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Az xhtml kisebb hangsúlyt kap, könnyebb lesz. Csak 2 héten át
tanuljátok. Cél, hogy tudjatok szabványos oldalt készíteni.
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Példa

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="hu"
lang="hu">
<head>
<title>Próba oldal</title>
</head>
<body>
<p>
Ez egy bekezdés. <br/> Új sort kezdtünk.
</p>
</body>

</html>
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Általános tudnivalók

Ha több üres helyet hagyunk ki vagy új sort kezdünk, az nem
látszódik a megjelenítésnél.

A pre környezetben számít az üres hely és az új sor:

<pre>Ez
a szöveg

így fog megjelenni.<pre/>

Kommenteket a

<!- - jelek között - -!> írhatunk.
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