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Dzięki temu selektorowi można określid, w jaki sposób lista będzie

numerowana lub jaki znacznik pojawi się w liście wypunktowanej

Dokument html

Tradycyjne znaczniki listy <ul> lub <ol>

<li>

Dokument.css

ol {

list-style-type: disc;

}



Punktory listy nieuporządkowanej - list-style-type

Do zmiany punktora listy nieuporządkowanej 
służy właściwośd

list-style-type.

list-style-type: none | circle | disc | square | initial | inherit; 



Wartośd Opis

none Nie jest wyświetlany żaden punktor.

circle Punktorem jest puste kółko.

disc
Punktorem jest pełne kółko.
Wartośd domyślna.

square Punktorem jest pełny kwadrat.

initial
Ustawia wartośd właściwości na 
domyślną.

inherit
Wartośd właściwości jest dziedziczona z 
elementu nadrzędnego.



Właściwości list uporządkowanych

list-style-type: lower-roman; i. Pierwszy
ii. Drugi
iii. Trzeci
iv. czwarty

list-style-type: upper-roman; numerowanie liczby rzymskie



list-style-type: lower-greek;

list-style-type: lower-alpha; Lista a, b, c, d. itd

list-style-type: upper-alpha;

Lista A, B, C, D itd
list-style-type: upper-latin;

list-style-type: armenian;

list-style-type: hebrew;



list-style-type: georgian;

list-style-type: hiragana;

list-style-type: katakana;



Graficzne wypunktowanie: 

list-style-image:

Ta właściwośd pozwala w prosty sposób użyd grafiki do 

wypunktowania listy. 

li {

list-style-image: url(windows.bmp);

margin-left: 20px;

}



Można ją używad wraz z list-style-type, które będzie 

widoczne tylko gdy przeglądarka nie może wyświetlid 

grafiki. 

li {

list-style: disc url(kropka.png);

} 



Sposób umieszczenia wypunktowania:

list-style-position:

outside jest domyślną wartością — wypunktowanie będzie 

wystawało z boku poza listę, a tekst wszystkich 

punktów będzie miał takie samo wcięcie. 

inside przeniesie wypunktowanie do wnętrza listy, odsuwając 

tekst w pierwszej linii każdego elementu listy. 

Ta właściwość nie daje kontroli nad pozycją grafiki względem listy. 

W praktyce lepiej użyć 

pozycjonowanej grafiki tła oraz padding. 
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