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PHP – podstawy 

materiały dydaktyczne dla uczniów słuchaczy; bibliografia: http://www.algorytmy.pl/doc/php/index.php 

opracowanie: © 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź 

 

1. Instalacja serwera i edytora php 

- zainstalować np. krasnala (np. http://www.pablo.wzieu.pl/krasnal/KRASNAL-Serv-2.7.exe), 

podczas instalacji MySQL zwrócić uwagę na kodowanie polskich znaków ISO-8859-2 (latin2) 

- zainstalować edytor php, np. PHPWebPageEditor (np. 

http://www.oddball.enter.net.pl/phpwp32.zip); w konfiguracji edytora ustawić prawidłowe kodowanie 

ISO-8859-2 

2. Pierwszy skrypt 

- stworzyć plik tekstowy index.php i umieścić go na serwerze (C:\usr\krasnal\www\jakiś_folder) 

- kod do wpisania: 
<? 
print("To jest pierwszy tekst<BR>"); 
echo "To jest tekst do wyswietlenia<BR>"; 
//komentarz liniowy 
print('To jest inny tekst<BR>'); 
echo 'To jest jeszcze inny tekst'; 
?> 

 <? otwiera skrypt 

 ?> zamyka skrypt 

"  '  (cudzysłów/apostrof) – w przypadku tekstu w praktyce nie ma znaczenia (ale w 

przypadku zmiennych….) 

 // otwiera komentarz liniowy, możliwa też werjsa blokowa:  /* */ 

 ; oddziela instrukcje 

- otworzyć w przeglądarce stronę: http://localhost/~jakiś_folder/index.php 

3. [Inne] łączenie HTML i PHP 
<? 
print("To jest pierwszy tekst<BR>"); 
echo "To jest tekst do wyswietlenia<BR>"; 
?> 
<FONT COLOR=red FACE="Bookman Old Style"> 
<? 
print('To jest inny tekst<BR>'); 
echo 'To jest jeszcze inny tekst'; 
?> 
</FONT> 

4. Zmienne  

- jak w Javie, identyfikator porzedzony znakiem dolara $ 
<? 
$zmienna1=10; 
$zmienna2=5; 
$suma=$zmienna1+$zmienna2; 
echo "Suma dwóch liczb wynosi '$suma' <BR>"; 
echo "Suma dwóch liczb wynosi $suma <BR>"; 
echo 'Suma dwóch liczb wynosi $suma <BR>'; 
echo 'Suma dwóch liczb wynosi "$suma" <BR>'; 
?> 

 

5. Pętla for 
- jak w Javie 
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6. Instrukcja warunkowa if 
- jak w Javie 

 

7. Tablice 

- funkcja losowa: mt_rand(min,max) - losuje liczbę całkowitą z zakresu min…max 

(włącznie) 

  - zmienna tablicowa: $tablica[$klucz] 
<? 

$kula[1]=mt_rand(1,49); 
$kula[2]=mt_rand(1,49); 
$kula[3]=mt_rand(1,49); 
$kula[4]=mt_rand(1,49); 
$kula[5]=mt_rand(1,49); 
$kula[6]=mt_rand(1,49); 
for ($i=1;$i<=6;$i++) {echo "$kula[$i] <BR>";}; 

?> 

- niepodanie klucza spowoduje przypisanie pierwszego wolnego:  
<? 

for ($i=1;$i<=6;$i++) $kula[]=mt_rand(1,49); 
for ($i=0;$i<=5;$i++) {echo "$kula[$i] <BR>";}; 

?> 
 

8. Tablice asocjacyjne – kluczem jest dowolny ciąg znaków 

- wyświetlenie elementów w pętli wg wozru: foreach ($tablica as $klucz => $wartosc) 
<? 

$wybor["Mickiewicz"]=123; 
$wybor["Norwid"]=3; 
$wybor["Konopnicka"]=1123; 
$wybor["Słowacki"]=45; 
$wybor["Baczyński"]=321; 
foreach ($wybor as $nazwisko => $liczba_glosow)  

{echo "$nazwisko otrzymał(a) głosów: $liczba_glosow <BR>";}; 
?> 

9. Inne sposoby na tablice 

- $lista_przedmiotow = array("utk","systemy","programowanie","oprogramowanie") – klucz 

tablicy to kolejno: 0, 1, 2, 3 

- $lista_stacji = array(1=>"tvp1","tvp2","tvp3","tvn","polsat","toya") – klucz tablicy to 

kolejno: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

10. Sortowanie tablic 

- zwykłe sortowanie zwykłych tablic:  sort($zmienna_tablicowa) 

- wg klucza (asocjacyjne):   ksort($zmienna_tablicowa) 

- zwykłe sortowanie (asocjacyjnych  tablic: asort($zmienna_tablicowa) 
<? 
$wybor["Mickiewicz"]=123; 

Ćwiczenie 1 
Wyświetl kolejne liczby od dowolnej do dowolnej, w pętli. 
 
Ćwiczenie 2 
Zmodyfikuj poprzedni skrypt w ten sposób, że liczby parzyste wyświetlane są na 
czerwono, pogrubione, a nieparzyste – pochylone, na niebiesko. 

Operator 'reszta z dzielenia przez dwa' – analogiczny jak w Javie 
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$wybor["Norwid"]=3; 
$wybor["Konopnicka"]=1123; 
$wybor["Słowacki"]=45; 
$wybor["Baczyński"]=321; 
ksort($wybor); 
foreach ($wybor as $nazwisko => $liczba_glosow) 

{echo "$nazwisko otrzymał(a) głosów: $liczba_glosow <BR>";}; 
 
asort($wybor); 
foreach ($wybor as $nazwisko => $liczba_glosow) 

{echo "$nazwisko otrzymał(a) głosów: $liczba_glosow <BR>";}; 
?> 
 

 

11. Przygotowanie do stworzenia portalu 

- stwórz plik nag.php o treści  
<DIV ALIGN=center> 
<FONT COLOR=blue> 
<B>&copy; Twoje imię i nazwisko</B>, Łódź&nbsp;2007<BR> 
SPECJALIZACJA - CWICZENIA<BR> 
</DIV> 

- stwórz plik menu.php o treści  
<TABLE CELLSPACING=2 CELLPADDING=2 WIDTH=200> 
<TR BGCOLOR=red><TD> MENU 1 </TD></TR> 
<TR><TD> 
<A HREF=index2.php?id=punkt1>POLECENIE 1</A><BR> 
<A HREF=index2.php?id=punkt2>POLECENIE 2</A> 
</TD></TR> 
</TABLE> 

- stwórz plik start.php o treści  
<DIV ALIGN=center>To jest strona startowa</DIV> 

- stwórz plik punkt1.php o treści  
<DIV ALIGN=center>To jest punkt 1</DIV> 

- stwórz plik punkt2.php o treści  
<DIV ALIGN=center>To jest punkt 2</DIV> 
 
 

- stwórz plik index2.php o treści  
<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=2  width=100%> 
<tr><td colspan=2 BGCOLOR=white> 
<?   include("nag.php"); ?> 
</td></tr> 
<tr><td width=150 bgcolor=white align=center valign=top> 
<?      include("menu.php"); ?> 
</td> 

Ćwiczenie 3 
Stwórz tablicę średnich ocen 10 słuchaczy. Kluczem tablicy są nazwiska, wartości 
średnich ocen są wylosowane i zawierają się w granicach 1..6, z dwoma miejscami 
po przecinku. Następnie wyświetl w dowolnie sformatowanej tabelach listy: 
- "normalną", z wyróżnioną, automatycznie znalezioną, najwyższą średnią 
- listę posortowaną wg nazwiska 

- listę posortowaną wg średniej ocen 
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<td rowspan=2 width=650 bgcolor=white align=center valign=top> 
<? 
  $id = $HTTP_GET_VARS['id']; 
  if (isset($id)) 
     { 
      include("$id.php"); 
     } 
     else 
         { 
          include("start.php"); 
         }; 
?> 
</td></tr> 
</table> 

include("nazwa_pliku.php") wstawia zewnętrzny plik do strony  

$HTTP_GET_VARS['id']; pobiera wartość z adresu strony wymienioną po ? i zmiennej o 

nazwie id 

isset($zmienna) sprawdza czy zmienna jest "ustawiona" - w tym konkretnym przypadku, czy 

wywoływany jest adres index.php czy index.php?id=wartosc 

 

Ćwiczenie 4 
 

nag.php 

data.php 

menu.php różne pliki 

Stwórz plik o nazwie data.php i "zainkluduj" go do index.php w miejscu pokazanym 
na rysunku powyżej. Zawartość pliku data.php: 
- tablica polskich nazw miesięcy, od stycznia do grudnia, klucze od 1 do 12 
- tablica polskich nazw dni tygodnia, od niedzieli do soboty, klucze od 0 do 6 
- wyświetlenie komunikatu: Dzisiaj jest… [i tu dowolnie sformatowana data] 
Niezbędne będzie użycie funkcji date(); Przykład działania: 

$d = date("j"); // zmienna $d ma wartość bieżącego dnia 
miesiąca, np. dla daty sobota, 12 maja 2007 r. - $d=12 

 



© 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Cosinus Łódź   PHP 

 5 

 

 

 

 

 
 
 

Załącznik do ćwiczenia 4 
 
Dostępne argumenty funkcji date(); [źródło: 
http://www.algorytmy.pl/doc/php/function.date.php] 

• a - "am" lub "pm"  
• A - "AM" lub "PM"  
• B - Czas internetowy Swatcha  
• d - dzień miesiąca, 2 cyfry z zerem na początku; tzn. od "01" do "31"  
• D - dzień tygodnia, tekst, 3 litery; n.p. "Fri"  
• F - miesiąc, tekst, pełna nazwa; n.p. "January"  
• g - godzina, format 12-godzinny bez zera na początku; tzn. od "1" do "12"  
• G - godzina, format 24-godzinny bez zera na początku; tzn. od "0" do "23"  
• h - godzina, format 12-godzinny z zerem na początku; tzn. od "01" do "12"  
• H - godzina, format 24-godzinny z zerem na początku; tzn. od "00" do "23"  
• i - minuty; tzn. od "00" do "59"  
• I (duża litera i) - "1" jeśli czas oszczędzania światła słonecznego (w Polsce - czas letni), "0" 

jeśli czas standardowy (w Polsce - zimowy)  
• j - dzień miesiąca bez zera na początku; tzn. od "1" do "31"  
• l (mała litera 'L') - dzień tygodnia, tekst, pełna nazwa; n.p. "Friday"  
• L - "1" jeśli rok przestępny, "0" w przeciwnym razie  
• m - miesiąc; tzn. "01" to "12"  
• M - miesiąc, tekst, 3 litery; n.p. "Jan"  
• n - miesiąc bez zera na początku; tzn. "1" to "12"  
• O - różnica w stosunku do czasu Greenwich; n.p. "+0200"  
• r - data sformatowana według RFC 822; n.p. "Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200" (dodane w 

PHP 4.0.4)  
• s - sekundy; i.e. "00" to "59"  
• S - standardowy angielski sufiks liczebnika porządkowego, 2 litery; tzn. "st", "nd", "rd" lub "th"  
• t - liczba dni w danym miesiącu; tzn. od "28" do "31"  
• T - strefa czasowa ustawiona na tej maszynie; n.p. "EST" lub "MDT"  
• U - liczba sekund od uniksowej Epoki (1 stycznia 1970 00:00:00 GMT)  
• w - dzień tygodnia, liczbowy, tzn. od "0" (Niedziela) do "6" (Sobota)  
• W - numer tygodnia w roku według ISO-8601, tydzień zaczyna się w poniedziałek (dodane w 

PHP 4.1.0)  
• Y - rok, 4 liczby; n.p. "1999"  
• y - rok, 2 liczby; n.p. "99"  
• z - dzień roku; tzn. od "0" do "365"  
• Z - ofset strefy czasowej w sekundach (tzn. pomiędzy "-43200" a "43200"). Ofset dla stref 

czasowych na zachód od UTC (południka zero) jest zawsze ujemny a dla tych na wschód od 
UTC jest zawsze dodatni.  

 


