Podstawowe polecenia języka HTML
Struktura dokumentu
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset=iso-8859-2">
<TITLE>Tytuł strony</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
właściwa treść (ciało) dokumentu
</BODY>
</HTML>
Formatowanie czcionki
<B> </B> czcionka pogrubiona
<I> </I> czcionka pochylona
<BLINK> </BLINK> czcionka migająca
<U> </U> czcionka podkreślona
<STRIKE> </STRIKE> czcionka przekreślona
<STRONG> </STRONG> czcionka mocna wyróżniona
<SUP> </SUP> indeks górny
<SUB> </SUB> indeks dolny
<FONT COLOR="nazwa_koloru"> </FONT> kolor
czcionki
<FONT SIZE="xx"> </FONT> wielkość czcionki
(czcionka normalna ma przypisaną wartość 3. Pozostałe
wartości są zawarte w przedziale od 1 do 7).
<FONT FACE="nazwa_kroju"> </FONT> zmiana
kroju czcionki
Formatowanie akapitu
<BR> koniec wiersza
<P>To jest treść akapitu</P> akapit
<P ALIGN=”LEFT”> </P> akapit po lewej stronie
<P ALIGN=”RIGHT”> </P> akapit po prawej stronie
<P ALIGN=”CENTER”> </P> akapit wyśrodkowany
<P ALIGN=”JUSTIFY”> </P> akapit wyjustowany
Właściwości dokumentu
<BODY BGCOLOR="kolor"> kolor tła
leftmargin="10" lewy margines
rightmargin="10" prawy margines
topmargin="10" górny margines
<H1></H1> tytuł 1 stopnia(największy) mogą
przyjmować numery od 1 do 6
Odnośniki
<A HREF="adres.strony.internetowej">Tekst na który
klikamy</A> odnośnik do strony
<A HREF="mailto:autor@jego.adres">Imię i
nazwisko</A> odnośnik do e-mail

Formatowanie grafiki
<IMG SRC="nazwa_pliku"> wstawianie obrazka
HEIGHT wysokość parametr obrazka
WIDTH szerokość parametr obrazka
<IMG SRC="nazwa.gif” HEIGHT=‘’50%”
WIDTH=‘’50%”> wstawianie obrazka o określonej
szerokości i wysokości (oprócz wartości procentowej
można podawać wartość w pikselach)
BORDER=x obramowanie o określonej szerokości
<IMG SRC="nazwa.gif” HEIGHT=‘’500”
WIDTH=‘’250” BORDER=6> wstawianie obrazka o
określonej szerokości i wysokości i grubości ramki
Formatowanie tabel
<TABLE> </TABLE> tabela
<TABLE BORDER></TABLE> tabela z
obramowaniem
<TR> </TR> wiersz tabeli
<TD> komórka tabeli
<TH WIDTH=”250”> komórka tabeli o określonej
szerokości
<TD ALIGN="center"> poziome wyrównanie tekstu w
tabeli do środka
<TD ALIGN="left"> poziome wyrównanie tekstu w
tabeli do lewej
<TD ALIGN="right"> poziome wyrównanie tekstu w
tabeli do prawej
np.
<table border="1">
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>
Listy
<UL> </UL> wykaz wypunktowany
<OL> </OL> wykaz numerowany
<LI> kolejny punkt
np.
<UL>
<LI> poniedziałek
<LI> wtorek
</UL>




poniedziałek
wtorek

