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FrontPage –pierwsza (skrótowa)  pomoc dla uczniów Gimnazjum nr 6 

 
JESTEŚMY w programie do tworzenia stron www:  FrontPage (Express 4.0) 

 
 
1. Aby wstawić tekst..... to łatwe 

2. Aby wstawić grafikę z pliku i zrobić to tak, aby potem strona wyświetlała tą grafikę niezależnie od tego 

gdzie oglądamy tą stronę należy: 

 skopiować pliki graficzne do jednego folderu – początkującym webmasterom :-) polecam ten 

sam folder, do którego zapisujecie pliki htm (czyli te, które tworzycie w programie FrontPage) 

 Wstaw -> Obraz -> Z pliku – przeglądaj ....lub wybrać ikonę  

3. Aby wstawić tabelę należy kliknąć na ikonę tabeli i postępować tak jak w Wordzie. 

Formatować można całą tabelę jak i pojedyncze komórki. Pamiętajcie o grubości obramowania tabeli. 

Można do komórki tabeli wstawić kolejną tabelę.  

4. Pamiętajcie, aby zapisywać tworzony we FrontPage dokument Jako plik. 

5. Aby utworzyć hiperłącze do podstrony należy zaznaczyć ten obiekt, który będzie 

linkiem, wybrać w menu Wstaw -> Hiperłącze, (lub ikona potem w zakładce Strony Web, w 

polu URL wpisać lub wskazać plik, do którego ma być to łącze np: historia.htm (pamiętaj o rozszerzeniu 

htm). 

6. Aby utworzyć link do zakładki w tym samym dokumencie należy: (tego nie było na lekcji) 

 nazwać miejsce (zrobić zakładkę), do którego chcemy utworzyć link, czyli: ustawić kursor 

właśnie w tym miejscu, potem  Wstaw -> Zakładkę -> wpisać nazwę zakładki np: pkt1 i zapisać plik 

 zaznaczyć obiekt, który ma być linkiem do zakładki (tekst lub grafika), potem  Wstaw -> 

Hiperłącze -> w zakładce Otwarte strony w polu Zakładka wybrać nazwę zakładki np: pkt1 i OK. 

7. Aby wkleić tekst z Worda bez "ptaszków" należy będąc w Wordzie skopiować interesujący nas fragment 

tekstu (Ctrl+C) a następnie we FrontPage przejść do Widok -> HTML i tam wskazać kursorem  miejsce (np. 

przed znacznikiem </body> ) i wkleić (Ctrl+V) -> OK. 

8. Aby zrobić neon należy: zaznaczyć tekst i Wstaw -> Składniki... ->Neon 

 

Aby śledzić jak nasze działania we FrontPage wpływają na wygląd strony powinniśmy mieć otwartą 

przeglądarkę lub przełączać się na zakładkę Podgląd (u dołu okna). Pamiętajcie, że po każdej zmianie w pliku 

htm (we FrontPage) należy nadpisać ten plik (Zapisz), potem w przeglądarce odświeżyć widok (F5) i dopiero 

wtedy widać zmiany na stronie. 


