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I. Utwórz na swoim komputerze folder o nazwie LO4. 
II. Skopiuj udostępnione dane do swojego katalogu. 
III. Otwórz plik polityka.html  
IV. Wybierz z menu górnego przeglądarki polecenie WIDOK | ŹRÓDŁO 
V. Twoja praca będzie polegała na wpisywaniu odpowiednich komend HTML (tagów, znaczników) 

w notatniku i obserwacji efektów ich działania w przeglądarce. Aby efekty te były widoczne 
musisz po każdej zmianie danych źródłowych: 

a. zapisać plik w notatniku (menu górne PLIK | ZAPISZ) 
b. wybrać z menu górnego przeglądarki polecenia WIDOK | ODŚWIEŻ (możesz też 

nacisnąć klawisz [F5]) 
VI. Każde ćwiczenie polega na dopisaniu odpowiedniego kodu (przepisuj uważnie). Kod ten musi 

być wstawiony w dokładnie tym miejscu jakie pokazano w przykładach. Nowo dopisywany kod 
jest wyróżniony czcionką pogrubioną. Przykłady nie uwzględniają ćwiczeń wykonywanych 
samodzielnie. 

 
 

A. Wstawianie podziału wiersza. 
Ekspresem do piekła <BR> 

Po piętnastu latach wracamy na Wenus.  

Wstaw samodzielnie podział wiersza pomiędzy słowami: 
"Piotr Majewski" a "Jeżeli gdzieś istnieje". 
 
B. Styl nagłówkowy 
Ekspresem do piekła <BR> 

<H2 ALIGN=center>Po piętnastu latach wracamy 

na Wenus. Najbliższa sąsiadka Ziemi ciągle 

kryje wiele tajemnic. A przede wszystkim tę,  

dlaczego drogi ewolucyjne obu planet tak 

bardzo się różnią.</H2>  

Sformatuj samodzielnie słowa "Piotr Majewski" stylem 
nagłówkowym czwartego poziomu i wyrównaj do prawej. 
 
C. Formatowanie czcionek 
Majewski<FONT COLOR=#FF0000 SIZE=2 
FACE=Courier>Jeżeli gdzieś istnieje piekło, 
to z pewnością na Wenus. </FONT>Na jej 

Zmień czcionkę dowolnie wybranego fragmentu tekstu na: 
Arial, zielony, rozmiar 4 
 
D. Osnowa, tytuł strony i kodowanie polskich znaków 

diakrytycznych 
<HTML> 
<HEAD> 
<META HTTP-EQIV="Content-type" 
content="text/html; charset=ISO-8859-2"> 
<TITLE> a </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 

Ekspresem do (...) 

Polityka 43/2005 

</BODY> 
</HTML> 

Usuń definicję polskich znaków diakrytycznych, a następnie 
zmień tytuł strony na: "Ćwiczenia dla liceum 
uzupełniającego" 

E. Style czcionek 
człowieka. <U>Tamtejsze </U>powietrze 
stanowi <U>gęstą mieszaninę </U>trujących 
gazów i <U>kwasu siarkowego</U>, a 

dominujący  

Zmień styl dowolnego fragmentu tekstu na: pogrubiony, a 
następnie zmień styl fragmentu "Źródło: Polityka 43/2005" 
na: pochylony (kursywa) 
 
F. Akapity 
<P ALIGN=right>Ekstremalnie trudne warunki 

na Wenus są prawdziwym wyzwaniem dla 

konstruktorów i badaczy. Dotychczasowe 

rosyjskie misje Wenera  w latach 

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych (...) 

przez rosyjską rakietę Sojuz na orbitę 

okołoziemską, stamtąd zaś rozpocznie swój 

153 dniowy lot.</P> 

Zmień wyrównanie tego akapitu na: wyjustowany 
 
 
G. Znaki specjalne 
było odkrycie, że aż 85 &#37; proc.*** 

wenusjańskiego krajobrazu 

*** słowo „proc.” należy skasować 
Dopisz samodzielnie przed słowami „Polityka 43/2005” 
znaczek praw autorskich © 
 
H. Wypunktowanie/numerowanie 
Polityka 43/2005<BR>Literatura:<BR> 
<OL TYPE=1 START=1> 
<LI>Książka 1 
<LI>Książka 2 
<LI>Książka 3 
<LI>Książka 4 
</OL> 

</BODY> 

Wyedytuj listę tak, by numerowana była wg cyfr rzymskich, 
począwszy od 10 (X, XI, XII, XIII, XIV…), a następnie 
zamień numerowanie na dowolne wypunktowanie. 
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I. Jednolity kolor tła 
<BODY BGCOLOR=aqua> Ekspresem 

Samodzielnie zmień kolor tła na dowolny, np. złoty 
 
 
J. Obrazek jako tło 
<BODY BACKGROUND=tlo27.jpg BGCOLOR=aqua> 

Ekspresem 

Samodzielnie zmień tło, tak by było pobierane z pliku o 
nazwie tlo26.jpg 
 
 
K. Wstawianie i formatowanie grafiki 
błyskawicami. 

<IMG SRC=grafika44.jpg ALIGN=left HSPACE=30 
VSPACE=30 ALT="to jest kotek"> 

Samodzielnie wstaw w dowolnym miejscu obrazek z pliku 
grafika46.gif, wyrównaj go do lewej, ustal odległość od 
tekstu w pionie na 50 pikseli, a w poziomie na 20 pikseli, 
dodaj tekst alternatywny o dowolnej treści. 
 

 
L. Odnośniki 
<A HREF=http://www.pieklo.com>piekła</A> 

<BR> 

Dla tekstu “Piotr Majewski“ wstaw odnośnik wysyłający 
maila na adres: piotrek.m@serwerek.pl 
 
M. Tabele 
siarkowego</U>, 

<TABLE ALIGN=center WIDTH=75% BORDER=2 
CELLSPACING=0 CELLPADDING=10> 
<TR><TD>a</TD><TD>&nbsp;</TD><TD 
BGCOLOR=red>c</TD></TR> 
<TR HEIGHT=40><TD></TD><TD> 
e</TD><TD>f</TD></TR> 
</TABLE> 

a dominujący 

Dokonaj takich działań by komórka w pierwszej kolumnie, 
wierszu drugim była pusta i jednocześnie widoczna, 
następnie nadaj całemu drugiemu wierszowi niebieskie tło, 
następnie wstaw dodatkową kolumnę na końcu tabeli i 
zmień rozmiar tabeli (szerokość) na 700 pikseli. 

 
Przed przystąpieniem do dalszej pracy musisz: 

VII. W notatniku wybrać PLIK | NOWY 
VIII. W notatniku wybrać PLIK | ZAPISZ 

a. Na liście wyboru ZAPISZ W wskaż swój folder (LO4) 
b. Z listy ZAPISZ JAKO TYP wybierz WSZYSTKIE PLIKI 
c. W polu NAZWA PLIKU wpisz index.html 

IX. Możesz przystąpić do dalszej pracy w pliku index.html (pamiętaj, że efekty również 
podglądasz w tym pliku) 

N. Ramki 
<FRAMESET  BORDER=3 ROWS=100,*> 
<FRAME SRC=yellow.html> 
<FRAME SRC=polityka.html> 
</FRAMESET> 

Samodzielnie zmień definicję ramek, w ten sposób by uzyskać kolumny (druga o rozmiarze 80% ekranu, 
pierwsza o szerokości pozostałej), brak linii między ramkami, użytkownik nie ma możliwości zmiany 
szerokości ramek. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RYSUNEK OBOK  
przedstawia wygląd strony po 
wykonaniu wszystkich ćwiczeń  

ujętych w ramkach  
(bez prac samodzielnych słuchacza) 


