
Ustawianie stylu czcionki dla tekstu za pomocą CSS 

Wraz z poprawą obsługi kaskadowych arkuszy stylów przez przeglądarkę, projektanci stron 

internetowych mają także kontrolę nad wszystkimi aspektami wyglądu swoich stron za pomocą 

Dynamic HTML. Jednym z aspektów wyglądu stron, którym można sterować za pomocą arkuszy stylów, 

jest styl tekstu. Na przykład możesz kontrolować następujące elementy: 

• Użyj atrybutu font-style  stylu , aby kontrolować kursywę tekstu. Tekst jest pisany kursywą: 

<div style = ”font-style: italic;”> 

Tekst idzie tutaj 

</div> 

• Użyj atrybutu font-weight czcionki, aby kontrolować grubość tekstu. Tekst jest pogrubiony: 

Poniższy tekst jest pogrubiony: <span style = ”font-weight: bold;”> To jest pogrubione </span> 

• Użyj atrybutu font-size czcionki, aby kontrolować rozmiar tekstu. Możesz określić rozmiary w 

punktach (np. 24pkt), w pikselach (np. 18px) lub jako ułamek domyślnego rozmiaru czcionki (np. 

1,5em). Zazwyczaj używasz punktów lub pikseli (które są bardziej spójne między przeglądarkami i 

systemami operacyjnymi), jak poniżej: 

<div style = ”font-size: 18px;”> 

Tekst idzie tutaj 

</div> 

• Użyj atrybutu font-decoration , aby kontrolować podkreślanie tekstu. Tekst powoduje podkreślenie: 

Podkreślono następujący tekst: <span style = ”text-decoration: underline;”> To jest podkreślone 

</span> 

Poniższe zadanie ilustruje te atrybuty, wyświetlając tekst we wszystkich czterech stylach, a także łącząc 

style: 

1. W treści dokumentu utwórz warstwę zawierającą tekst. Wpisz tekst kursywą: 

<div style = ”font-style: italic;”> Ten typ to kursywa </div> 

2. Utwórz kolejną warstwę i pogrub tekst: 

<div style = ”font-weight: bold;”> Ten typ jest pogrubiony </div> 

3. Utwórz kolejną warstwę i ustaw tekst na 24 punkty: 

<div style = ”font-size: 24pt;”> Ta czcionka to 24pt </div> 

4. Utwórz kolejną warstwę i podkreśl tekst: 

<div style = ”text-decoration: underline;”> Ten typ jest podkreślony </div> 

5. Utwórz kolejną warstwę zawierającą tekst i zastosuj wszystkie cztery style z poprzednich warstw. 

Ostatnia strona powinna wyglądać jak Listing 175-1 

<body> 



<div style=”font-style: italic;”>This type is Italics</div> 

<div style=”font-weight: bold;”>This type is Bold</div> 

<div style=”font-size: 24pt;”>This type is 24pt</div> 

<div style=”text-decoration: underline;”>This type is Underlined</div> 

<div style=”font-style: italic; font-weight: bold; font-size: 24pt; text-decoration: underline;”>This type 

has all four styles</div> 

</body> 

6. Zapisz plik i zamknij go. 

7. Otwórz plik w przeglądarce i powinieneś zobaczyć pięć bloków tekstu w różnych stylach 


