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WSTĘP 

 
 

Pojawienie się internetu jako nowego źródła informacji, prezentacji i promocji stawia 

przed młodymi ludźmi nowe wyzwania. To dzięki internetowi dostępne dla nas stały się 

łatwiejsze nawiązywanie kontaktów, wymiana informacji i doświadczeń czy prezentacja 

własnych zainteresowań, osiągnięć i możliwości. 

 

Z tych właśnie powodów opracowałem program dzięki któremu uczniowie posiądą 

umiejętności tworzenia witryn internetowych. Stanie się to możliwe po zapoznaniu ich  

z możliwościami prostego edytora html, poznaniu składni tegoż języka, zasadami 

tworzenia ośrodka www. Istotnym elementem składowym programu jest nabycie 

podstawowych umiejętności obsługi programów graficznych, dzięki którym wykonywane 

będą zarówno proste elementy graficzne na stronę, jak również możliwe stanie się 

wykonanie projektu graficznego całej strony tzw. layout.  Integralną częścią programu 

jest także zdobywanie umiejętności publikowania własnych prac w internecie. 

 

Nie bez znaczenia będzie także tematyka prac wykonywanych przez uczniów podczas 

zajęć koła informatycznego. Nawiązywać ona będzie do historii najbliższej okolicy, jej 

zabytkach architektonicznych i przyrodniczych, wzmacniać będzie więź z tradycjami  

i przeszłością ich „małej ojczyzny” oraz wzbogacać wiedzę z dziedzin pozornie nie 

związanych z informatyką. 

 

Program przeznaczony jest dla uczniów, którzy posiedli podstawowe umiejętności 

obsługi komputera, znają i stosują zasady edycji tekstu, potrafią wykonywać proste 

grafiki w edytorze graficznym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CELE PROGRAMU 
 

 
1. Poznanie ogólnych zasad tworzenia ośrodka www z uwzględnieniem poprawnie 

skonstruowanej struktury katalogów . 

2. Zasady rozmieszczania tekstu na stronie z wykorzystaniem tabel, zasady 

formatowania tekstu, wstawiania elementów graficznych i tworzenia odsyłaczy. 

3. Poznanie składni języka html i wzbogacanie go o skrypty języka Java. 

4. Wykorzystanie możliwości programów graficznych dla grafiki internetowej. 

5. Kształtowanie umiejętności tworzenia przejrzystego i logicznego projektu witryny, 

właściwego doboru treści i grafiki. 

6. Wyrabianie umiejętności systematycznej i odpowiedzialnej pracy, logicznego myślenia 

i dbałości o estetykę prac. 

7. Wzbogacanie wiedzy z zakresu historii, tradycji najbliższej okolicy, wyrabianie 

szacunku dla dorobku materialnego i duchowego minionych pokoleń, rozwijanie 

wrażliwości na piękno przyrody i architektury. 

8. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole. 

9. Poznanie zagadnień związanych z publikacją witryn w internecie. 

 
 
W toku realizacji programu wykorzystano następujące oprogramowanie: 
 
1. Edytor języka html Microsoft Front Page Express 

2. Edytor graficzny Ulead PhotoImpact 5.0 

3. Program do tworzenia kaskadowego menu Sothink DHTML Menu 

4. Program do tworzenia animowanych gifów Ulead Gif Animator 

5. Program do przesyłu plików w trybie ftp WS FTP 

 

ZAKŁADANE OSIAGNIĘCIA 

 
1. Uczeń sprawnie posługuje się prostym edytorem języka html pracującego w trybie 

WIS-WIG. 

2. Zna podstawowe pojęcia związane z tworzeniem witryn internetowych. 

3. Potrafi zbudować przejrzystą i logiczną strukturę swojego ośrodka www. 

4. Potrafi zadbać o czytelny i estetyczny wygląd własnego projektu. 

5. Posiadł podstawowe umiejętności i pojęcia z zakresu edycji grafiki. 

6. Uczeń potrafi samodzielnie pozyskiwać informacje, selekcjonować je celem 

wykorzystania do własnej pracy. 

7. Zna i rozumie potrzebę promowania i prezentowania własnego regionu. 

8. Potrafi pracować w zespole, w którym w drodze twórczych dyskusji wypracowywać 

najlepsze rozwiazania. 



 

ROZKŁAD MATERIAŁU 

 

Moja własna strona internetowa 

L.P Temat Treści nauczania 
Ilość 

godzin 

1.  Poznajemy typowy układ 
strony 

Przegląd stron o budowie portalu lub 
prezentacji. 
Wyodrębnianie charakterystycznych 
elementów w układzie strony. 

1 

2.  
Projekt szablonu strony 
(podstawowe 
umiejętności) 

Czysty dokument html (podgląd kodu 
źródłowego) 
Właściwości strony (tło, sposób kodowania) 
Zapis dokumentu w przygotowanej 
strukturze folderów. 
Stworzenie układu tabel , ich 
wymiarowanie, kolorystyka tła komórek. 

1 

3.  Projekt prostej grafiki na 
stronę 

Projektujemy baner z uwzględnieniem 
wymiarów komórki 
Projektujemy tło graficzne dla strony 
Projektujemy napisy nagłówkowe i buttony 

1 

4.  Wstawianie elementów 
graficznych na stronę 

Osadzenie banner w odpowiedniej komórce 
tabeli, formatowanie rysunku 
Wstawienie graficznego tła, napisów 
nagłówkowych lub buttonów. 
Kopiowanie utworzonego szablonu 

1 

5.  Co to są odsyłacze (linki) 
Łączenie utworzonych stron przy pomocy 
linków tekstowych lub graficznych. 

1 

6.  
Efekt rollover jako sposób 
wzbogacający walory 
strony 

Stworzenie kompletu klawiszy dla efektu 
rollover i zapis w strukturze folderów. 
Wstawianie w kod html kodu generującego 
efekt rollover na stronie 

2 

7.  Arkusz stylów i jego 
zastosowanie. 

Przykładowy arkusz stylów, znaczenie 
poszczególnych elementów arkusza 
Modyfikowanie arkusza celem 
dostosowanie go do potrzeb własnej 
strony. 
Szesnastkowy sposób kodowania kolorów 
Podwiązywanie gotowego arkusza do 
istniejącej strony 

2 

8.  Wprowadzanie tekstu i 
jego formatowanie 

Wstawiamy tekst w odpowiednie komórki 
tabeli i formatujemy nadając mu 
odpowiedni rodzaj, wielkość i kolor czcionki 

1 

9.  
Wzbogacamy stronę o 
skrypty Javy pozyskane z 
internetu 

Wstawianie w kod źródłowy skryptów: 
daty, imienin, napisów na pasku statusu, 
czasu, okienka powitalnego itp. 
 

2 

10.  Rotator bannerów 

Przygotowanie zestawu bannerów i zapis w 
odpowiedniej strukturze folderów 
Modyfikacja skryptu i wstawienie w kod 
strony  
 

2 

11.  Tworzenie ciekawej galerii 
zdjęć 

Dobór zdjęć na potrzeby galerii 
Modyfikowanie skryptu generującego 2 



galerię 
Wstawianie zmodyfikowanego skryptu w 
kod źródłowy 

 

 

Projekt strony z wykorzystaniem programu graficznego 

L.P Temat Treści nauczania 
Ilość 

godzin 

1.  Tworzymy graficzny 
projekt strony 

Przygotowanie w programie graficznym 
projektu strony z uwzględnieniem 
rozmieszczenia charakterystycznych jej 
elementów i zapis do pliku 

4 

2.  Przygotowanie w edytorze 
html układu tabel  

Przygotowanie w edytorze html układu 
tabel w które wstawione będą elementy 
graficzne strony 
Wymiarowanie komórek w tabeli 

1 

3.  Osadzenie grafiki w 
układzie tabel 

Cięcie w programie graficznym projektu 
strony z uwzględnieniem wymiarów 
komórek tabel 
Wstawianie elementów graficznych do 
tabeli 

3 

4.  Projekt kaskadowego 
menu 

Projekt pozycji występujących w menu 
Wykonanie w programie Sothink DHTML 
Menu kaskadowego menu z 
uwzględnieniem kolorystyki, atrybutów 
czcionki, linków, sposobu rozwijania menu. 
Wstawienie wygenerowanego kodu do 
strony i zapis dokumentu 

3 

5.  Powielenie otrzymanego 
szablonu 

Wykonanie odpowiedniej ilości kopii 
przygotowanego szablonu 
Zmiana nazw poszczególnych kopii dla 
utworzenia odpowiedniej ilości stron 

1 

 

Wykonanie prezentacji html w trybie pełnoekranowym 

L.P Temat Treści nauczania 
Ilość 

godzin 

1.  
Przygotowanie w 
programie graficznym 
projektu szablonu strony 

Przygotowanie w programie graficznym 
projektu szablonu strony z uwzględnieniem 
rozmieszczenia istotnych elementów 
strony. 

2 

2.  Cięcie szablonu zgodnie z 
ustalonym układem strony 

Wykonanie w programie graficznym cięcia 
szablonu zgodnego z zaprojektowanymi 
wymiarami. 
Osadzenie otrzymanych fragmentów grafiki 
w przygotowanym układzie tabel. 
Linkowanie z użyciem efektu rollover 
Kopiowanie szablonu celem uzyskania 
wielu stron. 

4 

3.  Pływające ramki i ich 
zastosowanie 

Wprowadzenie pływających ramek do 
płynnej zmiany podstron w przygotowanej 
prezentacji. 
Wstawianie tekstu i zdjęć w przygotowane 

3 



strony 

4.  Galeria zdjęć Wykonanie z użyciem skryptu galerii 
automatycznie zmieniających się zdjęć 

2 

Uwaga: Podane tematy i czas poświęcony na ich realizację nie uwzględniają czasu 
poświęconego na zbieranie i przetwarzanie informacji oraz wycieczki połączonej z 
wykonaniem dokumentacji fotograficznej  

 

Publikacja w internecie wykonanej prezentacji 

L.P Temat Treści nauczania 
Ilość 

godzin 

1.  Zakładamy konto na 
stronę www 

Założenie konta na stronę www na jednym 
z darmowych serwerów 

1 

2.  Przesłanie na serwer 
plików 

Przesył poprzez klienta ftp plików na 
serwer. 
Obserwacja wyników pracy w internecie. 

1 

 

 

POSUMOWANIE 

 

Realizując powyższy program w okresie od roku 2004 miałem do czynienia z 

uczniami którzy swoje informatyczne zainteresowania nie ograniczali wyłącznie do gier 

komputerowych, przeszukiwania stron czy nawiązywania nowych internetowych 

znajomości. Ich celem było wykorzystanie komputera dla stworzenia czegoś 

wartościowego dla nich samych, ich najbliższych czy też środowiska w którym żyją. Stąd 

też ich ogromne zaangażowanie w pracę, chęć dalszego doskonalenia nabytych na 

zajęciach umiejętności. Dość wspomnieć, że wielu z nich samodzielnie tworzy witryny 

publikując je w sieci. Dostrzegają także potrzebę szerokiej prezentacji walorów 

przyrodniczo historycznych swego regionu widząc konieczność ich promocji dzięki 

możliwościom jakie daje internet. 


