
Lekcje które wysłałem: 

29.04 – Zasady tworzenia stron WWW 

7.05 – Tworzenie strony WWW w języku HTML.  

14.05 – Stosowanie stylów i elementów programowania do tworzenia stron WWW.  

21.05 – Zastosowanie CSS do tworzenia stron WWW 

 

Powinno być: 

29.04 – praktyki zawodowe 

7.05 – praktyki zawodowe  

14.05 – Zasady tworzenia stron WWW 

21.05 – Tworzenie strony WWW w języku HTML. 

28.05 – Stosowanie stylów i elementów programowania do tworzenia stron WWW. 

4.06 – Zastosowanie CSS do tworzenia stron WWW 

 

W związku z tym że lekcja na wszystkie 4 tematy wysłana była 29.05 w czasie gdy byłyście 

na praktykach i mogłyście jej nie widzieć wysyłam ją ponownie poniżej: 

 

 

Temat: Tworzenie stron WWW (4 godziny lekcyjne). 

 

Dzień dobry. Dziś rozpoczynamy czterogodzinny cykl zajęć dotyczących tworzenia stron 

WWW. Tematy tych lekcji to: 

1. Zasady tworzenia stron WWW. 

2. Tworzenie strony WWW w języku HTML. 

3. Stosowanie stylów i elementów programowania do tworzenia stron WWW. 

4. Zastosowanie CSS do tworzenia stron WWW. 

 

Lekcje te są trudne w warunkach e-edukacji, więc jeśli komuś się nie uda się wykonać projektu 

związanego z tymi lekcjami, to jeśli się spotkamy jeszcze w tym roku szkolnym to spróbujemy razem 

pokonać trudności. Macie już po 4 oceny więc należy do tych tematów podejść spokojnie. Projekt 

proszę zrobić dla siebie, ważne jest żeby podjąć próbę jego wykonania.  

Do tych 4 lekcji bazą będzie pochodząca z portalu należącego do MEN e-lekcja do której tu jest LINK: 

https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-i-tworzenie-stron-www/D12oVbC7T 

 

W lekcji tej autorzy posługują się darmowym oprogramowaniem do którego podaję linki: 

https://pl.wix.com/ . Ten jest to darmowy edytor graficzny stron WWW. Proszę spróbować z niego 

skorzystać, przy czym należy uważać by nie zabrnąć zbyt daleko i nie publikować utworzonej strony na 

jakiejś domenie, gdyż to oczywiście będzie wiązało się z ponoszeniem kosztów, które są niepotrzebne. 

Oczywiście nie da się tak przez przypadek opublikować strony na domenie, gdyż jest to złożony proces 

wymagający pewnych wyborów. Dlatego tez możecie bezpiecznie z niego korzystać. 
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Drugim jest edytor tekstowy stron WWW Notepad++ - LINK: https://notepad-plus-

plus.org/downloads/v7.8.6/ 

 

Podobnie jak autorzy e-lekcji autorzy kursu wideo poświęconego tworzeniu stron WWW posługują się 

tymi samymi programami. Bardzo proszę zapoznać się z załączonymi poniżej linkami kursów 

i porównać do nich treść e-lekcji. 

1. Omówienie WIX: https://www.youtube.com/watch?v=94Qy2kceBxk 

2. Omówienie  tworzenia stron w Notepad ++ w HTML: 

a. część 1: https://www.youtube.com/watch?v=k2IydkL3EOs 

b. część 2: https://www.youtube.com/watch?v=2nWSCxIpHfc 

3. Omówienie CSS: 

a. część 1: https://www.youtube.com/watch?v=RJEKMbD_kEk 

b. część 2: https://www.youtube.com/watch?v=iebsHOE8KEw 

Proszę spróbować wykonać dowolną metodą stronę WWW zawierającą stronę główną i 3-4 podstrony. 

Temat dowolny. Efekty pracy (pliki) proszę  przesłać na adres czajkazspipow@wp.pl do końca maja. 

Jeśli ktoś będzie miał trudności proszę wykonać dokładnie to samo co jest zaprezentowane w e-lekcji 

lub kursie wideo. Proszę zwrócić uwagę, że e-lekcja ma funkcję „sprawdź” co pozwala zobaczyć jak coś 

należy prawidłowo zrobić.  Jeśli dla kogoś będzie to zbyt trudne do przebrnięcia proszę o kontakt 

poprzez Messenger lub powyższy adres e-mail. 
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