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Właściwie, zaznajomienie się z tym textem nie jest potrzebne, by móc z pełnym sukcesem
przerobić ten kurs. Jednak na pewno nie zaszkodzi.

  Programy:
  

W zupełności starczy zwykły systemowy notatnik - choć polecam [ geany  lub PitPad 3.2 ], a
także jakakolwiek przeglądarka internetowa interpretująca CSS - choć 
odradzam
Internet Explorera, gdyż jest przestarzała i nie pozwala w pełni wykorzystywać możliwości
drzemiących w CSS. Kurs przygotowywany na 
Operze 8.0
i 
FF 1.0
. Większość efektów - jeśli nie wszystkie - powinny być identyczne na popularniejszych
przeglądarkach.

  Dlaczego powstał ten kurs:
  

Stworzyłem ten kurs dlatego, że [prócz nielicznych wyjątków] żaden, który trafił w na mój
monitor nie był w stanie w prosty i zrozumiały sposób wyjaśnić o co tak właściwie chodzi. Ten
kurs ma za zadanie pokazać ci jak używać CSS - nie jaki on jest (nie będę Ci kazał na pamięć
wykuwać się fragmentów kodu). Po skończeniu tego kursu powieneś wiedzieć jak stosować
CSS, by niewielkim nakładem sił uzyskiwać ciekawe efekty.

  Dla kogo jest ten kurs:
  

Najogólniej mówiąc dla wszystkich chętnych między 7 a 150 rokiem życia:-), przyjmując, że
dopiero w wieku siedmiu lat człowiek posiada zdolność czytania - z jednym zastrzeżeniem -
trzeba znać html przynajmniej całkowite podstawy (podstawy podtstaw). Jeśli nie znasz html-a
polecam mój kurs tworzenia stron www , który zbiera pochlebne recenzje wśród
początkujących webmasterów. Osobiście wątpie, aby ktokolwiek miał choćby najmniejsze
problemy ze zrozumieniem którejś z lekcji - wszystkie starałem się pisać w sposób jak
najprostszy, tłumaczą prawie każdy znak. (Swoją drogą tak powinien, moim zdaniem, wyglądać
kurs dla początkujących). A więc życzę powodzenia!

  Co potem:
  

Po przerobieniu tego kursu radzę nie zaprzestawać na tym. Style CSS są &quot;trochę&quot;
obszerniejsze niż treści przedstawione w tym kursie. [w poszerzaniu swojej wiedzy może
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http://www.geany.org/
http://www.szczepanik.org/
http://www.opera.com/
http://www.firefox.pl/
http://yarpo.republika.pl/www
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posłuzyć &quot;Poradnik dla webmasterów K. Stelmacha&quot;, umieszczony razem z ta
witryną (patrz 'na koniec')] Na dobry początek starczy ta strona. Po przyswojeniu sobie wiedzy
zawartej na niej, każdy będzie w stanie szybko i bez większych trudności przygotować ładnie
wyglądającą stronę.

  O autorze:
  

Tak więc (dane na 20:26 02-05-2004) jestem uczniem ogólniaka w Złotowie, najdalej
wysuniętym powiecie woj. wielkopolskiego. Moją przygodę z tworzeniem stron zacząłem w
gimnazjum. Mam już na koncie kilka stron opublikowanych w sieci [zapraszam dział 'Linki'].
Stylami zająłem się tak jakoś &quot;przy okazji&quot; tworzenia jednej strony i stwierdziłem, że
jest to naprawdę przyjemne. Moim głównym zainteresowaniem jest informatyka. Z całego
ogromu działów informatyki najbardziej podoba mi się internet i jego możliwości. Mam nadzieję,
że ten kurs przyda się choć kilku osobom. Tych, którzy zdecydują się na przerobienie go proszę
o kontakt. Nie chodzi tu o nic wielkiego, chciałbym jedynie się dowiedzieć jak oceniacie kurs, co
było opisane dobrze, co źle itp. Dzięki Wam kurs może być jeszcze lepszy. A teraz zapraszam
do głównej części i powodzenia!
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