
Początek (to powinno być nagłówkiem!*) 
Oto żółty tekst na zielonym tle. 
 
* - Ale nie nagłówkiem strony!  

Parę liter greckich 
(przydatnych w szkole): , , . I jakieś wzory:  
 
 
 
 
 
Teraz czcionka ma 

inny krój i 

zmniejszony 

rozmiar. Tekst 

leci w czterech 

kolumnach, z 

których czwarta 

jest węższa od 

trzech pierwszych. 

Te trzy zdania 

powinny powtórzyć 

się 128 razy. 

Teraz czcionka ma 

inny krój i 

zmniejszony 

rozmiar. Tekst 

leci w czterech 

kolumnach, z 

których czwarta 

jest węższa od 

trzech pierwszych. 

Te trzy zdania 

powinny powtórzyć 

się 128 razy. 

Teraz czcionka ma 

inny krój i 

zmniejszony 

rozmiar. Tekst 

leci w czterech 

kolumnach, z 

których czwarta 

jest węższa od 

trzech pierwszych. 

Te trzy zdania 

powinny powtórzyć 

się 128 razy. 

Teraz czcionka ma 

inny krój i 

zmniejszony 

rozmiar. Tekst 

leci w czterech 

kolumnach, z 

których czwarta 

jest węższa od 

trzech pierwszych. 

Te trzy zdania 

powinny powtórzyć 

się 128 razy. 

Teraz czcionka ma 

inny krój i 

zmniejszony 

rozmiar. Tekst 

leci w czterech 

kolumnach, z 

których czwarta 

jest węższa od 

trzech pierwszych. 

Te trzy zdania 

powinny powtórzyć 

się 128 razy. 

Teraz czcionka ma 

inny krój i 

zmniejszony 

rozmiar. Tekst 

leci w czterech 

kolumnach, z 

których czwarta 

jest węższa od 

trzech 

pierwszych. Te 

trzy zdania 

powinny powtórzyć 

się 128 razy. 

 

Obrazek& 
(Zapewnij, żeby tu nie było już kolumn, nawet jeśli jesteśmy nadal na tej samej stronie!) 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
&
 Z przypisem! (ale nie numerowanym!) 

Ten na prawo to 
tylko mój obraz w 
symetrii osiowej… 
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Tu wesołą przywdziej minkę 
 - bo ja jestem… 
hiperlinkiem! 
 



STOPA (poza str. 1) 
 

Tabela 
 

Z1.  center Scalone! 

Z2.  center 

Z3.  center 

Z4.  center   
… (ale w Twoim pliku powinna dalej biec tu numeracja w pierwszej kol., a w drugiej wycentrowany napis) 

Z99.  center   

Z100.  center   

1)  center   

2)  center   

3)  center   

… (jw.) center   

66)  center  

67)  center   

 

 
 
 
A taka tabelka? 
 

    

        

     

     

    

    

 
Tu zrób podział strony! 



STOPA (poza str. 1) 
 

Nieco zabawy z grafiką 
 
Tekst opływa obrazek, ale tylko z lewej. Tekst opływa obrazek, ale tylko z lewej. Tekst opływa 
obrazek, ale tylko z 
lewej. 
Tekst 
opływa 
obrazek, 
ale tylko 
z lewej. 
Tekst 
opływa 
obrazek, 
ale tylko z 
lewej. 
 
 
 
A ten zupełnie inaczej… A ten zupełnie inaczej… A ten zupełnie inaczej… A ten zupełnie inaczej… A ten 
zupełnie inaczej… A ten zupełnie inaczej… A ten zupełnie inaczej… A ten zupełnie inaczej… A ten 
zupełnie inaczej… A ten zupełnie inaczej… A ten zupełnie inaczej… A ten zupełnie inaczej… A ten 
zupełnie inaczej… A ten zupełnie inaczej… A ten zupełnie inaczej… A ten zupełnie inaczej… A ten 
zupełnie inaczej… A ten zupełnie inaczej… A ten zupełnie inaczej… A ten zupełnie inaczej… A ten 
zupełnie inaczej… A ten zupełnie inaczej… A ten zupełnie inaczej… A ten zupełnie inaczej… A ten 
zupełnie inaczej… A ten zupełnie inaczej… A ten zupełnie inaczej… A ten zupełnie inaczej… 
(http://free-extras.com/images/plum-5484.htm) 

 

 

I tabelka-nietabelka: 
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