
 

KARTA PRACY 

TEMAT: Tworzenie własnej strony internetowej 

 

CZEŚĆ I – podstawowa struktura strony 

 

1. Utwórz folder „Moja strona”. 

2. W edytorze plików tekstowych Notepad++ utwórz podstawową strukturę strony. 

 

3. Pomiędzy znacznikami <title></title> wpisz tytuł strony: „Podróże”. 

4. W sekcji <body></body> umieść w znacznikach <h1></h1> tekst: „Podróże po stolicach 

Europy” 

5. Dodaj jeden akapit tekstu o tym, co znajduje się n stronie. 

6. Zapisz plik pod nazwą index.html w folderze „Moja strona”. 

7. Obejrzyj w przeglądarce internetowej utworzoną stronę.  

 

 



 

CZEŚĆ II – lista wypunktowana 

 

1. Do utworzonej w części I strony dodaj wypunktowanie do trzech zdań opisujących stronę: 

Przykład listy wypunktowanej: 

<ul> 

<li> pierwszy punkt</li> 

<li> pierwszy punkt</li> 

<li> pierwszy punkt</li> 

</ul> 

 

2. Zapisz zmiany i obejrzyj w przeglądarce swoją stronę.  

 

CZEŚĆ III – tabele 

 

1. Do strony utworzonej powyżej wstaw tabelę z wykazem państw europejskich i ich stolic. 

Przykład tworzenia tabeli: 

<table border=”1”> 

<tr><td> wiersz1, komórka1</td><td> wiersz1, komórka2</td></tr> 

<tr><td> wiersz2, komórka1</td><td> wiersz2, komórka2</td></tr> 

</table> 

 

Widok przykładowej tabeli na stronie internetowej: 

 

2. Zapisz zmiany i obejrzyj zaktualizowaną stronę w przeglądarce internetowej. 

 

 



 

CZĘŚĆ IV - obrazy 

 

1. Ze strony z darmową grafiką pixabay.com pobierz zdjęcie z Wieżą Eiffla. 

2. Pobrane zdjęcie zapisz w folderze o nazwie „Moja strona”. 

3. Wstaw pobrane zdjęcie na swoją stronę internetową, tak aby znajdowało się po prawej 

strony tekstu. 

Przykład: 

<img src=”Francja-Paryz-Wieza.jpg” align=”right”> 

 

 

 

 

4. Zapisz zmiany i obejrzyj zaktualizowaną stronę w przeglądarce internetowej. 

 

Przykład realizacji:  

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa pliku graficznego 

wraz z rozszerzeniem 
Atrybut wraz z wartością 



 

CZĘŚĆ V – tworzenie podstrony (wstawianie hiperłącza) 

 

1. Utwórz w programie Notepad++ podstroję o wybranej stolicy np. Warszawie. Umieść na 

stronie w nagłówku tytuł, a pod nim cztery zdania opisujące naszą stolicę. 

2. Zastosuj listę numerowaną i opisz w czterech punktach najważniejsze zabytki. 

Przykład listy numerowanej: 

<ol> 

<li> pierwszy punkt</li> 

<li> pierwszy punkt</li> 

<li> pierwszy punkt</li> 

</ol> 

 

3. Dodaj na stronę tabelę z danymi dotyczącymi liczby ludności stolicy, powierzchni itp. 

4. Zapisz podstroję pod nazwą Warszawa.html 

5. Na stronie głównej w tabeli umieść hiperłącze na nazwie Warszawa, prowadzące do 

podstrony Warszawa.html: 

 

<tr><td> Polska </td><td> <a href="Warszawa.html">Warszawa</a></td></tr> 

 

 

 

 

6. Na podstronie Warszawa umieść hiperłącze powrotu do strony głównej. 

 

<p><a href=”index.html”>Strona główna</a></p> 

 

7. Zapisz zmiany i przetestuj poprawność działania hiperłącza. 

8. W ten sam sposób utwórz podstrony dla każdej stolicy i hiperłącza do tych podstron. 

Hiperłącze do podstrony 


