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1. HTML dla zielonych 

Jeśli uważasz, że pisanie stron w języku HTML jest dla Ciebie "czarną magią", a sama strona 
jest jakimś tajemniczym i bardzo skomplikowanym dokumentem, to się mylisz. Napisanie 
krótkiej strony internetowej jest prostsze niż się wydaje. 

Język XHTML jest następcą języka HTML i zarazem aktualnym standardem. Sam język 
XHTML nie różni się diametralnie od swojego poprzednika - m.in. właśnie dlatego często 
stosuje się zapis "(X)HTML", co sugeruje, że strona jest poprawna pod względem obu tych 
języków - a więc za jednym zamachem nauczysz się zasad zarówno XHTML jak i HTML.  

1.1.  Ramy dokumentu 

Stronę WWW tworzy się podobnie jak zwykły dokument tekstowy: po otwarciu edytora 
HTML, należy wybrać opcję z menu: Plik/Nowy (lub File/New). Teraz można już zacząć 
pisanie strony. Jednak ponieważ dokument HTML nie jest całkowicie zwykłym plikiem 
tekstowym (zawiera hipertekst, osadzone obrazki i musi być poprawnie wyświetlany 
w różnych systemach operacyjnych na całym świecie), dlatego wymyślono specjalny szablon 
dokumentu HTML, który powinien być zachowany. 

Oto jak przykładowo powinny wyglądać ramy każdego dokumentu w formacie HTML: 

<!DOCTYPE html  
 PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" /> 
<meta name="Description" content="Tu wpisz opis zawartości strony" /> 
<meta name="Keywords" content="Tu wpisz wyrazy kluczowe rozdzielone 

przecinkami" /> 
<title>Tu wpisz tytuł strony</title> 
</head> 
<body> 
 Tu wpisuje się treść strony 
</body> 
</html> 

W miejsce tekstu: Tu wpisuje się treść strony (pomiędzy <body> oraz </body>) należy 
wpisać właściwą zawartość strony. Może to być po prostu zwykły tekst, który ma się pojawić 
na stronie. Są to również tzw. znaczniki sterujące wyglądem dokumentu. 
Wskazówka dla bardzo początkujących 

Nie musisz za każdym razem, gdy tworzysz nową stronę, przepisywać całego tekstu powyższego szablonu. 

Wystarczy w przeglądarce internetowej naprowadzić wskaźnik myszki na początek tekstu (wskaźnik powinien 

zmienić kształt) i wcisnąć lewy klawisz myszki. Trzymając cały czas wciśnięty lewy przycisk, przeciągnij myszką 

do końca tekstu szablonu, po czym zwolnij przycisk - tekst zostanie zaznaczony. Teraz wciśnij na klawiaturze 

jednocześnie klawisze: Ctrl+C, co wywoła skopiowanie zaznaczonego tekstu do schowka systemowego. 

Następnie w edytorze HTML po otwarciu nowego pliku wystarczy wcisnąć: Ctrl+V, a do dokumentu zostanie 

wklejony tekst ze schowka. 

1.2.  Znaczniki 

Poza zwykłym tekstem, na stronę możesz wprowadzić znaczniki (tzw. tagi). Znacznik jest to 
specjalny tekst, umieszczony w nawiasach ostrych, np.: <b>. Jest on częścią składni języka 
HTML i pozwala sterować wyglądem strony. Dzięki niemu możesz np. ustalić kolor tła, 
rodzaj formatowania tekstu, wstawić obrazek czy tabelę itd. Znacznik nie jest widoczny na 
ekranie, widoczne są tylko efekty jego działania (np. wstawienie obrazka).  
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Istnieją znaczniki otwierające (np.: <b>) oraz zamykające (np.: </b>). Zauważ, że znacznik 
zamykający rozpoczyna się ukośnikiem (czyli znakiem: "/") i ma taką samą nazwę jak 
otwierający. Pomiędzy znacznikami otwierającym i zamykającym może znaleźć się jakiś 
tekst, który chcemy np. poddać formatowaniu (w tym przypadku będzie to wytłuszczenie 
tekstu), np.: 

<b>Ten tekst zostanie wytłuszczony.</b> 

Znacznik otwierający musi znaleźć się zawsze przed znacznikiem zamykającym (co jest 
chyba dosyć logiczne - nie można zamknąć jeszcze nie otwartych drzwi ani otworzyć nie 
zamkniętych). Należy również pamiętać, że prawie każdy znacznik (poza nielicznymi 
wyjątkami) trzeba zamknąć za pomocą odpowiedniego znacznika zamykającego, co oznacza, 
że nie można zapominać o wstawianiu znaczników zamykających! 

 

UWAGA! 

W języku XHTML wszystkie znaczniki muszą być pisane obowiązkowo małymi literami.  

1.2.1. Tytuł 

<hn>...</hn> 

(n = 1...6) 

Aby nadać tytuł (nagłówek) jakiejś części tekstu (rozdziałowi), możesz użyć tej komendy. 
Istnieje sześć rzędów tytułów. Najwyższym rzędem jest rząd pierwszy: <h1>...</h1>, 
a najniższym - szósty: <h6>...</h6>. Tytuł wyższego rzędu jest pisany większą czcionką. 

1.2.2. Akapit 

<p>Tu wpisz treść akapitu</p> 

Następujące po sobie akapity, są rozdzielone linijką przerwy. Treść akapitu należy wpisać 
pomiędzy znacznikami <p> oraz </p>.  

1.2.3. Wstawienie obrazka 

<img src="Tu podaj względną ścieżkę dostępu do obrazka" alt="Tu podaj tekst 
alternatywny" /> 

Zamiast tekstu: "Tu podaj względną ścieżkę dostępu do obrazka", należy podać miejsce na 
dysku, gdzie znajduje się obrazek. Jeżeli obrazek znajduje się w tym samym katalogu co 
strona, na której chcemy go wstawić, wystarczy wpisać samą nazwę pliku obrazka, nie 
zapominając przy tym o podaniu rozszerzenia (".jpg" lub ".gif"). Natomiast w miejsce "Tu 

podaj tekst alternatywny" wpisuje się krótką informację. 

 

UWAGA! 

Znacznik <img /> nie posiada w języku HTML znacznika zamykającego! 

1.2.4. Odsyłacz do podstrony 

Praktycznie na każdej stronie WWW spotyka się odsyłacze (inaczej: odnośniki lub 
hiperłącza). Najczęściej stanowi je specjalnie wyróżniony krótki tekst (lub obrazek), po 
kliknięciu którego, następuje przeniesienie do innej strony. Tak jak każda książka składa się 
z rozdziałów, tak samo serwisy internetowe składają się zwykle z podstron. Aby umożliwić 
użytkownikowi swobodne przechodzenie pomiędzy podstronami naszego serwisu, trzeba je 
w jakiś sposób połączyć między sobą.  

Składnia odsyłacza do podstrony jest następująca: 
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<a href="względna ścieżka dostępu do podstrony">opis odsyłacza</a> 

Zasady wpisywania ścieżki dostępu są takie same jak w przypadku obrazków. Natomiast 
zamiast: "opis odsyłacza", należy wpisać krótki tekst, który pojawi się na ekranie i po 
kliknięciu którego nastąpi przejście do podanej podstrony. 

 

Odsyłacz pocztowy (e-mail) 

<a href="mailto:adres e-mail">opis</a> 

gdzie jako "adres e-mail" należy podać adres poczty elektronicznej osoby, do której ma 
zostać wysłany list (np.: jan_kowalski@example.com). 

Dzięki temu odsyłaczowi, użytkownicy oglądający Twoją stronę, będą mogli wysłać e-mail 
pod adres podany w poleceniu. Po kliknięciu takiego odnośnika, list nie zostanie wysłany 
natychmiastowo, lecz nastąpi otwarcie domyślnego programu pocztowego użytkownika (np. 
Outlook Express), w którym będzie on mógł wpisać treść listu, a potem go wysłać do 
wskazanego adresata, którego e-mail pojawi się automatycznie. 

1.2.5. Wykaz, wypunktowanie (podstawowy) - lista nieuporządkowana 

<ul> 
<li>Punkt pierwszy</li> 
<li>Punkt drugi</li> 
<li>Punkt trzeci</li> 

</ul> 

W obrębie wykazu tekst i inne elementy można wstawiać tylko wewnątrz znaczników 
punktów wykazu, a nie poza nimi! 

1.2.6. Blok (sekcja) 

<div>...</div> 

Polecenie to wydziela większy blok (sekcję) tekstu, przez co możemy nadać mu jakiś rodzaj 
formatowania. W odróżnieniu od paragrafu, blok może zawierać wewnątrz siebie inne 
elementy wyświetlane w bloku. Kolejne bloki są oddzielane od siebie znakami nowej linii, ale 
nie są dodawane linijki przerwy. 
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2. CSS - Cascading Style Sheets 

CSS - Cascading Style Sheets (z ang. Kaskadowe Arkusze Stylów) jest to specjalny język 
opracowany tylko w jednym celu: stworzenie możliwości bardziej elastycznego zarządzania 
sposobem formatowania (wyglądem) elementów znajdujących się w dokumentach 
elektronicznych. CSS nie może zatem istnieć samodzielnie, gdyż jest ściśle powiązane 
z językiem opisu struktury dokumentów takim jak (X)HTML. CSS daje możliwość 
globalnego zarządzania formą prezentacji całej witryny internetowej.  

Najważniejszym powodem wprowadzenia stylów było rozdzielenie struktury i prezentacji 
dokumentów. Język HTML wywodzi się od SGML (Standard Generalized Markup Language 
- Standardowy Uogólniony Język Oznaczania). SGML miał opisywać ogólną strukturę strony: 
nagłówek oraz ciało dokumentu, w którym mogły znajdować się akapity z tekstem, wykazy, 
tabele i inne elementy. SGML odpowiada tylko za wstawienie tych elementów, ale nie określa 
ich wyglądu. Jak łatwo się domyślić, szybko przestało to wystarczać - dlatego wprowadzono 
HTML. Zawarcie poleceń formatujących w samym HTML spowodowało jednak, że 
modyfikacja wyglądu elementów strony stała się bardzo żmudna (atrybuty i znaczniki które 
za to odpowiadają, są porozrzucane w różnych miejscach kodu, mieszając się ze strukturą 
dokumentu). Dzięki wprowadzeniu stylów CSS, wszystkie polecenia dotyczące formatowania 
można umieścić w jednym miejscu (tzw. arkuszu) i powiązać je z konkretnymi elementami, 
wstawionymi za pomocą czystego (X)HTML. Taka koncepcja sprawia, że modyfikacja 
wyglądu stron może przebiegać dużo sprawniej. 

Sposoby wstawiania stylów do gotowych dokumentów są różne. Nie znaczy to, że jedne są 
lepsze od drugich. Każdy sposób jest przydatny w innych sytuacjach. 

2.1. Zewnętrzny arkusz stylów 

<head> 

 (...) 
 <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="style.css" /> 
 (...) 

</head> 

gdzie "style.css" jest zewnętrznym arkuszem stylów. Natomiast znaki (...) oznaczają inne 
polecenia, które zwykle pojawiają się w nagłówku dokumentu, np. deklaracja strony kodowej. 

Możliwość wstawiania zewnętrznego arkusza jest chyba jedną z największych zalet 
stosowania stylów. Pozwala nam to zdefiniować takie samo formatowanie określonych 
elementów na wielu stronach jednocześnie. Dzięki temu, za pomocą tego jednego arkusza, 
wszystkie nasze strony w obrębie całego serwisu mogą mieć pewne wspólne cechy. 
Dodatkowo jeśli w ostatniej chwili zdecydujemy się zmienić np. rodzaj czcionki na 
wszystkich stronach, możemy to zrobić, modyfikując jedynie zewnętrzny arkusz stylów, bez 
konieczności zmiany każdej strony osobno. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu! 

Wstawienie takiego zewnętrznego arkusza stylów jest bardzo proste. Wystarczy wpisać 
w treści nagłówkowej każdego z dokumentów (pomiędzy znacznikami <head> a </head>), 
przedstawioną powyżej linijkę. Deklaracje stylów zawarte w zewnętrznym arkuszu, zostaną 
automatycznie przeniesione do podanej strony. 

2.2. Reguły stylów 

Atrybuty formatowania w języku CSS definiuje się za pomocą tzw. reguł stylów. Każda 
reguła odnosi się do konkretnego elementu (znacznika) i składa się z dwóch części: selektora 
i deklaracji. Selektor określa do jakich elementów ma zostać przypisane formatowanie, 
a deklaracja podaje to formatowanie i jest umieszczona w nawiasie klamrowym {...}. 
Każda deklaracja składa się przynajmniej z jednego zespołu: cecha lub inaczej własność albo 
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właściwość (ang. property) - wartość (ang. value), przy czym można podać dowolną liczbę, 
rozdzielając kolejne znakiem średnika (;). Średnik na końcu deklaracji nie jest konieczny. 

Każda grupa elementów (znaczników) ma określony zespół cech CSS, które można jej 
przypisać, a każda cecha ma ściśle wyszczególnioną listę wartości, które może przyjąć. Na 
przykład: cecha text-align (wyrównanie tekstu) może być przypisana tylko i wyłącznie do 
elementów blokowych, ponieważ podanie jej dla elementów wyświetlanych w linii nie 
miałoby sensu. Z drugiej strony cecha ta może przyjmować tylko wartości takie jak: left, 
right, center, justify. Przypisanie do niej np. wartości koloru nie miałoby sensu. 

Przykład: 

/* Pierwsza reguła: */ 
p { color: red } 
 
/* Druga reguła: */ 
p b { color: red; 
      background-color: yellow } 

Powyżej mamy przykład dwóch reguł stylów: 

W pierwszej selektorem jest znacznik p, a deklaracja ma postać { color: red }. Cechą jest 
color, a wartością red. W drugiej selektorem jest zestawienie znaczników p b. Deklaracja 
zawiera dwa zespoły cecha-wartość. 

2.3. Selektory 

2.3.1. Selektor typu 

selektor { cecha: wartość } 

gdzie wyrazem selektor może być praktycznie dowolny znacznik, np. p (akapit), h1 (tytuł), 
div (blok, sekcja) i inne. To właśnie elementom znajdującym się pomiędzy tymi 
znacznikami, nadajemy atrybuty formatowania. 

Selektor typu jest podstawowym rodzajem selektora. Pozwala on wybrać pojedynczy zwykły 
element dokumentu (X)HTML podanego typu, czyli o określonej nazwie, a następnie nadać 
mu atrybuty. Można powiedzieć, że selektor to inaczej element (znacznik), występujący 
w kodzie źródłowym strony. 

Przykład: 

Załóżmy że w arkuszu stylów została umieszczona następująca reguła:  

h6 { color: red } 

Jak widać jest to selektor typu (podstawowy). Dzięki niemu wystarczyłoby teraz napisać 
w pliku HTML:  

<h6>To jest tytuł rzędu szóstego</h6> 

aby otrzymać tytuł, napisany czerwoną czcionką (red). 

2.3.2. Selektor identyfikatora 

#identyfikator { cecha: wartość } 

Selektorem może być dowolny znacznik, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - komórka tabeli 
i inne. Identyfikator to wartość atrybutu id="..." nadanego selektorowi z poziomu języka 
(X)HTML. Natomiast wyrazy "cecha" oraz "wartość" określają atrybuty elementu nadane 
poprzez style. 
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Polecenie to pozwala, na nadanie określonych atrybutów formatowania dla elementu, który 
ma jednoznaczny identyfikator (ID), czyli występuje tylko raz w dokumencie HTML 
(w odróżnieniu od klasy). 

2.3.3. Selektor klasy 

selektor.klasa { cecha: wartość } 

Selektorem może być dowolny znacznik, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - komórka tabeli 
i inne. Klasa to wartość atrybutu class="..." nadanego selektorowi z poziomu języka 
(X)HTML. Natomiast wyrazy "cecha" oraz "wartość" określają atrybuty elementu nadane 
poprzez style. 

Deklaracja klasy jest przydatna szczególnie, jeśli na wielu stronach serwisu znajdują się 
elementy mające takie samo formatowanie, a dodatkowo nie można dla nich posłużyć się 
selektorem typu, ponieważ na stronie znajdują się inne znaczniki tego samego rodzaju co 
wybrany element, ale nie chcemy, aby i one otrzymały takie samo formatowanie. Wtedy np. 
w zewnętrznym arkuszu stylów umieszczamy deklarację klasy, a następnie na stronach 
wstawiamy atrybut class="klasa" tylko dla wybranych znaczników. Dzięki temu inne 
znaczniki tego samego typu zachowają swoje oryginalne formatowanie. 

2.3.4. Selektor pseudoelementu: selektor pierwszej linii 

selektor:first-line { cecha: wartość } 

Selektorem może być znacznik wyświetlany w bloku. Polecenie raz zdefiniowane w arkuszu 
stylów, pozwala na nadanie określonych cech wszystkim pierwszym linijkom, znajdującym 
się wewnątrz znacznika, na który wskazuje selektor. 

Jeżeli w arkuszu stylów została umieszczona następująca reguła: 

p:first-line { color: red } 

to wszystkie pierwsze linijki wchodzące w skład akapitów, będą miały czerwony kolor. 

2.3.5. Selektor pseudoklasy: selektor odsyłacza 

Odsyłacz nieodwiedzony 

a:link { cecha: wartość } 

gdzie litera "a" na początku deklaracji, jest selektorem odsyłacza. Natomiast wyrazy "cecha" 
oraz "wartość" określają atrybuty elementu nadane poprzez style. Polecenie pozwala nadać 
określone atrybuty formatowania dla wszystkich podstawowych odsyłaczy na stronie czyli 
takich, które nie zostały jeszcze odwiedzone przez użytkownika. 
 

Odsyłacz odwiedzony 

a:visited { cecha: wartość } 

gdzie litera "a" na początku deklaracji, jest selektorem odsyłacza. Polecenie pozwala nadać 
określone atrybuty formatowania dla wszystkich odsyłaczy, które zostały już odwiedzone 

przez użytkownika. 

2.4. Własności selektorów – atrybuty elementów 

2.4.1. Czcionka 

selektor { font: wartości atrybutów } 
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Selektorem może być dowolny znacznik, w którym można wpisywać tekst, np. p - akapit, h1 - 
tytuł czy td - komórka tabeli. Natomiast jako "wartości atrybutów" należy wpisać konkretne 
wartości atrybutów, dotyczących czcionek, które będą oddzielone od siebie spacjami. 
Należy je wpisywać w następującej kolejności (przy czym można niektóre pominąć): 

font-style 
font-variant 
font-weight 
font-size 
line-height 
font-family 

2.4.2. Tło 

selektor { background: wartości atrybutów } 

Selektorem może być praktycznie dowolny znacznik, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - 
komórka tabeli. Natomiast jako "wartości atrybutów" należy wpisać konkretne wartości 
atrybutów, dotyczących tła, które będą oddzielone od siebie spacjami (przy czym można 
niektóre pominąć). Są to: 
* kolor tła (background-color) 
* tło obrazkowe (background-image) 
* powtarzanie tła (background-repeat) 
* zaczepienie tła (background-attachment) 
* pozycja tła (background-position) 

Polecenie to pozwala w wygodny sposób zdefiniować wszystkie atrybuty tła. Już nie musimy 
wypisywać kolejno wszystkich cech, a jedynie ich konkretne wartości. Wartością może być 
np.: url(obrazek) (background-image), no-repeat (background-repeat) czy left 
(background-position). Wszystkie wartości muszą być oddzielone od siebie spacjami. Nie ma 
wymogu, aby podawać w tej deklaracji pełną listę cech składowych, jednak jeśli jakąś 
opuścimy, zostanie jej przypisana wartość domyślna. 

2.4.3. Model pudełkowy 

 

Źródło: Cascading Style Sheets, Level 2 

Każdy element generuje w dokumencie prostokątny obszar zwany pudełkiem (ang. Box 

model). Pudełko składa się z: 

a. Zawartości - "Content" (np. test, obrazek itd.) 
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b. Otaczających marginesów wewnętrznych - "Padding" 
c. Obramowania - "Border" 
d. Marginesów - "Margin" 

Ostatnie trzy składniki są opcjonalne, tzn. mogą mieć wartość zero. 

Obwód (zewnętrzny) każdego z czterech obszarów nazywamy krawędzią ("Edge"). Według 
CSS rozmiary elementu (własności width oraz height) odnoszą się do samej zawartości 
("Content") i nie wpływają na pozostałe obszary modelu pudełkowego, które są tworzone na 
zewnątrz zawartości, ale wewnątrz pudełka. Natomiast tło elementu jest określone dla 
wszystkich z podanych powyżej obszarów z wyjątkiem marginesów zewnętrznych, które 
zawsze są przezroczyste. Zapamiętanie tych krótkich zasad pozwoli uniknąć nieoczekiwanych 
problemów z wyświetlaniem elementów strony! 

• Margines zewnętrzny (margin) 

selektor { margin: wartości atrybutów } 

Selektorem może być praktycznie dowolny znacznik, np. p - akapit czy h1 – tytuł. Natomiast 
jako "wartości atrybutów" należy podać cztery wartości - które oznaczają kolejno marginesy: 
górny, prawy, dolny, lewy. 

• Margines wewnętrzny (padding) 

selektor { padding: wartości atrybutów } 

Selektorem może być praktycznie dowolny znacznik, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - 
komórka tabeli. Natomiast zasady wpisywania "wartości atrybutów" są takie same jak przy 
atrybutach zwykłego marginesu. 

• Obramowanie 

selektor { border: wartości atrybutów } 

Jako "wartości atrybutów" należy wpisać kolejne wartości szerokości, stylu (obowiązkowo!) 
i koloru obramowania (rozdzielone spacjami). Polecenie pozwala podać w jednej komendzie 
kilka atrybutów obramowania jednocześnie, które mogą dotyczyć różnych własności. Dzięki 
temu możemy uniknąć pisania długich deklaracji, np. zamiast wpisywać: 

border-width: medium; border-style: solid; border-color: blue; 

wystarczy podać:  

border: medium solid blue 

a otrzymamy ten sam efekt. 

2.4.4. Rozmiary 

Szerokość 

selektor { width: szerokość } 

Wysokość 

selektor { height: wysokość } 

Selektorem może być praktycznie dowolny znacznik, np. p - akapit, h1 - tytuł czy td - 
komórka tabeli. 

2.4.5. Pozycjonowanie absolutne 

selektor { position: absolute; parametry } 
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Selektorem może być praktycznie dowolny znacznik. Natomiast jako "parametry" należy 
podać:  

left: wartość - odległość od lewej krawędzi bloku obejmującego 
top: wartość - odległość od górnej krawędzi bloku obejmującego 
right: wartość - odległość od prawej krawędzi bloku obejmującego 
bottom: wartość - odległość od dolnej krawędzi bloku obejmującego 
 

Wyraz "wartość" oznacza konkretną odległość od podanej krawędzi "obejmującego bloku". 
Należy ją wpisać używając jednostek długości. Wartość ujemna oznacza przesunięcie 

w przeciwną stronę.  

Polecenie pozycjonowania absolutnego (bezwzględnego) pozwala przesunąć wybrany 
element w dowolną stronę względem wybranych brzegów strony lub ewentualnie ramki  albo 
"obejmującego bloku". Dzięki temu dany element będzie umieszczony tam na "sztywno", bez 
względu na miejsce, w którym wpisaliśmy polecenie pozycjonowania absolutnego. Jeżeli jako 
"wartość" wpiszemy liczbę ujemną, element znajdzie się częściowo lub całkowicie poza 
obrębem strony lub wyjdzie poza krawędzie "obejmującego bloku". 

Przykład: 

#menu ul{ position: absolute; top: 50px; left: 0;} 

2.4.6. Wyświetlanie 

selektor { display: sposób } 

Selektorem może być praktycznie dowolny znacznik. Natomiast jako "sposób" należy podać: 

* block - element będzie wyświetlony w bloku (odstęp z góry i z dołu) 
* inline - element będzie wyświetlony w linii (sąsiadująco z innymi) 
* list-item - element wykazu: <li>...</li> 
* none - element nie będzie wyświetlany 
* inline-block - element zachowuje się podobnie jak element zastępowany  
* run-in - jeśli po elemencie następuje brat będący blokiem, element zostanie 

sformatowany jako "inline" (w linii) w ramach treści brata; w przeciwnym razie element 
zostanie sformatowany jako "block"  

* table - tabela blokowa: <table>...</table> 
* inline-table - tabela "inline": <table>...</table> 
* table-row-group - grupa wierszy tabeli: <tbody>...</tbody> 
* table-header-group - nagłówek tabeli: <thead>...</thead> 
* table-footer-group - stopka tabeli: <tfoot>...</tfoot> 
* table-row - wiersz tabeli: <tr>...</tr> 
* table-column-group - grupa kolumn tabeli: <colgroup>...</colgroup> 
* table-column - kolumna tabeli: <col /> 
* table-cell - komórka tabeli: <td>...</td>, <th>...</th> 
* table-caption - tytuł (podpis) tabeli: <caption>...</caption> 
* compact - analogicznie jak run-in  
* marker - wyróżnik wykazu 

Polecenie to pozwala określić sposób, w jaki będzie wyświetlony na ekranie dany element. 
Jest to bardzo przydatna funkcja, jeśli chcemy zrezygnować z domyślnego sposobu 
wyświetlania. Na przykład: wszystkie tytuły (<Hn>...</Hn>) są wyświetlane domyślnie 
w bloku, tzn. automatycznie są dodawane linijki przerwy pomiędzy danym tytułem 
a sąsiadującymi z nim elementami. Lecz dzięki poleceniu display: inline możliwe jest 
ustawienie dwóch sąsiednich tytułów w jednej linii. 
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2.4.7. Ustawienie w poziomie (float) 

selektor { float: sposób } 

Selektorem może być praktycznie dowolny znacznik, który nie został wypozycjonowany 
absolutnie. Natomiast jako "sposób" należy podać:  

left - element ustawiony po lewej stronie, względem elementów sąsiadujących 
right - element ustawiony po prawej stronie, względem elementów sąsiadujących 
none - element nie sąsiaduje z innymi 

Polecenie pozwala zdefiniować ustawienie danego elementu względem elementów, które 
z nim sąsiadują. Dzięki temu możemy ustalić sposób "oblewania" tekstem elementu 
pływającego (np. obrazka). 

2.4.8. Przyleganie 

selektor { clear: sposób } 

Polecenie można zastosować tylko do elementów wyświetlanych w bloku. Jako "sposób" 
należy podać: 

left - lewy bok elementu nie przylega do poprzedzającego elementu pływającego 
right - prawy bok nie przylega 
both - żaden bok nie przylega 
none - brak ograniczeń 

Polecenie pozwala ustalić pozycję elementów sąsiadujących względem elementu pływającego 
(np. obrazka). Określa które krawędzie elementu następującego po elemencie pływającym nie 
będą do niego przylegać. 

2.4.9. Pionowe menu - przykład 

Celem będzie stworzenie estetycznego i funkcjonalnego menu nawigacyjnego na bazie kodu 
XHTML w formie listy nieuporządkowanej - tylko poprzez dołączenie deklaracji CSS. 
Zaczniemy od prostszego przykładu - ułożenia linków w menu zgodnie z normalnym 
formatowaniem listy, czyli w pionie. Domyślny sposób prezentacji oczywiście nie jest 
zadowalający. Pierwsze co musimy zrobić, to usunąć wyróżniki punktów wykazu (tzw. 
markery) oraz zniwelować niepotrzebny margines z lewej strony: 

ul, ul li { 
 display: block; 
 list-style: none; 
 margin: 0; 
 padding: 0; 
} 

W niektórych przeglądarkach nie jest konieczne wstawienie wszystkich powyższych 
deklaracji, jednak tylko taki zestaw właściwie gwarantuje uzyskanie zamierzonego efektu 
w każdych warunkach. Teraz mamy już przygotowany teren do właściwej stylizacji. 


