
LISTY HTML 



Listy są definiowane za pomocą znacznika 
podstawowego innego dla każdego rodzaju list

Specyfikacja XHTML, zawiera specjalne znaczniki do 

tworzenia list. Możliwe jest tworzenie list:

 prostych;

 uporządkowanych

 wypunktowanych

 list definicji 



Lista numerowana

Aby utworzyć listę należy 

1. użyć znacznika <ol>

2. Wpisz <li> (czyli dwie pierwsze litery słowa lista), aby 

utworzyć pierwszy element listy

3. Wpisz tekst który ma być wyświetlony w danym punkcie listy

4. Wpisz </li> aby zakończyć definiowanie punktu listy

5. Powtórz kroki 2 do 4 aby utworzyć kolejne elementy listy

6. Wpisz </ol> aby zakończyć definiowanie listy



Wygląd tej listy można modyfikować za pomocą 

następujących parametrów znacznika <ol>:

• type - określa sposób numerowania listy. 

Dostępne są następujące wartości dla tego atrybutu: 

•1 - wyliczanie z użyciem liczb arabskich: 

<ol type="1"> 

<li>element 1</li> 

<li>element 2</li> 

</ol>



A - wyliczanie z użyciem dużych liter alfabetu:

a - wyliczanie z użyciem małych liter alfabetu

I - wyliczanie z użyciem liczb rzymskich pisanych dużymi 

literami:

i - wyliczanie z użyciem liczb rzymskich pisanych małymi 

literami:



Dodatkowe znaczniki 

Znacznik <ol> może przyjmować atrybut start=”n” 

<ol start =”n”>

Atrybut ten umożliwia rozpoczęcie numerowania 

w zależności od podanej wartości n 

Znacznik <li> może przyjmować atrybut value=”n” 

<li value =”n”>

Atrybut ten umożliwia zmianę kolejności numerowania 

w zależności od podanej wartości n 



Lista wypunktowana

Aby utworzyć listę należy 

1. użyć znacznika <ul>

2. Wpisz <li> (czyli dwie pierwsze litery słowa lista), aby 

utworzyć pierwszy element listy

3. Wpisz tekst który ma być wyświetlony w danym punkcie listy

4. Wpisz </li> aby zakończyć definiowanie punktu listy

5. Powtórz kroki 2 do 4 aby utworzyć kolejne elementy listy

6. Wpisz </ul> aby zakończyć definiowanie listy



Określanie kształtu znaczników 

domyślnie punkty list wypunktowanych oznaczone są przy 

użyciu wypełnionych czarnych kółek

Wygląd listy można zmienić za pomocą 
następujących parametrów znacznika <ul>:

type - określa jakich znaczników należy
używać do oznaczania poszczególnych pozycji.



Atrybut ten może mieć następujące 
wartości: 

 disc - wypełnione kółko: 

 circle - puste w środku kółko

 square - wypełniony kwadrat:



Lista definicji w HTML

Trzecim typem listy jest lista definicyjna. Składa

się ona z par wyrażenie-definicja. Buduje się ją za

pomocą znacznika <dl>wewnątrz którego

umieszcza się wyrażenia ograniczone znacznikami

<dt> i ich definicje w tagach <dd> (znaczniki

zamykające nie są wymagane, ale zalecam ich

stosowanie):



<dl>

<dt> wyrażenie 1 </dt> 

<dd> definicja 1 </dd> 

<dt> wyrażenie 2 </dt> 

<dd> definicja 2 </dd> 

</dl>

wyrażenie 1

definicja 1

wyrażenie 2

definicja 2


