<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
(Deklaracja typu dok. zgodnego z HTML 4.0}
<HTML> <HEAD>
{W Head informacje niewizualne}
<TITLE>Kurs języka HTML</TITLE>
{Informacje o dokumencie - tytuł}
<META NAME="Author" CONTENT="Paweł Wimmer">
{Nazwisko autora}
<META NAME="keywords" CONTENT="Opis HTML, WWW"> {Informacja dla wyszukiwarek}
<META HTTP-EQUIV=”content-type” content=”text/html; charset=iso-8859-2”>
{Strona kodowa}
</HEAD>
<BODY>
{Początek dokumentu}
<BODY BGCOLOR="yellow" TEXT="black">
<BODY LINK="blue" VLINK="red" ALINK="yellow">
{Kolory stron odwiedzanych}
<BODY LEFTMARGIN="100" TOPMARGIN="100">
{Lewy i prawy margines strony}
<BODY
&nbsp; spacja nierozdzielająca &lt; < &gt; > &quot; cudzysłów
&amp; apostrof
</BODY></HTML>

CZCIONKI
<B> </B>
<I> </I>
<BLINK> </BLINK>
<U> </U>
<TT> </TT>
<STRIKE> </STRIKE>
<SUP> </SUP> <SUB> </SUB>
<BIG> </BIG>
<SMALL> </SMALL>
<STRONG> </STRONG>

{Czcionka pogrubiona}
{Czcionka pochylona}
{Czcionka migająca}
{Czcionka podkreślona}
{Czcionka monotypiczna}
{Czcionka przekreślona}
{Indeks górny} {Indeks dolny}
{Czcionka powiększona}
{Czcionka pomniejszona}
{Czcionka mocno wyróŜniona}

FONTY
<FONT COLOR="nazwa_koloru"> </FONT>
black olive teal red blue maroon navy gray lime fuchsia white green purple silver yellow aqua
<FONT SIZE=1 do 7> </FONT>
{Czcionka domyślna to 3}
<FONT SIZE=+1> </FONT>
{Powiększ rozmiar czcionki o 1}
<FONT FACE="Arial CE, Arial, Helvetica”> </FONT>
{Lista stylów - nie zalecane}

BLOKI
<H1> </H1>, <H6> </H6>
{Nagłówki}
<H2 ALIGN=”CENTER”> </H2>
{Wyrównanie do środka}
<Hx ALIGN=”RIGHT”> </Hx> <Hx ALIGN=”LEFT”> </Hx>
<P> </P>
{Akapit – linia odstępu}
<P ALIGN=”CENTER”> </P>
{Akapit wyśrodkowany}
<BR>
{Znak końca linii}
<HR ALIGN=”center” SIZE=8 WIDTH=50% color="lime">
{Linia pozioma}
<PRE> </PRE>
{Blok preformatowany - spacje}
<BLOCKQUOTE> </BLOCKQUOTE>
{Cytat}
<ADDRESS> </ADDRESS>
{Adres pocztowy}
<CENTER> </CENTER>
{Wyśrodkuj obiekt}
<!-- ... -->
{Komentarz dokumentu}
<DIV> </DIV> <DIV ALIGN=”center”>
{Grupuje w blok róŜne elementy np. dla centruj}
<FIELDSET><LEGEND>Wykaz elementów</LEGEND></FIELDSET>
{Obramowanie}

ODSYŁACZE
<A NAME="nazwa_etykiety"> </A>
{Tworzenie etykiety}
<A HREF="http://www....">Tekst, na którym naleŜy kliknąć</A>
{Odesłanie do stron WWW}
<A HREF="../nazwa_strony.html">Edytor Pajączek</A>
{Odsyłacz do dokumentu HTML}
Dwie kropki w adresie nakazują przeglądarce "zajrzeć wyŜej" w hierarchii katalogów, "zejść"
do nowego katalogu i przywołać Ŝądaną stronę.
<A HREF="plik_graficzny.gif">Plik graficzny GIF</A>
{Odsyłacz do graficznego}
<A HREF="#etykieta">Tekst, na którym naleŜy kliknąć</A>
{Odesłanie do etykiety}
<A HREF=”mailto:imie_nazwisko@adres”>Tutaj kliknij</A>
{Wyślij E-maila}
<A HREF=”mailto:imie_nazwisko@adres?subject=Temat wiadomości”>Tutaj kliknij</A>
<A HREF=”ftp://ftp.adres”>Jakiś tekst</A>
{Odsyłacz do FTP}
<A HREF=”file:///ścieŜka/plik”></A>
{Odwołanie do pliku}
<AREA SHAPE=CIRCLE COORDS=" 25, 25, 19" HREF="dokument.html"> {Odsyłącz z okręgu}

WYKAZY
<OL> <LI>Pierwszy </LI>Drugi </LI><LI>Trzeci</LI> </OL>
{Wykaz numerowany}
<UL> <LI>Pierwszy punkt<LI>Drugi punkt<LI>Trzeci punkt</UL> {Wykaz nienumerowany}

GRAFIKA i MULTIMEDIA
<IMG SRC="plik_graficzny">
{Wstaw plik graficzny}
<IMG SRC="tucows.gif" WIDTH=120 HEIGHT=160 BORDER=5 HSPACE=50 VSPACE=50 ALIGN=”right” >
{Umieść w środku strony}
<CENTER> <IMG SRC="plik_graficzny"> </CENTER>
<MARQUEE>Tekst animacji</MARQUEE>
{Pływający tekst}
BEHAVIOR=”SCROLL”; BEHAVIOR=”SLIDE” BEHAVIOR=”ALTERNATE”
{Sposób przewijania}
LOOP=20 HSPACE=x i VSPACE=y
{Ilość powtórzeń; odległość od sąsiadujących elementów}
Uwaga: akapity nad i pod animacją naleŜy oddzielić od animacji znakiem <P> lub końca wiersza <BR>.
<bgsound src="../midi/antartic.mid" loop=1>
{Plik dźwiękowy MIDI (styl Microsoft)}
<embed src="../DRAGDROP.AVI" border=0>
{Plik wideo AVI (styl Netscape)}

TABELE
<TABLE> </TABLE>
{Definicja tabeli}
<TABLE> <TR> </TR> <TR> </TR> </TABLE>
{Wiersze tabeli}
<TR> <TD> </TD><TD> </TD><TD> </TD></TR>
{Komórki tabeli}
{Wyrównanie poziome w komórce}
<TD ALIGN=”center”></TD>
<TD VALIGN=”top” (middle, bottom)> </TD>
{Wyrównaj do górnej krawędzi, środek, dolnej}
<TR bgcolor="gray"><TH>1991</TH> </TR>
{TH – nagłówek tabeli, zamiast TD}
<TD ROWSPAN=3
COLSPAN=2>
{Łączenie wierszy i kolumn}
</TD>FRAME=”void”
{Pozwala usunąć zewnętrzne obramowanie tabeli}
FRAME=”above” FRAME=”below” FRAME=”vsides” FRAME=”hsides” FRAME=”lhs” FRAME=”rhs” {Wyświetl
krawędź górną,
dolną,
lewą i prawą,
górną i dolną,
lewą,
prawą}
RULES=”rows” RULES=”cols” RULES=”none”
{PokaŜ poziome, pionowe linie wewnętrzne, brak}
<CAPTION ALIGN=”top”>Tytuł tabeli umieszczony u góry</CAPTION>
{Nagłówek tabeli}
<TABLE BORDER=10 WIDTH=50% HEIGHT="30%" BGCOLOR=”yellow” BORDERCOLOR=”red”
ALIGN=”left” CELLSPACING=5 CELLPADDING=15> </TABLE>

STYLE
<p style="font-family: Times, 'Times New Roman', 'Times New Roman CE'"> Treść akapitu </p>
<p style="font: small-caps bold 14pt/18pt Times, 'Times New Roman', serif"></p>
Akapit małe kapitaliki, pogrubiony, 14 pkt, 18 pkt odstępu między liniami bazowymi wierszy, Times...

RAMKI
<FRAMESET COLS="25%,*%">
{2 ramki, pierwsza 25% strony}
<FRAME SCROLLING="auto" NAME="lista edytorów" SRC="spisedyt.htm">
<FRAME SCROLLING="yes" NAME="edytory" SRC="edyt.htm">
</FRAMESET>
<NOFRAMES> tekst </NOFRAMES>
{Dla przeglądarek bez ramek}
<FRAMESET ROWS="200,*,200">
{3 wiersze ramek}
<A HREF="fp97.htm" TARGET="nazwa ramki">FrontPage 97</A> {Załaduj w ramkę “nazwa ramki”}
<IFRAME WIDTH=300 HEIGHT=200 NAME="auto" SRC="car1.htm"></IFRAME> {Ramki pływające}
<A HREF="car1.htm" TARGET="auto">Pickup</A>
{Wczytaj obraz car1.htm}
<A HREF="car2.htm" TARGET="auto">Minivan</A> i tak dalej.

Formularze
INPUT, z dodatkowymi parametrami TYPE, NAME i VALUE, słuŜy do tworzenia pól, gdzie czytelnik strony moŜe
wpisać informację lub wybrać jakąś opcję.
SELECT słuŜy do tworzenia rozwijalnych list z opcjami, spośród których czytelnik wybiera interesujące go pozycje.
TEXTAREA jest poleceniem do tworzenia większego pola na dodatkowy komentarz czytelnika.
<INPUT TYPE="typ" NAME="nazwa" VALUE="wartosc" MAXLENGTH=20>
{Pole tekstowe}
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="jezyk" VALUE="angielski"> angielski
{Pole wyboru}
<INPUT TYPE="radio" NAME="plec" VALUE="kobieta" checked> Kobieta
{Pole opcji}
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Wyślij do nas informacje">
{Przycisk wyślij}
<INPUT TYPE="reset" VALUE="Usuń wszystkie informacje">
{Przycisk wyczyść}
<BUTTON>Treść przycisku</BUTTON>
{Przycisk CommandButton}
<SELECT NAME="nazwa_listy">
{Rozwijane menu}
<OPTION> pierwsza pozycja
<OPTION> druga pozycja...
</SELECT>
<SELECT NAME="nazwa_listy" MULTIPLE>
{Zaznacz pozycję}
<TEXTAREA NAME=nazwa> </TEXTAREA> {Wprowadza standardowe pole o 40 kolumnach i 4 wierszach}
TEXTAREA NAME="komentarz" ROWS=10 COLS=50> </TEXTAREA>
Aby zmienić automatycznie stronę po 5 sekundach:
<meta http-equiv=”Refresh” content=”5; url=http://www.adres.pl/”>
Aby z obszaru wysłać pocztę:
<AREA shape=RECT coords=60,140,180,320 href="mailto:zygmunt@kiss.pl ?subject=Pytanie">

