
Dostosowywanie wyglądu pierwszego wiersza tekstu 

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 pojawienie się pierwszego wiersza bloku tekstu. Aby to kontrolować, zwykle używasz arkusza 

stylów dokumentu w nagłówku dokumentu. W arkuszu stylów należy zdefiniować styl klasy; powinien 

określać normalny wygląd tekstu dla klasy. Następnie można użyć specjalnego selektora, aby zastąpić 

wygląd tylko pierwszego wiersza tekstu, do którego stosowana jest ta klasa. Definicje klas i stylów 

selektora są zdefiniowane w następujący sposób: 

.myClass {definicja stylu} 

.myClass: first-line {definicja stylu tylko dla pierwszego wiersza} 

Następujące zadanie tworzy akapit tekstu ze specjalnym stylem pierwszego wiersza: 

1. W nagłówku nowego dokumentu HTML utwórz blok stylów: 

<style type = ”text / css”> 

</style> 

2. Utwórz definicję stylu dla klasy myClass. Spowoduje to zdefiniowanie normalnego wyglądu tekstu 

dla akapitu: 

.myClass { 

font-size: 24px; 

} 

3. Utwórz definicję stylu dla pierwszego wiersza klasy myClass: 

.myClass:first-letter { 

font-size: 48px; 

color: #999999; 

font-style: italic; 

} 

4. W treści dokumentu utwórz warstwę, która ma przypisaną klasę myClass, i umieść akapit warstwy 

na warstwie. Ostatnia strona powinna wyglądać jak Listing 186-1. 

5. Zapisz plik i zamknij go. 

6. Otwórz plik w przeglądarce i powinieneś zobaczyć akapit z kropką, tak jak na rysunku 186-1. 

<head> 

<style type=”text/css”> 

.myClass { 

font-size: 24px; 



} 

.myClass:first-line { 

font-size: 48px; 

color: #999999; 

font-style: italic; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<div class=”myClass”> 

This is a big paragraph with lots of text. 

The goal is to see what happens to the first 

line of the paragraph. Should be interesting. 

</div> 

</body> 

7. Zmień rozmiar okna przeglądarki na inną szerokość. Mimo że zmienia się liczba słów w pierwszym 

wierszu, zawsze jest to tylko pierwszy wiersz, który wyświetla specjalny styl. 

 


