mieli okazję wziąć udział w  warsztatach w ramach cyklu 
“Szkoła młodych web.Masterów.” Tematem szkolenia było „Tworzenie nowoczesnych stron WWW z użyciem HTML5 i CSS3”.

Zajęcia prowadził Damian Glazer, który w Ideo jest Full-Stack Developer. Za pomoc w  organizacji dziękujemy Energetyk3 
- Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie.
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Warsztaty Programistyczne

Zrodził się z długoletniej współpracy specjalistów IT z firmy Ideo, ze środowiskami akademickimi 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest to inicjatywa, która pozwala na 
zdobycie praktycznych umiejętności programistycznych. Oprócz 180 godzin zajęć warsztatowych 
uczestnicy opracowują projekty zaliczeniowe. 

Praktyka czyni mistrza

W Ideo oferujemy możliwość doskonalenia umiejętności i pogłębienia dotychczasowej wiedzy na 
różnych stanowiskach pracy. Uczniowie, studenci, absolwenci mają możliwość realizacji praktyki / 
stażu w dziale IT, Marketingu Internetowego oraz Obsługi Klienta.

ostatni piątek
każdego 
miesiąca
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Jeśli jesteś pasjonatem nowych technologii, który wiąże swoją przyszłość z branżą informatyczną, to mamy dla Ciebie ofertę. 
Proponujemy Ci możliwość realizacji stażu lub praktyki, podczas których będziesz mógł zdobyć cenne, niejednokrotnie 
pierwsze swoje doświadczenie zawodowe oraz w praktyce zweryfikujesz swoją wiedzę.

To szansa na postawienie pierwszego kroku w kierunku profesjonalnej kariery w IT.

Zobacz więcej na: https://www.ideo.pl/praktyki-staze/

https://www.ideo.pl/firma/kariera/oferty-pracy/praktyki-i-staze%2C96.html%3Ffbclid%3DIwAR3UZi0k54jHq4lnRbofGTrlrKJrWsozIk0lzhXvg8rRvqjjdvedau733aQ

