
INFORMATYKA – klasa 8 

Temat z 25_03: Tabela w HTML. 

Nauczymy się, jak w języku HTML zbudować dowolną tabelę. 

 

1) Tabele mają bardzo duże znaczenie w projektowaniu stron www, gdyż za ich pomocą można w zasadzie 
w dowolny sposób poukładać treści na stronie. 

2) Poniżej podaję instrukcję, jak zbudować tabele w HTML z konkretnymi przykładami do wykorzystania 
(wręcz przepisania). Pracę można sobie podzielić na kilka etapów, pamiętać jedynie należy o 
systematycznym zapisywaniu postępów swojej pracy. 
Powodzenia!  

3) Tabelę w HTML tworzymy budując ją po kolejnych wierszach. Oto przykład prostej tabeli złożonej z 
trzech wierszy, a w każdym z nich cztery kolumny: 

 
<html> 
<head> 
<title>tabela</title> 
</head> 
<body> 
<center><H2>Ćwiczenia z tabel 1<H2></center> 
<br><br> 
<TABLE> 
<TR><TD>komórka 1</TD><TD>komórka 2</TD><TD>komórka 3</TD><TD>komórka 
4</TD></TR> 
<TR><TD>komórka 1 w drugim rzędzie </TD><TD>komórka 2 w drugim rzędzie 
</TD><TD>komórka 3 w drugim rzędzie </TD><TD>komórka 4 w drugim rzędzie 
</TD></TR> 
<TR><TD>komórka 1 w trzecim wierszu </TD><TD>komórka 2 w trzecim wierszu 
</TD><TD>komórka 3 w trzecim wierszu </TD><TD>komórka 4 w trzecim wierszu 
</TD></TR> 
</TABLE> 
</body></html> 

 
 

4) Proszę zwrócić uwagę, że tyle, ile jest komórek w tabeli, występuje para znaczników <TD></TD>, zaś 
znaczniki <TR></TR> opisują kolejne wiersze tabeli. 

5) Oprócz prostych znaczników przy budowie tabeli występują też atrybuty (patrz tablica na końcu tekstu). 
Dla przykładu: 

a. W znaczniku <TABLE> możemy umieścić atrybut dotyczący wymiarów tabeli, a także 
obramowania czy koloru, np. zapis <TABLE WIDTH=80% BORDER=”green”>  oznacza, że 
szerokość tabeli będzie wynsiła 80% szerokości okna przeglądaki, a obramowanie tabeli będzie 
koloru zielonego. Stosunkowo często stosuje się atrybut BORDER=”0”, którego efektem jest 
tabela z niewidocznym obramowaniem.Możemy też określać szerokość samej komórki. 

b. Kolejnym często stosowanym atrybutem jest atrybut decydujący o tym, jak jest umiejscowiona 
zawartość komórki (a może nią być tekst lub grafika). Czy jest ona wyrównana do lewej, do 
prawej, czy do środka; albo do góry, do dołu, czy też pionowo do środka. 
Oto przykład takiego wyrównania z wklejeniem grafiki do tabeli (Uwaga: by to „zadziałało”, 
musisz w odpowiednie miejsca wpisać nazwę plików graficzych, które są u Ciebie w tym 
folderze i które sobie np. ściągniesz z sieci.)  



<html> 
<head> 
<title>tabela</title> 
</head> 
<body> 
<center><H2>Ćwiczenia z tabel 2<H2></center> 
<br><br> 
<table width="60%" border="1"> 
<tr> 
<td width="30%" align="left">Tekst do lewej </td> 
<td ALIGN="center"> <IMG SRC="grafika.jpg"></td> 
<td width="30%" align="right">Tekst do prawej</td> 
</tr> 
<tr HEIGHT="200"> 
<td ALIGN="left" VALIGN="top"><IMG SRC="mala_grafika.gif"></td>  
<td ALIGN="center" VALIGN="middle"><IMG SRC=" mala_grafika.gif "></td> 
<td ALIGN="right" VALIGN="bottom"><IMG SRC=" mala_grafika.gif "></td> 
</tr> 
</table> 
</body></html> 

6) Ostatnim elementem tabeli, który poznamy jest możliwość łączenia komórek w wierszu lub kolumnie. 
Oto przykład: 

<html> 
<head> 
<title>tabela</title> 
</head> 
<body> 
<center><H2>Ćwiczenia z tabel 3<H2></center> 
<br><br> 
<table width="800" border="4"> 
<tr BGCOLOR="olive"> 
<td width="30%" > Pierwsza komórka o szerokości 30% tabeli.</td> 
<td>Zauważ, że można w tabeli funkcję wprowadzenia tabel można wykorzystać 
do swobodnego rozmieszczania tekstów i obrazów na stronie internetowej. 
Wystarczy jedynie zaprogramować właściwą tabelę, wprowadzić do niej 
niezbędne teksty czy ilustracje, a następnie ustawić grubość ramek tabeli 
na zero</td> 
<td width="20%"> Pierwsza komórka o szerokości 20% tabeli. </td> 
</tr> 
<tr HEIGHT="200" BGCOLOR="red"> 
<td COLSPAN="2" >Zauważ, że można w tabeli połączyć dwie komórki w jedną, 
ale wtedy musimy pamiętać, że w wierszu TR zamiast trzech par zanczików TD 
będą tylko dwie takie pary </td>  
<td>ostatnia komórka</td> 
</tr> 
</table> 
</body></html> 
 

7) Zadaniem do samodzielnego wykonania (na ocenę), będzie jedno z dwóch ćwiczeń (do wyboru). Trzeba 
zapisać (w notatniku) stronę www zawierającą tabelę wyglądającą jak na załączonych ilustracjach. 
Oczywiście, grafiki są dołączone Plik tekstowy z notatnika należy wysłać do przyszłego wtorku, tj. do 
31 marca, do godz. 15.00. Ci, którym nie uda się stworzyć żadnej z tabel z załączonej ilustracji proszeni 
są o przesłanie dowolnej tabeli, nawet z samym tekstem. 

  



Ćwiczenie 1  
Wykonaj stronę według poniższego wzoru: 

• Szerokość tabeli to 900 pikseli, grubość ramki to 1 piksel 
• Szerokość każdej komórki to 300 pikseli, jej wysokość to 200 pikseli 
• Położenie „kulki” jest w każdej komórce inne, jak we wzorze  

 
Ćwiczenie 2 
Wykonaj stronę o nazwie „tabela” wg poniższego wzoru z następnymi parametrami: 

• Szerokość tabeli to 80%, grubość ramki to 1 piksel 
• Szerokość lewej i prawej komórki w pierwszym wierszu to 30%, zwróć uwagę na wyrównanie 

tekstu w komórkach pierwszego wiersza 
• Wysokość drugiego wiersza to 200 pikseli 
• Położenie „dzwoneczka” w drugim wierszu wg poniższego wzoru 
• Tło trzeciego wiersza to „olive” 
• Pozostałe elementy na poniższym rysunku 

 

 
 



 
Znacznik <TABLE></TABLE> 
Sposób użycia W ramach znaczników TABLE umieszcza się definicje rzędów, komórek, tytuł tabeli, 

nagłówki wierszy i kolumn oraz dane mające znajdować się w tabeli. 
Atrybuty • BORDER=x – umożliwia ustalenie obramowania tabeli o szerokości x. 

• WIDTH=x – umożliwia ustalenie szerokości tabeli na x pikseli. 
• WIDTH=x% - umożliwia ustalenie szerokości tabeli na x% szerokości okna przeglądarki. 
• HEIGHT=x – umożliwia ustalenie wysokości tabeli na x pikseli. 
• HEIGHT=x% - umożliwia ustalenie wysokości tabeli na x% wysokości okna przeglądarki. 
• BGCOLOR=nazwa koloru – umożliwia ustalenie koloru tła tabeli. 
• BORDERCOLOR=nazwa koloru umożliwia ustalenie koloru obramowania tabeli. 

Znacznik <TH></TH> 
Sposób użycia Znacznik nagłówka używany w ramach znaczników TABLE. 

Znacznik <TR></TR> 
Sposób użycia Znacznik wiersza używany w ramach znaczników TABLE. 

Znacznik <TD></TD> 
Sposób użycia Znacznik kolumny używany w ramach znaczników TABLE. 
Atrybuty • ROWSPAN=x – umożliwia łączenie x wierszy. 

• COLSPAN=x – umożliwia łączenie x kolumn. 
• ALIGN=center – umożliwia poziome wyśrodkowanie tekstu/grafiki w komórce. 
• ALIGN=left – umożliwia poziome wyrównanie do lewej strony tekstu/grafiki w komórce. 
• ALIGN= right – umożliwia poziome wyrównanie do prawej strony tekstu/grafiki w 

komórce. 
• VALIGN=top – umożliwia pionowe wyrównanie do górnego brzegu komórki. 
• VALIGN=center – umożliwia pionowe wyrównanie do środka komórki. 
• VALIGN=bottom – umożliwia pionowe wyrównanie do dolnego brzegu komórki. 
• BGCOLOR=nazwa koloru – umożliwia ustalenie koloru tła komórki. 

 


