
HTML5 - początek



 1991 – pojawia się pierwsza publicznie dostępna publikacja 
„HTML Tags”.

 1993 - publikacja pierwszej propozycji specyfikacji  
języka"Hypertext Markup Language (HTML)" Internet-Draft.

 1995 – HTML 2.0 czyli pierwsza specyfikacja, która powinna być 
uznawana za standard języka i na której powinny się opierać 
przyszłe specyfikacje.

 1997 – HTML 3.2, a zaraz później HTML 4.0.
 1999 – HTML 4.01
 2004 – powstaje Web Hypertext Application Working Group 

(WHATWG) i tworzy specyfikację HTML 5.
 2006 – W3C wykazuje się zaangażowaniem w pracach nad 

HTML5 i tworzy pierwszy draft HTML 5 w 2008.
 2009 – porzucenie prac nad XHTML 2.0. HTML5/XHTML5 to jest 

droga do sukcesu.

Tim Berners-Lee

HTML



 2007 – Status First Draft
 2014 – Status Stable Recomendation

The criterion for the specification becoming a 
W3C Recommendation is „two 100% complete 
and fully interoperable implementations”.

 2017 – HTML 5.3 First Draft.

 WHATWG traktuje HTML jako living standard –
nigdy nie będzie miało statusu final – ciągle 
dodawane są dane elementy. 



 Kompatybilność

 Użyteczność

 Zwiększenie bezpieczeństwa

 Separacja prezentacji i treści

 Uproszczenie kodu

 Uniwersalność



 Can I use… www.caniuse.com

 HTML5 test www.html5test.com

http://www.caniuse.com/
http://www.html5test.com/


 Stary DOCTYPE
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 

Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

 Nowy DOCTYPE
<!DOCTYPE html>



 header – służy do oznaczania nagłówków 
(zarówno dla całej strony jak i jakiejś jej sekcji)

 footer – stopka strony bądź sekcji (np. artykułu).

 section – sekcja czyli „grupa treści zazwyczaj z 
nagłówkiem”. Ponadto <section> != <div>.

 article – niezależna część strony stanowiąca 
samoistnie całość (np. główna część strony z 
treścią).  

 aside – tekst powiązany z article (ale bez tej 
części też stanowiłby całość). 

 nav – służy do oznaczenia nawigacji strony. Nie 
stosować do każdego linku.



Funkcja Opis Przykład

getElementById() Zwraca element o 
danym id

<div id="cos">

getElementById("cos");

getElementsByName() Zwraca wszystkie 
elementy, które
posiadają szukaną 
nazwę

<input type="text" name="cos">

getElementsByName("cos");

getElementsByTagName() Zwraca wszystkie 
elementy o danej 
nazwie znacznika

<input type="text">

getElementsByTagName("input");

Funkcja Opis Przykład Rezultat

querySelector() Zwraca pierwszy
element na stronie 
pasujący do 
zapytania

document.querySelect

or("input.blad");

Zwraca pierwsze 
pole input
będące klasy 
blad

querySelectorAll() Zwraca wszystkie 
elementy pasujące 
do zapytania

document.querySelect

orAll("td.ladny");

Zwraca wszystkie 
komórki tabeli 
będące klasy 
ladny



Chrome – Narzędzia dla deweloperów

https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools

https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools


 Canvas – prostokątna przestrzeń umożliwiająca 
rysowanie bitmap.

 Domyślne wymiary to 300 px x 150 px.

<canvas>

Zaaktualizuj swoją przeglądarkę

</canvas>

IE 9.0 +
ONLY



<canvas id="linia" style="border: 1px solid;" width="200" 
height="200">

</canvas>

<script>

function rysujLinie() {

// Pobierz element canvas i jego kontekst

var canvas = document.getElementById('linia');

var context = canvas.getContext('2d');

// Rysuj „ścieżkę” zgodnie z podanymi współrzędnymi

context.beginPath();

context.moveTo(70, 140);

context.lineTo(140, 70);

// Faktycznie „wylej” linię na canvas

context.stroke();

}

window.addEventListener("load", rysujLinie, true);

</script>





<script>

function rysujLinie() {
var canvas = document.getElementById(linia');

var context = canvas.getContext('2d');

// Zapisz aktualny stan

context.save();

// Przesuń kontekst w prawo i w dół

context.translate(70, 140);

// Narysuj linię, ale odnosząc się do punktu (0,0)

context.beginPath();

context.moveTo(0, 0);

context.lineTo(70, -70);

context.stroke();

// Przywróć zapamiętany stan

context.restore();

}

window.addEventListener("load", rysujLinie, true);

</script>



function tworzChoinke(context) {

// Główna część choinki

context.beginPath();

context.moveTo(-25, -50);

context.lineTo(-10, -80);

context.lineTo(-20, -80);

context.lineTo(-5, -110);

context.lineTo(-15, -110);

// Góra choinki

context.lineTo(0, -140);

context.lineTo(15, -110);

context.lineTo(5, -110);

context.lineTo(20, -80);

context.lineTo(10, -80);

context.lineTo(25, -50);

// Zamknij figurę

context.closePath();

}

function rysuj() {

var canvas = 

document.getElementById('ch');

var context = 

canvas.getContext('2d');

context.save();

context.translate(130, 250);

tworzChoinke(context);

context.stroke();

context.restore();

}



// Zwiększ grubość linii

context.lineWidth = 4;

// Zaokrąglij miejsca złączenia ścieżek

context.lineJoin = 'round';

// Zmień kolor na brązowy

context.strokeStyle = '#663300';

// Wyświetl

context.stroke();

// Ustaw kolor wypełnienia na zielony i wypełnij 
ścieżki

context.fillStyle = '#339900';

context.fill();

// Zmień wypełnienie na kolor  brązowy

context.fillStyle = '#663300';

// Narysuj wypełniony prostokąt – podstawę choinki

context.fillRect(-5, -50, 10, 50);



// Zapisz stan i zacznij rysować ścieżkę

context.save();

context.translate(-10, 350);

context.beginPath();

// Pierwsza część krzywej

context.moveTo(0, 0);

context.quadraticCurveTo(170, -50, 260, -190);

// Druga część krzywej krzywa

context.quadraticCurveTo(310, -250, 410,-250);

// Narysuj krzywą brązową

context.strokeStyle = '#663300';

context.lineWidth = 20;

context.stroke();

// Wróć do poprzedniego stanu

context.restore();





 Łuk
context.arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, 
antiClockwise);

 Krzywa kwadratowa
context.quadraticCurveTo(controlX, controlY, endX, endY);

 Krzywa Beziera
context.bezierCurveTo(controlX1, controlY1, controlX2, 
controlY2, endX, endY);

 Koło
context.arc(x, y, radius, 0 , 2 * Math.PI, false);

 Półkole
context.arc(x, y, radius, startAngle, startAngle + Math.PI, 
antiClockwise);



 Narysuj krajobraz złożony z choinek i innych 
elementów:


