Kod strony HTML
UWAGA!
Do tworzenia strony używana jest aplikacja kED
Można ją pobrać bezpłatnie z sieci.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
<title>Język HTML</title>
<meta name="Keywords" content="HTML" />
<meta name="Description" content="HTML" />
<meta name="Distribution" content="Global" />
<meta name="Rating" content="General" />
<meta name="Language" content="pl" />
<meta name="robots" content="all" />
<meta name="Generator" content="kED2">
<style>
body
{background: #0000FF;
color: #FFFF00;
margin-left: 2cm;
margin-right: 2 cm}
h1
{font-size: 16pt;
color: #FF0000;
background: #008000}
h2
{font-size: 20pt;
color: #FF0000;
background: #FFFFFF}
h3
{font-size: 20pt;
color: #FF0000;
background: #FFD700}
p
{font-size: 14pt;
text-indent: 1cm}
</style>
</head>
<body>
<br /><br />
<center><h1>Duże koty</h1></center>
<p>Wielkie koty nie mogą mruczeć, są za to w stanie ryczeć. Wiąże się to z budową kości gnykowych u podstawy języka.
Źrenica dużych kotów jest okrągła.</p>
<br /><br />
<center><h2>Małe koty</h2></center>
<p>Małe koty, jak kot domowy mają rozbudowane kości gnykowe i wydają pomruki, a ich źrenice są pionowe.</p>
<br /><br />
<center><h3>Mój domowy zwierzak</h3></center>
<p>Mój domowy zwierzak to kot o imieniu Puszek Okruszek.</p>
<p>Przodkiem mojego kota jest kot nubijski – według poglądów większości współczesnych naukowców różnice pomiędzy
kotem domowym i nubijskim są tak niewielkie, że należą one do tego samego podgatunku.</p>

<p>Istnieją rozbieżności w kwestii daty udomowienia kota. Większość źródeł sugeruje lata 4000–3700 p.n.e., a miejscem, w
którym miało do tego dojść, była Nubia. Istnieją jednak dowody, że domestykacja kota zaczęła się znacznie wcześniej i trwała
kilka tysięcy lat, a jej miejscem był obszar Żyznego Półksiężyca. Już ok. 2000 r. p.n.e. kot był pospolicie hodowany w Egipcie.
Początkowo był obiektem kultu, wiązano go z boginią Bastet, a zwłoki kotów mumifikowano. Później zaczęto wykorzystywać
go do tępienia gryzoni.</p>
<p>Wyhodowano wiele ras kota domowego, różniących się ubarwieniem, wielkością i długością włosów; współczesne wzorce
niektórych starszych ras znacznie odbiegają od ich wcześniejszych cech (jak w przypadku kotów perskich czy syjamskich).
Znaczna liczba kotów domowych żyje samodzielnie w miastach (w Polsce są to tzw. koty piwniczne lub dachowce).</p>
</body>
</html>

