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Etap edukacyjny: 

Szkoła ponadpodstawowa – liceum, klasa 1 

Przedmiot:  

Informatyka 

Temat zajęć: 

TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH 

Czas trwania zajęć: 

45 minut 

1.1. Cel ogólny 

• Uczeń zna podstawowe zasady tworzenia stron internetowych.

1.2. Cele szczegółowe zajęć 

• Uczeń zapoznaje się z technologiami tworzenia stron internetowych

• Uczeń poznaje rodzaje stron internetowych

• Uczeń zna znaczenie stron internetowych we współczesnym świecie

• wie jak utworzyć prostą stronę internetową korzystając z narzędzi dostępnych w

systemie Windows,

• potrafi wymienić podstawowe znaczniki języka HTML

• Uczeń poznaje aplikację do projektowania stron internetowych oraz aplikacje, które

można wykorzystać w tym procesie (https://iprogramista.pl/Editor,

https://onlinehtmleditor.dev/, https://code.visualstudio.com/,

https://color.adobe.com/pl/create/color-wheel,

https://colordesigner.io/, https://www.canva.com/colors/color-palette-generator/)

Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach wolnej licencji Creative Commons
Użycie niekomercyjne 4.0 Polska (CC-BY-NC)
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1.3. Metody i formy pracy 

1.3.1. Metody 

• pogadanka 

• prezentacja multimedialna 

• pokaz z instruktażem 

• metoda ćwiczeń praktycznych 

1.3.2. Formy 

• praca z klasą  

• praca indywidualna 

1.4. Środki dydaktyczne 

• komputery z dostępem do Internetu 

• Notatnik (aplikacja systemu Windows) 

• edytory HTML online (https://iprogramista.pl/Editor, https://onlinehtmleditor.dev) 

• edytory graficzne online (https://color.adobe.com/pl/create/color-wheel,  

https://colordesigner.io/, https://www.canva.com/colors/color-palette-generator/ 

https://www.canva.com/) 

• monitor interaktywny 

• prezentacja multimedialna 

 

Wszystkie materiały potrzebne do lekcji i inne dodatkowe propozycje  są zebrane 

na wakelet.com: 

https://wke.lt/w/s/pJFGHn 

 

 

 

https://wke.lt/w/s/pJFGHn
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1.5. Przebieg zajęć 

1.5.1. Czynności wstępne i organizacyjne 

• Powitanie klasy 

• Sprawdzenie obecności uczniów 

• Wprowadzenie do tematu 

1.5.2. Aktywność nr 1 – Doświadczanie 

Czas trwania – 10 min. 

Opis aktywności: 

Nauczyciel rozpoczyna lekcję od prezentacji kilku stron internetowych. Wchodząc na 

stronę po kliknięciu prawego przycisku myszy wybiera opcję „Wyświetl źródło strony”. 

Pojawi się tu zapis kodu w jakim została utworzona i zapisana strona internetowa: 

 

Rys. 1. Widok kodu źródłowego strony internetowej. 

Po raz kolejny wchodząc na stronę internetową nauczyciel po kliknięciu prawego 

przycisku myszy wybiera opcję „Zbadaj”. W tym miejscu należy wybrać opcję wyświetlania 

stron na urządzeniach mobilnych. Tu uczniowie mogą sprawdzić, jak wybrana strona 

wyświetla się na urządzeniach mobilnych typu smartfon, czy też tablet. Należy podać 
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przykłady stron, które wyświetlają się na urządzeniach mobilnych prawidłowo 

i nieprawidłowo. 

 

Rys. 2. Strona, która wyświetla się prawidłowo na urządzeniach mobilnych (smartfon i 

tablet). 

 

Rys. 3. Strona, która wyświetla się nieprawidłowo na urządzeniach mobilnych (smartfon 

i tablet). 
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1.5.3. Aktywność nr 2 – Refleksja 

Czas trwania – 7 minut 

Opis aktywności: 

Uczniowie opowiadają o swoich spostrzeżeniach i wrażeniach po przedstawieniu im 

informacji na temat stron internetowych, które można uzyskać z przeglądarki internetowej. 

W sposób szczególny zwraca uwagę na różnice w wyświetlaniu się stron 

internetowych na urządzeniach mobilnych. 

1.5.4. Aktywność nr 3 – Teoria 

Czas trwania – 8 minut 

Opis aktywności: 

Nauczyciel aktywizuje uczniów poprzez pytania otwarte odnosząc się do posiadanej wiedzy 

i umiejętności uczniów. 

• Co już wiecie na temat stron internetowych? – metoda „burza mózgów”.  

Nauczyciel zapisuje odpowiedzi uczniów na tablicy. 

• Jakie macie doświadczenia ze stronami internetowymi – ich edycją, tworzeniem, 

administrowaniem? 

W razie potrzeby nauczyciel zadaje pytania pomocnicze: 

• Czy samodzielnie wykonywaliście już jakieś prace z projektowaniem stron? Jeśli tak, 

co to było? 

• Co wykonywaliście? Z jakich programów korzystaliście? Jak przebiegał ten proces? 

Czy osiągnęliście zamierzone rezultaty? Na jakie trudności napotkaliście? 

Nauczyciel zapoznaje uczniów z przygotowaną prezentacją, która przedstawia, jakich 

podstawowymi zasadami należy kierować się przy tworzeniu stron internetowych. 
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Następnie uczniowie otrzymują od nauczyciele wykaz podstawowych znaczników 

języka HTML (załączniki nr 1). Nauczyciel wyjaśnia czym są te znaczniki i jak należy je 

stosować przy tworzeniu stron internetowych. 

 

1.5.5. Aktywność nr 4 – praktyka 

Czas trwania – 20 minut 

Opis aktywności: 

Uczniowie na podstawie otrzymanego wykazu podstawowych znaczników języka 

HTML zaczynają pracować nad swoimi projektami stron internetowych. 

Podczas swojej pracy nad projektem mogą korzystać z następujących aplikacji: 

Do edycji kodu HTML: 

• Notatnik (aplikacja systemu Windows) 

• Edytory HTML online:  

o https://iprogramista.pl/Editor 

o https://onlinehtmleditor.dev 

Do tworzenia grafik: 

• Edytor graficzne online: 

o https://www.canva.com/ 

• Edytory do kompozycji kolorów: 

o https://color.adobe.com/pl/create/color-wheel,  

o https://colordesigner.io/,  

o https://www.canva.com/colors/color-palette-generator/  
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Uczniowie przy wsparciu nauczyciela poznają program służący do edycji kodu HTML 

i grafiki. Każdy z uczniów na swoim komputerze pracuje na tych aplikacjach. Jednocześnie 

nauczyciel na monitorze interaktywnym prezentuje możliwości tych programów. 

Uczniowie po skończonej pracy przedstawiają efekt końcowy.  

1.6. Podsumowanie zajęć 

• Ocena aktywności uczniów podczas lekcji. 

• Uczniowie mówią o swoich spostrzeżeniach i odczuciach. 

 

1.7. Źródła 

https://www.web-development.com.pl/pl/blog/zasady-projektowania-strony-internetowej 

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

https://www.edukacja.edux.pl/p-8045-scenariusz-lekcji-informatyki-jezyk-html.php 

https://www.profesor.pl/publikacja,12737,Artykuly,Podstawy-tworzenia-stron-WWW-w-

jezyku-HTML 

https://static.scholaris.pl/resource-files/212/projektowanie_stron_www_52780.pdf 

 

  

https://www.web-development.com.pl/pl/blog/zasady-projektowania-strony-internetowej
https://zpe.gov.pl/a/projektowanie-i-tworzenie-stron-www/D12oVbC7T
https://www.edukacja.edux.pl/p-8045-scenariusz-lekcji-informatyki-jezyk-html.php
https://www.profesor.pl/publikacja,12737,Artykuly,Podstawy-tworzenia-stron-WWW-w-jezyku-HTML
https://www.profesor.pl/publikacja,12737,Artykuly,Podstawy-tworzenia-stron-WWW-w-jezyku-HTML
https://static.scholaris.pl/resource-files/212/projektowanie_stron_www_52780.pdf
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Załącznik 1. 

Podstawowe znaczniki języka HTML 

Istnieją dwa rodzaje znaczników 

1. Znacznik otwierający np.: <html> 

2. znacznik zamykający np.: </html> 

Wyjątkami od tej reguły są znaczniki <br> oraz <hr>.  

KAŻDY OTWARTY ZNACZNIK MUSI BYĆ ZAMKNIĘTY!!  

Inaczej strona nie będzie poprawnie wyświetlana. 

Opis znaczników: 

• <html> - określa typ dokumentu – w tym przypadku będzie to strona internetowa 

• <head> - jest to sekcja nagłówkowa, w której możemy umieścić tytuł strony, 

znaczniki meta oraz opisać różnego rodzaju skrypty 

• <title> - ten znacznik określa tytuł strony 

• <body> - jest to znacznik określający tzw. Ciało dokumentu, czyli tą część, która 

będzie wyświetlana w przeglądarce 

• <bgcolor> - określa kolor tła dokumentu, który w razie braku tła w postaci pliku 

graficznego, znajdzie się pod tekstem, itp. Dopuszczalne wartości to w formie 

tekstowej, np. „red” lub w formie liczbowej, np. „#1177FF”, gdzie dwie pierwsze 

liczby (hex) to zawartość koloru czerwonego w tle, dwie następne - zielonego, i dwie 

ostatnie – niebieskiego.  

Przykłady:  

<body bgcolor=”yellow”> lub <body bgcolor=”#AA8844”> - Odmianą tego znacznika jest 

komenda <text color>. Określa ona kolor tekstu dokumentu. Przy wyborze koloru tekstu, 

należy kierować się kolorem tła, aby nie były takie same lub zbliżone. Należy pamiętać, że 

tekst na stronie ma być czytelny i nie powinien razić czytelnika. Możliwe wartości, jakie 

może przyjąć atrybut TEXT, są takie same jak w przypadku atrybutu BGCOLOR. 

Przykłady: 

<body text=”black”> lub <body text=”#001122”> 
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• <h1> do <h6> - są to znaczniki opisujące nagłówek naszej strony, czyli inaczej 

widoczny w oknie przeglądarki tytuł strony 

• <p> - oznacza paragraf – inaczej jest to informacja dla przeglądarki, że dalsza część 

znaków znajdująca się za tym znacznikiem ma być wyświetlana jako tekst. 

Rozwinięciem tego znacznika może być forma <p align=”left”> oznaczająca 

wyrównanie tekstu do lewego marginesu. Zamiast „left” możemy wstawić „right” (do 

prawej), „center” (tekst wycentrowany) lub „justify” (wyjustowanie). 

• <a href> jest to znacznik służący do wstawiania linków do innych stron, np. znacznik 

<a href=”http://www.google.pl”> będzie kierował nas na stronę wyszukiwarki 

internetowej Google. Jeśli chcielibyśmy stworzyć odnośnik do innej naszej podstrony 

wówczas składnia znacznika będzie wyglądała następująco:  

<a href=”kontakt.html”> lub <a href=”galerie.html/spotkanie.html”>.  

Tekst, na który można kliknąć musi zawierać się pomiędzy <a> i </a> np. <a 

href=”http://www.google.pl”>Google</a>. Znacznik ten też wykorzystywany jest do 

tworzenia linków do wysyłania poczty elektronicznej. Jego składnia będzie wówczas 

wyglądała w następujący sposób: 

<a href=”mailto:mój_adres@jakis_serwer.pl”>Napisz do mnie</a> 

• <table> - definiuje tabelę. Tabelę dzielimy na wiersze <tr> a te z kolei na komórki 

<td>. 

Przykładowy schemat tabeli wyglądać będzie następująco: 

<table> 

<tr> 

<td>Komórka 1</td> 

<td>Komórka 2</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Komórka 3</td> 

<td>Komórka 4</td> 

</tr> 

</table> 
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co da nam: 

Komórka 1 Komórka 2 

Komórka 3 Komórka 4 

 

• <ol> i <ul> - są to znaczniki stosowania listy.  

 

Znacznik listy punktowanej to <ul> a numerowanej to <ol>. Wewnątrz stawiamy znaczniki 

<li>.  

Przykład: 

<ol> 

<li>Pozycja pierwsza</li> 

<li>Pozycja druga</li> 

<li>Pozycja trzecia</li> 

</ol> 

 

• <hr> - wyświetla linię poziomą 

• <br> - powoduje tzw. przełamanie wiersza, czyli inaczej jedną wolną linię. 

• <img src> jest to znacznik służący do wstawiania obrazka do dokumentu html.  

Przykład składni:  

<img src=”file:///F:/Scenariusze%20lekcji/amd.gif”>. 

Jeżeli chcesz zobaczyć źródło strony to wystarczy wybrać w oknie przeglądarki polecenie 

„Widok”, następnie wybrać komendę „Źródło strony”. 
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Przykładowa strona w języku html wyglądać będzie następująco: 

<html> 

<head> 

<title>Moja pierwsza strona</title> 

</head> 

<body bgcolor=”#FFFFFF” text=”#000000”> 

<h1>To moja pierwsza strona</h1> 

<hr> 

<p>To jest moja pierwsza strona. Ma ona pokazać w jaki sposób można utworzyć prostą 

stronę internetową.<br> 

Oto przykładowa tabelka</p> 

<table width=”99%” border=”1”> 

<tr> 

<td> Komórka 1 </td> 

<td>Komórka 2</td> 

<td> Komórka 3</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Komórka 4</td> 

<td>Komórka 5</td> 

<td>Komórka 6</td> 

</tr> 

</table> 

<p>Tutaj mamy przykład wstawienia listy:</p> 

<ol> 

<li> Pozycja pierwsza</li> 
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<li>Pozycja druga</li> 

<li>Pozycja trzecia</li> 

</ol> 

<p>W tym miejscu wstawimy obrazek</p> 

<p><img src=”file:///F|/Obrazki/amd.gif” ><br> 

A tutaj wstawimy odnośnik do wyszukiwarki Google. Aby do niej przejść 

kliknij <a href=”http://www.google.pl”>TUTAJ</a><br> 

Jeżeli chcesz wysłać do mnie list e‐mail kliknij na napis NAPISZ DO MNIE<a 

href=”mailto:moj_login@jakis_serwer.pl”>Napisz 

do mnie</a><br> 

</p> 

</body> 

</html> 

 

Tak napisana strona będzie wyglądała w następujący sposób: 

 


