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Co to jest CSS?
.

 Skrót pochodzi z angielskiego Cascading Style Sheets

Kaskadowe arkusz stylu to narzędzie dające  szerokie 

możliwości  formatowania dokumentów  napisanych w 

języku HTML

 polega na zdefiniowaniu stylu zawierającego opcje  

formatowania które można zastosowad do określonych 

części dokumentu. 



Wewnętrzne arkusze 
stylów

lokalne zagnieżdżone

<selektor style="cecha: wartość; 

cecha2: wartość2...">

Lokalne

<p style="definicja stylu">Treść akapitu</p>



Zagnieżdżone 

style mogą byd wprowadzane w nagłówku strony 
(head), 

bezpośrednio w ciele dokumentu

<head>
<style type="text/css">
<!--
body {margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; }
p {font-size: 10pt; font-family: Arial, Helvetica; font-
weight: normal; }
-->
</style>
</head>



Deklaracja CSS zawsze kończy się średnikiem, a grupy deklaracja 

otoczone są nawiasami nawiasy:



Reguły stylów

Selektor { 

właściwości: wartośd 1; 

właściwośd: wartośd 2;

}



 Selektory to elementy do których powinien byd  

zastosowany dany styl.

Mówiąc o właściwościach mamy na myśli 

wszystkie właściwości  formatowania określonych 

elementów doktórach powinny byd zastosowane 

odpowiednie wartości 

h1 {
color: red; 
}



<selektor style="cecha: wartośd; 

cecha2: wartośd2...">

Selektorem może byd praktycznie dowolny
znacznik, np. p (akapit),

h1 (tytuł), td (komórka tabeli) i inne.

To właśnie elementom znajdującym się
pomiędzy tymi znacznikami, nadajemy atrybuty
formatowania.



ZEWNĘTRZNE ARKUSZE STYLÓW. 

• Aby połączyd  zewnętrzny arkusz styli 

z dokumentem należy  użyd  znacznika 

<link> w sekcji <head>

dokumentu do którego chcecie 

zastosowad te style.

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



Oprócz ustawienia stylu dla elementu HTML, CSS 
pozwala określid własne selektorów nazwie
"id" i  ”class”

Id selektor jest używany do określenia stylu dla 
jednego, elementu unikalnego.

• Id selektor wykorzystuje atrybut id elementu HTML, 
a określa się "#".

• Reguła stylu poniżej będą stosowane do elementu 
z id = ”header":

#header {

bacground-color: blue;

}



Selektory Id    

W pliku HTML każdy element może dostad jakiś 
identyfikator 

Każdy element musi mied odrębną nazwę

Odwołanie 

div#nazwa {

właściwośd: wartośd;

}



Selektory klasy class
• Czasami zdarza się potrzeba aby dwa elementy tak samo wystylizowad  

wtedy z pomocą przychodzi nam classa.

• Selektor klasy jest używany do określenia stylu dla grupy elementów. 

W przeciwieostwie do id selektora, selektor klasy jest najczęściej używany 

na kilka elementów.

• Selektor klasy używa HTML atrybutu class, a określa się "."

<div class=”czerwony”;>
• Odwołanie 

.czerwony {
właściwośd: wartośd;

}
Klasa przypisana do dokumenty może pojawid się wielokrotnie na stronie html



Selektory potomków

• Potomkiem jest wszystko to co znajduje się 
niżej w hierarchi 

<div id=„wraper” >

<header>    potomek diva

<h1>  potomek header </h1>

<header>

</div>



Grupowanie selektorów 

• Aby wielu selektorom nadad ten sam styl 
można je pogrupowad

p,  h1, {

color: green;

}

Grupowanie selektorów 



Dziedziczenie
• Oznacza, że elementy wewnątrz nadrzędnego elementu  

potrafią przejąd jego cechy, więc jeżeli chcemy by wszystkie 
elementy miały np. ten sam kolor to kolor ustawiamy dla body 

<body>

<div id=„wraper” >

<header>    potomek diva

<h1>  potomek header </h1>

<header>

</div>

</body>



Pozycjonowanie elementów za pomocą CSS

• MODEL PUDEŁKOWY STRONY 

W CSS strona jest traktowana, w taki 
sposób jak gdyby każdy z umieszczonych 

w niej elementów był

był zawarty w niewidocznym pudełku.

„Pudełko” ma charakter „pojemnika”

do którego wkładamy wartości 
i właściwości określające dany element 

strony.







Określanie struktury strony

Grupowanie za pomocą <div>

• <div> używamy do grupowania jednego lub 
większej ilości elementów blokowych.

• polecenia w nim zawarte możemy załączad 
używając, atrybutów 

class i/lub id.



Rozmiary 

• width: szerokośd;

• height: wysokośd;

Może byd podawana w px; %, cm 

Slektor{ min-width:szerokośd; } Slektor{ min-width:wysokośd ; }

Określa minimalną szerokość lub wyskość elementu, pozwala określić

szerokość i wysokość tak aby nigdy nie była mniejsza od podanej

Slektor{ max-width:szerokośd; } Slektor{ max-height:szerokośd; }

Określa maksymalną szerokość i wysokość elementu, pozwala określić

szerokość tak aby nigdy nie była większa od podanej



• Jeśli zawartośd elementu nie mieści się w rozmiarach 
podanych za pomocą parametrów height i weight stosujemy
overflow 

Selektor { overflow: wartośd }

Wartościamy właściwości overflow mogą byd :

• visible  - pokazywana jest cała zawartośd niezależnie od 
zdefiniowanego rozmiaru 

• hidden  - niemieszcząca się zawartośd zostaje ukryta

• scroll – wyświetlają się suwaki

• auto – jeśli jest to konieczne wyświetlają się suwaki 

overflow 



Marginesy

• margin: auto;

wyśrodkowanie 

• margin-bottom: dolny

• margin-left: lewy

• margin-right: prawy 

• margin-top: górny 

 Padding

 definiuje wewnętrzny 
margines ze wszystkich 

stron obiektu

 Definiuje przestrzeo 
między zawartością 

elementu a 
obramowaniem

margin : rozmiar ;    jako rozmiar podawana jest wartość w px, cm, % 



• Za pomocą atrybutu margin można ustawid wszystkie 
marginesy 

Np. margin: auto - ustawienia automatyczne 

• Jako wartości elementu można podad 

Jedną wartośd : wszystkie marginesy 

dwie wartości : pierwsza oznacza margines górny i dolny , druga 
lewy i prawy

trzy wartości : pierwsza oznacza margines górny , druga lewy i 
prawy, trzecia dolny

cztery  wartości : margines górny , prawy, dolny, lewy 



Szerokośd i wysokośd elementu

• W przypadku ustawienia wysokości i szerokości elementu z
CSS, wystarczy ustawid szerokośd i wysokośd obszaru
zawartości . Aby obliczyd pełny rozmiar elementu, należy
również dodad dopełnienie, obramowanie i marginesy.

Całkowita szerokość elementu w przykładzie poniżej jest 300px:

width:250px;

padding:10px;

border:5px solid gray;

margin:10px; 

Obliczenia

250px (szerokość) 

+ 20px (lewy + prawy padding) 

+ 10px (lewy + prawy granicznej) 

+ 20px (lewy + prawy margines) 

= 300px



Jednostki miary 
• Do dyspozycji mamy dwa rodzaje jednostek miary - absolutne i relatywne. 

Przykładem miary absolutnej jest centymetr, relatywnej - piksel. Jednostkę miary 

podajemy zawsze bezpośrednio po liczbie, np. 1cm, 0.1in itd.

• Miary absolutne
• in - cale, 1in = 2.54cm
• cm - centymetry, 1cm
• mm - milimetry, 1mm
• pt - punkty, 1pt = 1/72in
• pc - pika, 1pc = 12pt

• Miary relatywne
• em - wysokośd czcionki elementu
• ex - x-height - wysokośd litery x
• px - piksele, w odniesieniu do rozdzielczości tła



Obramowanie

• Aby  obramowanie elementów „div” było 
widoczne należy użyd znacznika 

border-width –szerokośd obramowania

Linia ciągła czarna o szer. 1px

border: thin; Szerokośd linii- cienka 

border: medium; Linia średniej grubości

border: thick; Linia pogrubiona 



• Możliwe jest również definiowanie szerokości 
pojedynczych krawędzi 

• Border-top-width –definiuje szerokośd górnej 
krawędzi 

• Border-bottom-width –definiuje szerokośd 
dolnej krawędzi 

• Border-left-width –definiuje szerokośd lewej 
krawędzi 

• Border-right-width –definiuje szerokośd 
prawej krawędzi 



• Przy ustawieniu szerokości można definiowad 
jednakowe wartości dla wszystkich krawędzi 
lub inne dla każdej 

– jedna wartośd – jednakowa szerokośd wszystkich 
krawędzi

– dwie wartości – jednakowa szerokośd dla pionowej 
i poziomej krawędzi

– trzy  wartości – pierwsza określa szerokośd górnej, 
druga określa szerokośd krawędzi pionowych 
trzecia szerokośd krawędzi dolnej

– cztery wartości Każda wartośd określa osobno 
szerokośd krawędzi od górnej, prawej, dolnej, 
lewej 



#pudlo {

width:500px;

height: 400px;

border-style: solid;

border-top-width: thin;

border-bottom -width: medium;

border-right-width: thick;

border-color: blue;

}



Border-style
none; Brak krawędzi 

dotted; Krawędź jest linią przerywaną, złożoną z kropek, 
stykającą się z miejscem gdzie kooczy się tło. 

solid Linia ciągła

hidden Obramowanie ukryte

dashed; Krawędź stanowi linia przerywana złożona z kresek, 
stykająca się z miejscem gdzie kooczy się tło

double; Krawędź stanowi podwójna linia, stykająca się z 
miejscem gdzie kooczy się tło. Suma szerokości 
poszczególnych linii oraz przestrzeni między nimi 
równa jest wartości własności <border-width>. 

groove; Trójwymiarowe zagłębienie o kolorze określonym 
przez własnośd <color> tzw rowerek

ridge grzbiet

inset ramka

outset przycisk



• Można określad poszczególne obramowania 
<div>

• „border-bottom” – dolna

• „border-left”    - lewa

• „border-right” - prawa

• „border-top” - górna



• Możliwe jest także jak w przypadku border-
width definiowanie stylu pojedynczych 
krawędzi np. 

border-top-style – styl górnej krawędzi 



border –color kolor obramowania

• border –color: blue;

Można używad kolorów zapisanych 
heksadecymalnie lub nazw 

Możliwe jest definiowanie kolorów pojedynczych krawędzi:

border-top-color:

border-bottom-color:

border-left-color:

border-right-color:



p1
{
border-style:solid;      styl lini
border-width:5px;      grubośd

border-color:#98bf21;   kolor
}

Można pogrupowad wartości

border: solid 1px black;



Dwiczenie



obrys
• Obramowanie może byd też stworzone poprzez zdefiniowanie obrysu 

Obrys różni się od obramowania tym, że:

– Nie zajmuje miejsca, dzięki czemu nie wpływa na rozmiar i położenie 
elementu

– Jest tworzony na wierzchu elementu

– Jest definiowany dla wszystkich krawędzi jednocześnie 

Slektor { outline: wartośd ;}

W ten sposób podobnie jak w obramowaniu  wybiera się kolor 
styl i grubośd 

outline-style: solid; 

outline-width: 10px; 

outline-color: orange; 

Outline: solid 10px orange;



Atrybuty niezbędne do pozycjonowania elementów 
na stronie

Właściwości bloków 
 overflow-x

Decyduje o zachowaniu się zawartości znacznika, gdy jego szerokośd jest większa od 

szerokości elementu w którym się znajduje.

#xxx {

overflow: inherit; przyjmuje obliczoną wartośd 

atrybutu elementu nadrzędnego

overflow: hidden; tekst jest uciskany do wielkości 

elementu

overflow: scroll; pojawia się suwak poziomy, aby 

można było przewinąd tekst

}



Float definiuje kierunek otaczania znacznika 

przez  inne elementy strony

 float: left; znacznik znajduje się po 
lewej stronie, a kolejne 
elementy strony otaczają 
go z prawej

 float: right; znacznik znajduje się po 
prawej stronie, a kolejne 
elementy strony otaczają go 
z lewej

 float: none; element nie jest otaczany



clear
 styl umożliwia anulowanie otaczania znacznika 

i elementów następujących po nim.

clear: both; anuluje opływanie elementów znajdujących się po 
lewej stronie i po prawej

clear: none; styl nie anuluje opływania

clear: left; anuluje opływanie elementów znajdujących się po 
lewej stronie

clear: right; anuluje opływanie elementów znajdujących się po 
prawej stronie



CSS Pozycjonowanie

• Pozycjonowanie

• Właściwości CSS pozycjonowania pozwala na pozycji 
elementu. Można również umieścid element za drugim, 
i określid, co powinno się zdarzyd, gdy element jego 
zawartośd jest zbyt duży.

• Elementy mogą byd ustawione za pomocą góra, dół, 
lewo i prawo własności. Jednak te właściwości nie 
będzie działad, chyba że właściwośd position jest 
pierwszy. Są one również działad w różny sposób w 
zależności od sposobu pozycjonowania.



Pozycjonowanie statyczne

Istnieją cztery różne metody pozycjonowania.

• Statyczne

• Względne

• Absolutne

• Nakładające się

Zdecyduj, który z elementów do wyświetlenia w przód!

Elementy mogą się pokrywad!



Pozycjonowanie statyczne
• Elementy HTML są ustawione static domyślnie. Statyczne położenie elementu 

znajduje się zawsze w zależności od normalnego przepływu strony.

• Statyczne elementy pozycjonowane nie mają wpływu na górnej, dolnej, lewej i 
właściwości prawej.

Fixed Pozycjonowanie

• Element z ustalonej pozycji jest umieszczona w stosunku do 
okna przeglądarki.

p.pos_fixed
{
position:fixed;
top:30px;
right:5px;
}



Pozycjonowanie względne

• Element umieszczony w stosunku do jego normalnego położenia.
• h2.pos_left

{
position:relative;
left:-20px;
}

Natomiast jako "parametry" należy podad:left: wartośd - odległośd od 
lewej krawędzi położenia spoczynkowego

• top: wartośd - odległośd od górnej krawędzi położenia 
spoczynkowego

• right: wartośd - odległośd od prawej krawędzi położenia 
spoczynkowego

• bottom: wartośd - odległośd od dolnej krawędzi położenia 
spoczynkowego



• Można oczywiście łączyd parametry, np. left: 1cm; top: -10px.

Należy jednak pamiętad o tym, że parametr left ma pierwszeostwo

przed right (jeśli kierunek tekstu jest "ltr" - od lewej do prawej),

natomiast top ma pierwszeostwo przed bottom. To znaczy jeśli np.

podamy: left: 1cm; top: 2cm; right: 3cm; bottom: 4cm, to wartości

right oraz bottom zostaną zignorowane.

• Polecenie pozycjonowania relatywnego (względnego) pozwala

przesunąd wybrany element w dowolną stronę względem jego

położenia spoczynkowego, czyli pozycji gdy nie używamy żadnego

pozycjonowania.



Pozycjonowanie absolutne

• Bezwzględna elementu pozycja jest umieszczona 
w stosunku do pierwszego elementu 
nadrzędnego, który posiada w pozycji innej niż 
statyczna

• h2
{
position:absolute;
left:100px;
top:150px;
}



Nakładające Elementy

• Gdy elementy są umieszczone na zewnątrz normalnego przepływu, 
mogą nakładad inne elementy.

• Z-index właściwośd określa stosu kolejnośd elementów (który 
element powinien byd umieszczony z przodu lub z tyłu, innym).

• Element może mied pozytywny lub negatywny kolejnośd stosu:
• Przykład
• img

{
position:absolute;
left:0px;
top:0px;
z-index:-1;
}



Własności kolorów i tła

Własności kolorów i tła służą do określania
koloru tekstu (ang. foreground color) oraz tła
elementu (powierzchni, na której wyświetlana
jest zawartośd elementu). Jako tło można
stosowad nie tylko określone kolory, ale
również grafikę. Dodatkowo można
kontrolowad takie własności tła jak: pozycja
obrazka w tle, czy i jak ma się on powtarzad
oraz czy tło ma byd ruchome czy nie
względem obszaru roboczego.



Struktura strony



<section>

• Służy do tworzenia sekcji czy tez podsekcji na 
stronie 

<article>

• typowy znacznik w którym używamy 

na blogu newsy, komentarze, to co       

umieszczamy w RSS, widgety

<aside> 

Wskazówka, wyjaśnienie do artykułu.

Treśd pomocnicza do głównej treści 



<header>

Ponieważ każda sekcja tworzy odrębny, 
niezależny element strony HTML to heder 

będzie elementem strony któremu 
nadalibyśmy jakiś tytuł

<HGROUP>

Grupuje tytuł i powiązane z nim podtytuły

Np.. Tytuł i jakiś podtytuł, stosujemy w takich 
sytuacjach gdzie nie ma sensu rozdzielania na 

tytuły i podtytuły



<footer>

Każda sekcja na stronie może mied swój footer, 
można w niej umieszczad autora tekstu, linki, 

czy też informacje copyright; itd. 

<nav>

Służy do oznaczania nawigacji głównej do naszej 
strony 



color

• Wartości: color

•

Własnośd ta służy do określania koloru tekstu 
znajdującego się w obrębie danego elementu. 
Istnieje kilka sposobów na określenie koloru 
tekstu:

•

EM { color: red }



„background-color”
 Własnośd ta służy do określania koloru tła elementu

H1 { background-color: #F00 } 

 Własnośd taut ten służy do określania obrazu mającego służyd jako

tło danego elementu. Ustawiając jako tło grafikę powinno się

zawsze podawad także kolor tła, na wypadek gdyby obraz był z

jakiegoś powodu niedostępny. Jeżeli obraz jest dostępny, to nałoży

się on na zdefiniowany kolor.

BODY { background-image: url(marble.gif) } 
P { background-image: none } 

„background-image”



„background-repeat”

 Wartości: repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat



Własnośd „background-repeat” służy do kontrolowania sposobu

powtarzania się obrazu w tle oraz do określania czy ma się on w

ogóle powtarzad.

 Wartośd „repeat” oznacza, że obrazek ma się powtarzad zarówno w

pionie jak i w poziomie. Wartośd „repeat-x” oznacza, że obrazek

będzie powtarzał się tylko w poziomie, a repeat-y tylko w pionie.

Wartośd „no-repeat” powoduje brak powtarzania.



BODY { background: red url(pendant.gif); 

background-repeat: repeat-y; }

W powyższym przykładzie obrazek powtarza się 
tylko w pionie. 



„background-attachment”

 Wartości: scroll | fixed

Wartośd domyślna: scroll



Własnośd „background-attachment” jest używany, gdy jako tło

elementu określono obraz. Za jego pomocą można określid czy

grafika w tle ma pozostad nieruchoma w miarę przewijania

dokumentu, czy też przewijad się razem z jego zawartością.

 BODY { background: red url(pendant.gif); background-

repeat: repeat-y; background-attachment: fixed; } 



• Aplikacje klienckie mogą wartośd 
własności „fixed” traktowad jako „scroll”. 
Rekomenduje się jednakże, aby wartośd 
własności „fixed” była interpretowana 
poprawnie przynajmniej dla elementów 
HTML i BODY ponieważ brak jest 
jakichkolwiek sposobów definiowania 
grafiki tylko dla tych aplikacji, które 
obsługują wartośd „fixed”



„background-position”

• Jeżeli jako tło elementu zastosowano obraz 
graficzny, to własnośd „background-position” 
służy do określania jego pozycji początkowej. 



 Wartośd „0% 0%” powoduje, że lewy górny róg obrazu

jest wyrównany do lewego górnego rogu elementu

(bez otaczających go marginesów i dopełnienia oraz

obramowania). Wartośd „100% 100%” umieszcza

prawy dolny róg obrazu w prawym dolnym rogu

elementu. Wartośd „14% 84%” powoduje że punkt

znajdujący się w odległości 14% szerokości obrazu od

lewej krawędzi obrazu i 84% wysokości obrazu od

górnej krawędzi obrazu zostanie umieszczony w

analogicznym punkcie elementu.



 Wartośd „2cm 2cm” umieszcza lewy górny róg obrazu w

punkcie znajdującym się w odległości 2cm od lewej i górnej

krawędzi elementu.

 Jeżeli podana jest tylko jedna wartośd (procentowa lub w

jednostkach miary), to zostanie ona użyta do określenia

pozycji w poziomie, a pozycja w pionie automatycznie

zostanie ustawiona na 50%. Jeżeli podane są obie wartości,

to pierwsza z nich określa pozycję w poziomie. Wartości

procentowe i zwykłe można stosowad razem, np. „50%

2cm”. Dozwolone są także wartości ujemne.



 Dostępny jest także zestaw słów kluczowych służących do określania pozycji tła. Słów 

kluczowych nie można mieszad z wartościami liczbowymi. Poniżej znajduje się lista 

możliwych słów kluczowych i objaśnienie ich znaczenia: 

 „top left” i „left top” - to samo co „0% 0%”.

 „top”, „top center” oraz „center top” - to samo co „50% 0%”.

 „right top” i „top right” - to samo co „100% 0%”.

 „left”, „left center” oraz „center left” - to samo co „0% 50%”.

 „center” i „center center” - to samo co „50% 50%”.

 „right”, „right center” oraz „center right” - to samo co „100% 50%”.

 „bottom left” i „left bottom” - to samo co „0% 100%”.

 „bottom”, „bottom center” oraz „center bottom” - to samo co „50% 100%”.

 „bottom right” i „right bottom” - to samo co „100% 100%”.



BODY { 

background-image: url(logo.png);

background-attachment: fixed; background-

position: 100% 100%; 

} 

Powyższy przykład spowoduje umieszczenie obrazu 

w tle w prawym dolnym rogu powierzchni 

roboczej. 



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)



„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;
} 



„font-weight”

• Wartości: normal | bold | bolder | lighter | 
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;

}


