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MENU STRONY INTERNETOWEJ

W menu strony powinny się znajdować podstrony takie, jak:
• główna,

• oferta,

• cennik,

• o firmie/o nas/o mnie,

• kontakt.

Ponadto mogą też znajdować się inne podstrony, jak artykuły związane z tematyką 
strony, referencje itp.

TWORZENIE STRONY INTERNETOWEJ – METATAGI

Title – tu znajduje się tytuł podstrony widoczny w wynikach wyszukiwania, jako 
niebieski link
Description – tu znajduje się krótki opis podstrony widoczny w wynikach wyszukiwania
jako opis pod linkiem
Keywords – tu wpisujemy słowa kluczowe najważniejsze dla danej podstrony

TWORZENIE STRONY INTERNETOWEJ – WAŻNE ZNACZNIKI

<b> - pogrubianie
<strong> - pogrubianie i pozycjonowanie
<i> - pochylanie
<em> - pochylanie i pozycjonowanie
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<h1> - tytuł główny
<h2> - tytuł drugorzędny
<h3> - tytuł trzeciorzędny
<font colour=”red”>Tekst tu umieszczony będzie zabarwiony na czerwono</font 
colour>
<big>Tekst tu umieszczony będzie powiększony</big>
<small>Tekst tu umieszczony będzie pomniejszony</small>
<u>Tekst tu umieszczony będzie podkreślony</u>
<br> - ten znacznik wstawiamy po słowie czy zdaniu, jeśli chcemy, by kolejne było 
napisane od nowej linijki.
<font size=”5”>Za pomocą tego znacznika można sterować wielkością czcionki</font 
size>

<img src="ścieżka dostępu" alt="Tekst alternatywny" width="x" height="y" /> - tak 
wstawiamy obrazek na stronę
Width – szerokość, height – wysokość
Przykład: <img src="www/obrazki/piłka.jpg" alt="Piłka" width="120" height="140" />

<a href="adres internetowy">opis odsyłacza</a> - tak wstawiamy linki na stronę.
Przykład: <a href="http://www.kosmetyka.pl/pielegnacja-twarzy.html">pielęgnacja 
twarzy</a> 

Łączenie znaczników
<b><i><font colour=”green”><big>Wyrażenie czy słowo tu umieszczone będzie: 
pogrubione, pochylone, zielone i powiększone</b></i><font colour></big>

WSPIERANIE POZYCJONOWANIA STRONY

Aby wspierać pozycjonowanie strony należy:
• uczynić ją przyjazną dla użytkownika (czytelna, z odpowiednimi podstronami 

informacyjnymi),
• pracować na szablonie responsywnym,

• w odpowiedni sposób tworzyć nazwę domeny, obrazków i linków do podstron 

(słowa kluczowe porozdzielane myślnikami),
• stosować znaczniki alt dla obrazków ze słowami kluczowymi,

• stosować dodatkowe znaczniki title dla linków i obrazków ze słowami 

kluczowymi (wówczas gdy osoba najedzie wskaźnikiem myszy na taki link czy 
obrazek, pojawią się słowa kluczowe w „dymku”),

• w odpowiedni sposób pisać meta tagi description, title i keywords,

2

http://www.kosmetyka.pl/pielegnacja-twarzy


• mieć dobry, wartościowy, znikąd nie kopiowany tekst na podstronie, który 

powinien zawierać nie mniej, niż 300 znaków,
• należy pisać link do swojej strony, gdzie się da – w stopce swojego maila, na 

portalach społecznościowych, forach, blogach itp.

Tworzenie i pozycjonowanie swojej strony naprawdę nie musi być trudne! Bądź 
niezależnym od nikogo panem własnej witryny i przy okazji oszczędź pieniądze :-)

Marta Pyrchała-Zarzycka
Astro Salus Education Ltd 
Naturalnie do zdrowia, mądrze do rozwoju

kursy@astrosalus.pl      

STRONY INTERNETOWE BLOGI

www.astrosalus.pl http://astrosalus.pl/medycyna-naturalna/

www.astrosalus.com http://astrosalus.pl/reiki/
http://kosmetyka-fitness.pl http://kosmetyka-fitness.pl/ona/

www.magia-zycia.com.pl http://magia-zycia.com.pl/duchowosc/

www.sukces-biznes.pl http://sukces-biznes.pl/sukces/

www.edukacja-domowa.pl www.edukacja-domowa.pl/rozwoj-dzieci
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