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Czcionka 
Cecha Dopuszczalne wartości Znaczenie

font-family: <family-name> Nazwa rodziny czcionek. W 
przykładzie powyżej 
nazwami czcionek są "gill" 
oraz "helvetica".

<generic-family> Rodzaj czcionek. Dostępne 
są następujące rodzaje 
czcionek: 
„serif” (e.g. Times)
„sans-serif” (np. Helvetica)
„cursive” (np. Zapf-
Chancery)
„fantasy” (np. Western)
„monospace” (np. Courier)



Rodzina czcionki
• Rodzina czcionki tekstu jest ustawiony za 

pomocą właściwości font-family.

• Właściwośd font-family powinien posiadad kilka 
nazw czcionek jak system "awaryjnej". Jeśli 
przeglądarka nie obsługuje pierwszą czcionkę, 
próbuje kolejny czcionkę.

Selektor { font-family: rodzaj1, rodzaj2,rodzaj3;)

Przy wprowadzaniu kliku nazw rodzaj czcionki wpisujemy po 
przecinku. Jeśli nazwa czcionki składa się z kliku wyrazów 

umieszczamy ją w apostrofach 
‘Times New Roman’



• Oprócz podania rodzaju czcionki wprost, możliwe jest także 
wpisanie rodziny ogólnej:

• serif - czcionka szeryfowa (koocówki znaków posiadają "ozdobniki"), np.: 
'Times New Roman', Georgia, Garamond, Bodoni

• sans-serif - czcionka bezszeryfowa (koocówki znaków są proste), np.: Arial, 
Verdana, 'Trebuchet MS', Helvetica, Univers, Futura

• monospace - czcionka o stałej szerokości znaków - monotypiczna 
(wygląda, jak pisana na maszynie), np.: Courier, 'Courier New'

• cursive - czcionka mająca pewne cechy pochyłej (wygląda, jak pisana 
ręcznie)

• fantasy - czcionka fantazyjna (dekoracyjna)

Rodziny ogólne wykorzystuje się jako ostatnia alternatywa - jeśli 
użytkownik nie będzie posiadał żadnej czcionki, której nazwę 

wpisaliśmy wprost. Dlatego zwykle rodzinę ogólną podaje się na 
samym koocu listy nazw czcionek, np.

body { font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif }

http://www.kurshtml.edu.pl/css/font-family,css.html
http://www.kurshtml.edu.pl/css/font-family,css.html
http://www.kurshtml.edu.pl/css/font-family,css.html


Osadzanie czcionek z zewnątrz 
• Istnieje sposób, pozwalający używad na stronie WWW dowolne czcionki,

bez obawy o niepoprawne wyświetlanie. Możliwe jest umieszczenie na
serwerze specjalnego pliku z czcionkami, z którego korzysta przeglądarka,
podczas wyświetlania strony. Nawet jeśli użytkownik nie będzie posiadał
wymaganego kroju, zostanie on automatycznie pobrany z Internetu i
dynamicznie tymczasowo zainstalowany w jego systemie.

W Sekcji head umieszczamy adres strony z czcionką np.

<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Lobster' 
rel='stylesheet' type='text/css'>

body {

font-family: Lobster;

}

Przykładowe czcionki można pobrad ze strony

https://www.google.com/fonts/ 



Osadzanie czcionek CSS

• Pobieramy czcionkę, kopiujemy do katalogu naszej strony 

• W pliku styli umieszczamy : 

@font-face {

font-family: nowaczcionka;

src: url(http://jakasstrona.pl/nowaczcionka.ttf);

}

• Do selektora dodajemy 

Selektor {

font-family: nazwaczcionki;

}



„font-style” Styl czcionki

normal normalna

italic kursywa

oblique Czcionki oznaczone jako „oblique” 
mogą byd zwykłymi czcionkami 
pochylonymi komputerowo

H1, H2, H3 { 
font-style: italic;
} 

H1 EM {
font-style: normal;
} 



Rozmiar czcionki

font-size: wartośd:  np. 12 px, 12 em, 12 pkt

large x-large xx-large larger 
small x-small xx-small smaller

Medium

Czcionkę można podawad w : pkselach px, punktach pt, 
cm, calach in

P{
font-size: 12px;
}



„font-weight”

• Wartości:

normal          |              bold                    | 

100 | 200 | 300   | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900

Własność „font-weight” służy do 

określania sposobu pogrubienia 

czcionki. 



 Wartości od „100” do „900” oznaczają odpowiednio czcionkę najmniej i

najbardziej pogrubioną. Słowo kluczowe „normal” jest synonimem

wartości liczbowej „400”, a słowo „bold” jest odpowiednikiem wartości

„700”. Na zastosowanie numerycznej skali zdecydowano się ze względu

na fakt, że słowa kluczowe inne niż „normal” i „bold” były często mylone z

nazwami czcionek.

P {

font-weight: normal

} /* 400 */ 

H1 { 

font-weight: 700

} /* bold */ 



• Wartości „bolder” i „lighter” służą do 
określania grubości czcionki względem 
grubości odziedziczonej od elementu 
nadrzędnego. 

STRONG {

font-weight: bolder;

}



„font-size”

• Określa rozmiar czcionki

P{

font-size: 12px;

}



Wykorzystanie kapitalików

font-variant: small-caps;

Czcionka normalna 

font-variant: normal;



Łączenie właściwości czcionki 

Selektor {

Font: wartości atrybutów;

}

P {

font: italic bold 12px Arial;

}



CSS Właściwości tekstu 



Określanie wysokości linii 

line-height: wartośd;

color: wartośd;

background: wartośd;



Kontrola odstępów pomiędzy 
wyrazami i literami

Odstęp pomiędzy wyrazami:

word-spacing: długośd w px;

Odstęp pomiędzy literami

letter-spacing: długośd

Odstęp między wierszami

line-height: odstęp;



Wyrównanie tekstu

text-align: wartośd;
text-align: left;

text-align: right;

text-align: justify (równomiernie);

text-align: center;



Dekorowanie tekstu

Text-decoration: underline;   podkreślenie

overline;      linia nad 
tekstem

line-trough; przekreślenie

blink;             migający tekst



Zmiana wielkości liter

text-transform: wartośd;

Cały tekst małymi literami
text-tranform: lowercase;

Dzięki tej właściwości 
można wyświetlad 

Pierwszą literę jako dużą

text-tranform: capitalize;

Cały tekst dużymi literami

text-tranform: uppercase;



Parametry odstępów - Białe znaki 
white-space: wartośd;

pre Tekst elementu HTML jest przełamywany na koocu 

rozmiaru szerokości obszaru zawartości elementu HTML

nowrap tekst elementu HTML nie jest przełamywany na 

koocu rozmiaru szerokości obszaru zawartości elementu 
HTML

pre-wrap, tekst przełamie się po wystąpieniu znaku nowej 

linii (enter) oraz automatycznie na koocu strony 

pre-line zmienia kilka sąsiednich spacji na jedną, tekst 

przełamie się po wystąpieniu znaku nowej linii (enter) oraz 
automatycznie na koocu strony 



Wcięcie pierwszego wiersza bloku tekstu - text-indent

• Wcięcie pierwszego wiersza bloku tekstu ustawiane jest za 
pomocą właściwości text-indent.

• text-indent: rozmiar | procent | initial | inherit; 

Wartości właściwości text-indent:

Wartośd Opis

rozmiar

Określa rozmiar wcięcia w jednostkach 
długości (px, pt, em, itd.). Na przykład 
20px.
Domyślna wartośd "0".

procent
Określa rozmiar wcięcia w procentach 
rozmiaru elementu zawierającego 
tekst. Na przykład 5%.

initial
Ustawia wartośd właściwości na 
domyślną.

inherit
Wartośd właściwości jest dziedziczona 
z elementu rodzica.



Dodawanie wcięć akapitowych

text-indent: wielkośd;

Użycie wartości dodatniej pozwala na 
stworzenie typowego wcięcia akapitu

Użycie wartości ujemnej powoduje wysuniecie 
pierwszego wiersza akapitu 

w lewo.



• text-shadow: 2px 2px 3px gray

• text-shadow: tworzy cieo do tekstu

• cieo w osi x (wymagany), cieow osi y rozmycie 
(opcjonalny), kolor (opcjonalny)



Obrys

• text-stroke-width: 1px;

• Text-stroke-color: black

text-stroke: 1px black



Odbicie

• -webkit-box-reflect: above;

• webkit-box-reflect: below;

• -webkit-box-reflect: left;

• -webkit-box-reflect: left;

• -webkit-box-reflect: right;



KOLUMNY

• column-count: 4; - ilośd kolumn

• Column-width: szerokośd kolumn, 
przeglądarka oblicza zawartośd 


