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Atrybuty podstawowe
Nie dotyczy elementów base, head, html, meta, param, script, style i title.

Atrybut

Wartość

class
class="nazwa klasy"
<p class="przypisy">Jakiś tamAtrybut
akapit</p>
pozwala wstawić deklarację klasy stylu dla konkretnego elementu. Przypisanie tego sa
id
id="nazwa elementu"
<p id="wazne01">To jest jakiśAtrybut
akapit</p>
opatruje element unikatowym w dokumencie oznakowaniem alfanumerycznym (pierwsz
style
<h1 style="color: red; font-style: italic">Tytuł</h1>

Tytuł

Atrybut pozwala wstawić definicję stylu dla konkretnego elementu.
title
<h1 title="bardzo ważny tytuł">Tytuł</h1>

Tytuł

Atrybut pozwala uzyskać "dymek" z informacją pomocniczą o danym elemencie, pokazujący się po nasunięciu kursora mys

Atrybuty językowe

Nie dotyczy elementów base, br, frame, frameset, hr, iframe, param i script.

Atrybut

Wartość

dir
ltr | rtl
To jest tekst od lewej do prawej, a <bdo dir="rtl">to jest tekst od prawej do lewej</bdo> i znowu tekst z lewej do prawej.

To jest tekst od lewej do prawej,
to jest tekst od prawej do lewej
i znowu tekst z lewej do prawej.
Atrybut pozwala określić kierunek tek

lang
lang="kod języka"
en (angielski), en-us (amerykański),
Atrybutdeokreśla
(niemiecki),
język elementu,
fr (francuski),
co ma
pl (polski),
być przydatne
ru (rosyjski)
(w nieodległej
etc.
zapewne przyszłości) do s

Atrybuty klawiatury

Atrybut
accesskey
tabindex

Wartość
znak
liczba

Nowe atrybuty HTML 5

Opis
Ustawia skrót klawiszowy dający dostęp do elementu.
Ustawia kolejność przechodzenia między elementami za pomo

Atrybut
Wartość
Opis
contenteditable
true
,
false
Atrybut określa, czy użytkownik może edytować zawartość, czy też nie.
contextmenu
ID elementu menu w DOM
Atrybut określa menu kontekstowe dla elementu (pod prawym
draggable
true
,
false
,
Atrybut określa, czy element może być przeciągany.
dropzone
copy
(wartość domyślna),
move
,
Atrybut określa, co dzieje sie po przeciągnięciu i upuszczeniu elementu na inny element.
hidden
hidden
lub
hidden="hidden"
Atrybut wskazuje, że element jeszcze nie lub już nie jest istotny. Element z tym atrybutem nie jest wyświetlany.
inert
inert
lub
inert="inert"
Atrybut powoduje, ze opatrzony nim element jest nieczynny i przeglądarka działa tak, jakby elementu w ogóle nie było, nawe
spellcheck
[pusty ciąg]=true,
true
,
false
Atrybut określa, czy element ma mieć sprawdzaną pisownię.
translate
[pusty ciąg],
true
,
false
Atrybut wskazuje, czy element i jego elementy potomne mają być tłumaczone, gdyby podjęto decyzję o lokalizacji. Gdy brak
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