
Korzystanie z arkuszy stylów dokumentów 

Dzięki kaskadowym arkuszom stylów istnieje wiele sposobów zastosowania stylów do tekstu. Jednym 

ze sposobów jest użycie arkusza stylów określonego w nagłówku dokumentu. Następnie możesz 

odwoływać się do tych stylów i używać ich ponownie w całym dokumencie. Arkusz stylu dokumentu 

jest określony pomiędzy otwierającymi i zamykającymi znacznikami stylu w nagłówku dokumentu: 

<head> 

<style type = ”text / css”> 

</style> 

</head> 

Aby zbudować arkusz stylów, wystarczy zdefiniować style w bloku stylów. Możesz zdefiniować trzy 

typy definicji stylów: 

• Definicje elementów HTML, które określają domyślny styl dla różnych elementów HTML (innymi 

słowy, dla różnych znaczników HTML) 

• Definicje klas, które można zastosować do dowolnego znacznika HTML za pomocą atrybutu klasy 

wspólnego dla wszystkich znaczników 

• Definicje tożsamości, które mają zastosowanie do dowolnych elementów strony, które mają pasujący 

identyfikator 

Poniższe kroki pokazują, jak utworzyć arkusz stylów w dokumencie, a następnie użyć stylów: 

1. W nagłówku nowego dokumentu utwórz blok stylów: 

<style type = ”text / css”> 

</style> 

2. W bloku stylu utwórz definicję stylu dla znacznika p: 

P { 

font-family: Arial, Helvetica, SANS-SERIF; 

color: #ff0000; } 

3. Następnie utwórz definicję stylu dla klasy myClass: 

.myClass { 

font-size: 24pt; 

font-style: italic; } 

4. Na koniec utwórz definicję stylu dla elementów o identyfikatorze myID: 

#myID { background-color: #cccccc; } 

5. W treści dokumentu utwórz nagłówek poziomu 1 i zastosuj do niego klasę myClass: 

<h1 class = ”myClass”> To jest nagłówek </h1> 

6. Utwórz akapit: 



<p> To jest zwykły stary akapit. </p> 

7. Na koniec utwórz warstwę o identyfikatorze myID i umieść w niej trochę HTML, tak aby ostatnia 

strona wyglądała jak Listing 182-1. 

<head> 

<style type=”text/css”> 

P { font-family: Arial, Helvetica, SANS-SERIF; 

color: #ff0000; } 

.myClass { font-size: 24pt; 

font-style: italic; } 

#myID { background-color: #cccccc; } 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1 class=”myClass”>This is a headline</h1> 

<p>This is a plain old paragraph.</p> 

<div id=”myID”> 

This layer has the ID myID. 

</div> 

</body> 

8. Zapisz plik i zamknij go. 

9. Otwórz plik w przeglądarce, a teraz zobaczysz style dokumentu zastosowane do wyświetlanego 

tekstu 


