
#SuperKoderzy
www.superkoderzy.pl

Mistrzowie 
internetu
WPROWADZENIE

W tej ścieżce tematycznej zaprosimy 
#SuperKoderów do stworzenia własnej 
strony internetowej. Wspólnie przejdzie-
my od procesu planowania, przez pro-
gramowanie aż do wdrożenia gotowego 
projektu. Uczniowie będą pracować w 
grupach i zmierzą się z kolejnymi wy-
zwaniami. Poznają świat, którego do tej 
pory byli tylko biernymi odbiorcami. 

Autor:

Spis lekcji:

Licencja:

Marcin Piotrowicz

Lekcja 1: Hello www! 
Lekcja 2-3: Pierwsza strona www 
Lekcja 4-5: Trzeba mieć styl!
Lekcja 6-7: Bez wysiwig (nie) da rady?
Lekcja 8-9: Warto się wyróżniać
Lekcja 10: Czy to już koniec?

Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0

Od Autora:
Zawartość merytoryczna w niniejszych scenariuszach została dostosowana do możliwości 
uczniów klas starszych szkoły podstawowej i nie powinna być traktowana jako kompendium 
wiedzy o tworzeniu stron internetowych. Piszącym przyświecał zamysł, że uczniowie poprzez 
osobiste doświadczenie i samodzielne zdobywanie wiedzy osiągną znacznie więcej niż przez 
odtwórcze realizowanie poleceń. Stąd spory margines dowolności w realizowanych zada-
niach i próba utrzymania wysokiego poziomu zaciekawienia. Rozbudzając pasj i umiejętności 
(niejako niechcący) realizujemy podstawę programową. Kibicujemy Nauczycielom i zachęca-
my do jak najczęstszego odpowiadania uczniom: „nie wiem, poszukajmy razem…”
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Lekcja 1:
Zabłyśnij w sieci!

Zajęcia wstępne, na których uczniowie oglądają i oceniają strony internetowe pod 
kątem dostępności treści, a także ich atrakcyjności i efektu wywołanego na od-
biorcy. Ustalają, jakie elementy strony są konieczne dla jej efektywności, a jakie 
dla efektowności.

Cele lekcji:
Uczeń powinien:
 ⋅ identyfikować i opisywać elementy strony internetowej,
 ⋅ oceniać efektywność i efektowność projektu wybranych stron 

internetowych, podając przykłady.

Materiały pomocnicze:
 ⋅ strony internetowe: https://www.wwf.pl/, https://www.pah.

org.pl/, https://www.bn.org.pl/, http://www.fn.org.pl/, http://
www.pkin.pl/, https://www.zamek-krolewski.pl/, https://www.
pzpn.pl/, https://www.pzps.pl/, https://men.gov.pl/, https://
pan.pl/ i/lub dodatkowe strony wybrane przez nauczyciela,

 ⋅ dowolne narzędzie do tworzenia map myśli, np. coggle.it, 
mindmeister.com lub duży arkusz papieru.

Pojęcia kluczowe:
→ strona www → projekt  → 

Czas realizacji: 45 min.

Metody pracy:
 ⋅ ćwiczenia praktyczne,
 ⋅ pogadanka.
 
Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawo-
wych – II etap edukacyjny – klasy VI-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:

4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z 
algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostęp-
nego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
5) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych dzie-
dzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:

1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywa-
nia problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyj-
ścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, 

instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice. W szczegól-
ności programuje algorytmy z działu I pkt 2;
3) korzystając z aplikacji komputerowych, przygotowuje doku-
menty i prezentacje, także w chmurze, na pożytek rozwiązywa-
nych problemów i własnych prac z różnych dziedzin (przedmio-
tów), dostosowuje format i wygląd opracowań do ich treści i 
przeznaczenia, wykazując się przy tym umiejętnościami:

a) tworzenia estetycznych kompozycji graficznych: tworzy 
kolaże, wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce zgodnie z 
przeznaczeniem, nagrywa krótkie filmy oraz poddaje je pod-
stawowej obróbce cyfrowej,
e) tworzenia prostej strony internetowej zawierającej; tekst, 
grafikę, hiperłącza, stosuje przy tym podstawowe polecenia 
języka HTML;

5) wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykony-
wanego zadania,stosując złożone postaci zapytań i korzysta z 
zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i siecia-
mi komputerowymi. Uczeń:

3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informa-
tyką i technologią.

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programo-
wanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnic-
two w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i 
prezentuje efekty wspólnej pracy;
2) ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w 
sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu 
do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zaso-
bów w sieci i korzysta z nich;

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:
1) opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem kom-
puterów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, 
cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, 
równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją;
2) postępuje etycznie w pracy z informacjami;
3) rozróżnia typy licencji na oprogramowanie oraz na zasoby 
w sieci.
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy

Część zasadnicza

Nauczyciel przeprowadza z uczniami burzę mózgów i zapisuje jej wyniki na mapie myśli. Jeśli w pracowni jest 
ekran lub możliwość wyświetlania na ekranach wszystkich komputerów jednocześnie, można zrobić to przy 
pomocy internetowego narzędzia do tworzenia map myśli, np. mindmeister.com, coggle.it. Jeśli nie, mapa 
może być stworzona na dużym arkuszu papieru.
Uczniowie zastanawiają się wspólnie nad odpowiedziami na następujące pytania:
- Z jakich stron internetowych najczęściej korzystają?
- Po co ludzie wchodzą na strony internetowe? Czego szukają?
- Co może powodować, że jedne strony zyskują popularność, a inne nie?

#SuperKoderzy / Mistrzowie internetu / Zabłyśnij w sieci!

Zadanie 1:

Nauczyciel dzieli uczniów na pary i każdej parze przydziela dwie strony internetowe do obejrzenia i porównania 
(strony organizacji charytatywnych/poświęconych jakiemuś celowi, strony bibliotek, organizacji związanych z 
nauką, z kulturą, zabytkami, sportem). Warto wyszukać strony z podanego zakresu, ale związane z miastem 
czy lokalną społecznością, żeby każda para uczniów dostała do porównania trzy strony, np. 
- Biblioteka Narodowa + Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny + lokalna biblioteka/dom kultury 
lub 
- PZPN + PZPS + lokalna drużyna sportowa. 
Zadaniem uczniów jest dokładne przyjrzenie się przydzielonym im stronom. Mają za zadanie odpowiedzieć na 
pytania:
- Jakie elementy pojawiają się na wszystkich z nich?
- Jakie elementy wyróżniają każdą z nich?
- Która strona jest najłatwiejsza do nawigowania? Dlaczego?
- Na której stronie najłatwiej jest odnaleźć różne informacje? Dlaczego?
- Która ze stron jest najbardziej/najmniej atrakcyjna? Dlaczego?
Uczniowie dzielą się z klasą swoimi spostrzeżeniami, które nauczyciel dopisuje do stworzonej na początku 
zajęć mapy myśli. Jeśli uczniowie nie wymienią wszystkich elementów, które będą poruszane na kolejnych 
zajęciach, nauczyciel może dodać je i wyjaśnić uczniom, czym są. 
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Podsumowanie i ewaluacja
Uczniowie w parach/grupach zastanawiają się o czym mogą być strony internetowe, które będą w trakcie naj-
bliższych zajęć krok po kroku tworzyć. Tworzą szkic tego, co na ich stronie powinno się znaleźć. Ustalają jakie 
teksty muszą pojawić się na ich stronie i w jaki sposób podzielą się tym, kto co ma napisać.
Praca domowa: Uczniowie rozpoczynają pisanie tekstów na stronę. Muszą mieć je gotowe na zajęcia nr 5 
(scenariusz lekcji 3-4).

#SuperKoderzy / Mistrzowie internetu / Zabłyśnij w sieci!
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Lekcja 2-3:
Pierwsza strona www

Podczas tych zajęć uczniowie poznają podstawowe pojęcia i zagadnienia zwią-
zane z tworzeniem stron www. Nauczyciel omówi główne elementy strony www i 
sposoby umieszczania w niej treści.

Cele lekcji:
Uczeń powinien:
 ⋅ posługiwać się podstawowymi znacznikami html,
 ⋅ wstawić tekst i hiperłącza do dokumentu oraz zapisać go z 

rozszerzeniem html.

Materiały pomocnicze:
 ⋅ przeglądarki internetowe, edytory html np. Notepad++

Pojęcia kluczowe:
→ strona www  → projekt  → znaczniki

Czas realizacji: 90 min.

Metody pracy:
 ⋅ wykład, dyskusja, prowadzenie
 ⋅ ćwiczenia praktyczne przy komputerze
 ⋅ prezentowanie efektów pracy
 ⋅ burza mózgów
 ⋅ „Uczenie się przez osobiste doświadczenie — ograniczamy 

liczbę podawanych informacji do niezbędnego minimum i 
dążymy do tego, aby uczeń mógł rozpocząć samodzielna 
pracę” [A.Walat, Wybrane problemy dydaktyki informatyki] 

 
Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawo-
wych – II etap edukacyjny – klasy VI-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:

4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z 
algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostęp-
nego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
5) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych dzie-
dzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:

1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywa-
nia problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyj-
ścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, 
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice. W szczegól-

ności programuje algorytmy z działu I pkt 2;
3) korzystając z aplikacji komputerowych, przygotowuje doku-
menty i prezentacje, także w chmurze, na pożytek rozwiązywa-
nych problemów i własnych prac z różnych dziedzin (przedmio-
tów), dostosowuje format i wygląd opracowań do ich treści i 
przeznaczenia, wykazując się przy tym umiejętnościami:

a) tworzenia estetycznych kompozycji graficznych: tworzy 
kolaże, wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce zgodnie z 
przeznaczeniem, nagrywa krótkie filmy oraz poddaje je pod-
stawowej obróbce cyfrowej,
e) tworzenia prostej strony internetowej zawierającej; tekst, 
grafikę, hiperłącza, stosuje przy tym podstawowe polecenia 
języka HTML;

5) wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykony-
wanego zadania,stosując złożone postaci zapytań i korzysta z 
zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i siecia-
mi komputerowymi. Uczeń:

3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informa-
tyką i technologią.

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programo-
wanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnic-
two w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i 
prezentuje efekty wspólnej pracy;
2) ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w 
sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu 
do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zaso-
bów w sieci i korzysta z nich;

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:
1) opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem kom-
puterów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, 
cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, 
równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją;
2) postępuje etycznie w pracy z informacjami;
3) rozróżnia typy licencji na oprogramowanie oraz na zasoby 
w sieci.
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Przygotowania przed zajęciami

Część zasadnicza

Proponujemy, by przed zajęciami przygotować:
 - wybrać dowolną stronę www - do prezentacji i omówienia z uczniami;
 - zainstalować na komputerach w pracowni edytor, np. Notepad++.
Zachęcamy to utrwalania materiałów z przebiegu zajęć. Mogą to być zdjęcia, filmy, notatki, zrzuty ekranu, 
ciekawe lub zabawne teksty/informacje, które pojawiły się podczas lekcji. Będą one udostępniane na stronie 
https://szkoly.superkoderzy.pl/relacje/.

#SuperKoderzy / Mistrzowie internetu / Pierwsza strona www

Zadanie 1:  

Uczniowie otwierają trzy różne strony internetowe, mogą być to strony przedstawiane na poprzednich zaję-
ciach. Następnie nauczyciel prosi, by na każdej ze stron kliknęli prawym przyciskiem myszy i z menu kontek-
stowego wybrali «wyświetl źródło strony». Polecenie wygląda różnie w różnych przeglądarkach internetowych, 
ale efekty będą takie same. Uczniowie przeglądają kod otwartych stron i szukają wspólnych elementów dla 
różnych stron. Może się to okazać niełatwym zadaniem. 
Znalezione wspólne słowa klucze uczniowie zapisują w Notatniku (PC) (polecany do zainstalowania przed zaję-
ciami, lub na ich początku jest Notepad++) lub TextEdit (Mac).
Wypisane słowa to znaczniki. Zależy nam, by pojawiły się: html, head, body, script. Tłumaczymy, że każdy 
znacznik „domaga się" otwarcia i zamknięcia. 
Nauczyciel może mieć przygotowane wcześniej wydruki kodów źródłowych stron i na ich przykładzie zrealizo-
wać to ćwiczenie. 
Poniżej przykładowy kod źródłowy strony:

Mistrzowie internetu / Lekcja 2-3 / 2

Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Prowadzący zajęcia pyta, kto jest potrzebny do stworzenia dobrej strony internetowej. Notujemy odpowiedzi, 
korygujemy i wyjaśniamy, jaką rolę przy tworzeniu strony może pełnić programista, grafik, fotograf, specjalista 
prawa autorskiego… Przez najbliższe zajęcia będziemy wcielać się w różne role, wcześniej wymienione tak, by 
powstałą nasza własna strona www. 
W tym momencie należy podjąć decyzję, czy przez najbliższe zajęcia uczniowie będą pracować w grupach, 
parach czy indywidualnie. Wszystko zależy od możliwości technicznych panujących w pracowni, preferencji 
uczniów i spodziewanych efektów pracy (chcemy, by na koniec realizacji ścieżki powstała jedna czy wiele stron 
www?).

https://szkoly.superkoderzy.pl/relacje/
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Zadanie 2:  

Nauczyciel może przygotować dodatkowe materiały samodzielnie lub z uczniami (np. klas młodszych). 
Z Załącznika nr 1 wycinamy i sklejamy klocki. Prosimy każdą grupę, by ułożyła klocki tak, by mogła na tej pod-
stawie powstać strona internetowa. Uczniowie porównują swoje prace, wzajemnie się poprawiają. 
Możesz dostosować swoje klocki wg uznania, a także wykorzystać je do innych celów korzystając ze strony: 
https://htmlpuzzlebox.org/. Następnie prosimy, by uczniowie opisali, co znajdzie się na ich stronie i między któ-
rymi znacznikami (tutaj: klockami) zostanie to umieszczone. Prosimy, by uczniowie umieścili te treści (w zarysie) 
na karteczkach między klockami. 
Gotowe rozwiązanie może wyglądać następująco: 
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Zadanie 3:  

Nauczyciel tłumaczy pojęcie znacznika otwierającego i zamykającego. W HTML znaczniki występują najczę-
ściej w parach: 
<p> a chwilę później powinien pojawić się </p>.
<html>
  <head>
    <title>
    </title>
    <style>
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>
    </h1>
    <p>

    </p>

  </body>
</html>

https://htmlpuzzlebox.org/
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Teraz nadszedł czas, na krótkie omówienie znaczników. 
Każdemu uczniowi (lub każdej grupie) olecamy przygotować wypowiedź o jednym ze znaczników wypisanych 
powyżej. Możemy tę listę rozszerzyć o inne elementy. Uczniowie wyszukują informacje w Internecie i przygoto-
wują wypowiedź. 
Możemy również rozdać załącznik nr 2 – krótkie opracowanie w języku angielskim z prośbą o przetłumaczenie 
na język polski.
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Zadanie 4:  

Nauczyciel prosi, by uczniowie utworzyli nowy pusty dokument w notatniku i umieścili w nim niezbędne ele-
menty tak, by powstała ich pierwsza strona. 
Gotowe rozwiązanie może wyglądać następująco:

Gotowe rozwiązanie zapisujemy pod nazwą «index» z rozszerzeniem html we wcześniej utworzonym folderze, 
w którym będziemy umieszczać wszystkie pliki związane z naszą stroną (Uwaga! To tutaj powinny pojawić się 
również zdjęcia, pliki z animacją, czy muzyką).
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Zadanie 5:  

Wiemy już, że  elementy widoczne na stronie (takie jak np. tekst) umieszczamy między znacznikami <body> i 
</body>. W tej części możemy również umieścić zdjęcie, obrazek, tabelę, listę, link…
Prosimy uczniów, by podali linki do swoich ulubionych stron i umieścili je w pliku index.html
Poniżej wskazówki, jak umieszczamy linki i inne elementy na naszej stronie. Nie  podajemy gotowego rozwią-
zania i wytłumaczenia. Prosimy, by uczniowie samodzielnie pracowali korzystając z «Pigułki wiedzy» (Załącznik 
nr 3 - drukujemy i rozdajemy uczniom).

Podsumowanie i ewaluacja
Na potrzeby naszych zajęć nie wchodzimy w przypadki szczególne, nie tłumaczymy, że są wyjątki w różnych 
sytuacjach… Staramy się cały czas pamiętać o przyświecającym nam celu: rozbudzenie pasji oraz budowanie 
kompetencji i umiejętności. 
Pierwsze trzy lekcje w naszym projekcie przyniosły sporo wiedzy i mogły sprawić trochę trudności. Proponuję, 
byśmy zapytali uczniów, co na początku zajęć wydawało im się trudne lub niemożliwe i czy nadal takie jest. 
Która część zajęć sprawiła im radość? 
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Załącznik 2

Źródło: www.w3schools.com

http://www.w3schools.com
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Załącznik 3

PIGUŁKA WIEDZY

 Łącza tworzymy używając <a>

 Aby utworzyć łącze do pliku (np. strony o kotach: kot.html) w tym samym katalogu, co plik in-
dex.html, wystarczy podać jego nazwę, np.: <a href=”kot.html”>Podstrona o kotach</a>

 Jeżeli kot.html znajduje się w podkatalogu «zwierzaki», powinniśmy napisać tak: <a href=”zwie-
rzaki/kot.html”>Podstrona o kotach</a>

 Jeżeli odnośnik ma powodować otwarcie domyślnego programu do wysyłania e-maili, to: <a 
href=”mailto:mojnauczyciel@jestsuper.pl”> Wyślij wiadomość do nauczyciela</a>

 Jeżeli chcemy, by nowa strona, do której prowadzi link, uruchomiła się w kolejnym oknie prze-
glądarki, poinformujmy o tym użytkownika (tak robią tylko profesjonalni programiści): <a href= 
http://mlodyhaker.pl/o-nas/ target=”_blank”>To może być nudne</a> (wówczas strona wyświetla 
się w nowym oknie)
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dex.html, wystarczy podać jego nazwę, np.: <a href=”kot.html”>Podstrona o kotach</a>

 Jeżeli kot.html znajduje się w podkatalogu «zwierzaki», powinniśmy napisać tak: <a href=”zwie-
rzaki/kot.html”>Podstrona o kotach</a>

 Jeżeli odnośnik ma powodować otwarcie domyślnego programu do wysyłania e-maili, to: <a 
href=”mailto:mojnauczyciel@jestsuper.pl”> Wyślij wiadomość do nauczyciela</a>

 Jeżeli chcemy, by nowa strona, do której prowadzi link, uruchomiła się w kolejnym oknie prze-
glądarki, poinformujmy o tym użytkownika (tak robią tylko profesjonalni programiści): <a href= 
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się w nowym oknie)
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Mistrzowie internetu
Autor: Marcin Piotrowicz

Lekcja 4-5:
Trzeba mieć styl!

Podczas tych zajęć poznamy kaskadowe arkusze stylów (CSS), będziemy bawić 
się graficznym układem strony. Czeka na nas dużo nowych wiadomości!
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Cele lekcji:
Uczeń powinien:
 ⋅ posługiwać się podstawowymi znacznikami html,
 ⋅ zmienić wygląd stronym w szczególności tła i czcionek,
 ⋅ wstawić tekst i hiperłącza do dokumentu oraz zapisać go z 

rozszerzeniem html
 ⋅ utworzyć i zapisać plik z rozszerzeniem css.

Materiały pomocnicze:
 ⋅ przeglądarki internetowe, edytory html np. Notepad++
 ⋅ przykładowy kod css

Pojęcia kluczowe:
→ strona www  → html  → css

Czas realizacji: 90 min.

Metody pracy:
 ⋅ wykład, dyskusja, prowadzenie
 ⋅ ćwiczenia praktyczne przy komputerze
 ⋅ prezentowanie efektów pracy
 ⋅ burza mózgów
 ⋅ „Uczenie się przez osobiste doświadczenie — ograniczamy 

liczbę podawanych informacji do niezbędnego minimum i 
dążymy do tego, aby uczeń mógł rozpocząć samodzielna 
pracę” [A.Walat, Wybrane problemy dydaktyki informatyki] 

 
Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawo-
wych – II etap edukacyjny – klasy VI-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:

4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z 
algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostęp-
nego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
5) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych dzie-
dzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:

1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywa-
nia problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyj-

ścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, 
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice. W szczegól-
ności programuje algorytmy z działu I pkt 2;
3) korzystając z aplikacji komputerowych, przygotowuje doku-
menty i prezentacje, także w chmurze, na pożytek rozwiązywa-
nych problemów i własnych prac z różnych dziedzin (przedmio-
tów), dostosowuje format i wygląd opracowań do ich treści i 
przeznaczenia, wykazując się przy tym umiejętnościami:

a) tworzenia estetycznych kompozycji graficznych: tworzy 
kolaże, wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce zgodnie z 
przeznaczeniem, nagrywa krótkie filmy oraz poddaje je pod-
stawowej obróbce cyfrowej,
e) tworzenia prostej strony internetowej zawierającej; tekst, 
grafikę, hiperłącza, stosuje przy tym podstawowe polecenia 
języka HTML;

5) wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykony-
wanego zadania,stosując złożone postaci zapytań i korzysta z 
zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i siecia-
mi komputerowymi. Uczeń:

3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informa-
tyką i technologią.

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programo-
wanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnic-
two w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i 
prezentuje efekty wspólnej pracy;
2) ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w 
sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu 
do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zaso-
bów w sieci i korzysta z nich;

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:
1) opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem kom-
puterów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, 
cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, 
równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją;
2) postępuje etycznie w pracy z informacjami;
3) rozróżnia typy licencji na oprogramowanie oraz na zasoby 
w sieci.



Przygotowania przed zajęciami

Część zasadnicza

Przed zajęciami uczniowie powinni mieć przygotowane przykładowe (lub docelowe) treści, jakie chcieliby, by 
znalazły się na ich stronie internetowej. 
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Zadanie 1:  

Uczniowie przedstawiają tematy stron, które wybrali i przygotowali do umieszczenia na swojej stronie, czytają 
fragmenty tekstów. To jest również czas na sugestie i podpowiedzi pozostałych uczniów.
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Pytamy uczniów jakie strony internetowe by odwiedzili, gdyby mieli na to np. całą lekcję? (poza grami oczywi-
ście).

Zadanie 2:  

Wiemy już, w jakiej części kodu html powinniśmy umieścić tekst. Jednak nie wiemy, jak przedstawić naszą 
stronę w atrakcyjnej graficznie postaci. 
Tłumaczymy uczniom, że informację o zastosowanych kolorach i czcionkach umieścimy w odrębnym pliku z 
rozszerzeniem css. 
Będzie to wyglądało następująco:
W dokumencie HTML jest nagłówek:
<h1>Witaj na  stronie klasy 8a</h1>

W pliku CSS definiujemy, jak nagłówek h1 ma wyglądać:
h1 { font-size: 2em; }

W części kodu html głównego pliku ustawiamy odnośnik do naszego pliku, który może wyglądać następująco:
<link rel=”stylesheet” href=”style.css” type=”text/css”>

Uczniowie powinni już wiedzieć, w której sekcji kodu powinien znaleźć się powyższy odnośnik. Jeżeli to sprawi 
trudność poniżej znajduje się podowiedź:
<head>

<title>Moja pierwsza strona</title>

<link rel=”stylesheet” href=”mamstyl.css” type=”text/css”>

</head>

Zadanie 3:  

Przechodzimy do pracy nad css. Tworzymy pusty dokument  z rozszerzeniem css.
Rozpoczynamy pisanie:
Poniższy przykład definiuje właściwości color i font-size dla elementów H1 oraz H2:
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<HEAD>

<TITLE>mamstyl</TITLE>

<STYLE TYPE=”text/css”>

H1 { font-size: x-large; color: yellow }

H2 { font-size: large; color: blue }

</STYLE>

</HEAD>

Arkusz stylów „mamstyl.css” mówi przeglądarce, że nagłówek H1 ma być większy i w kolorze żółtym, nato-
miast H2 ma być duży i niebieski. Definiujemy style dla wszystkich elementów stron. Uczniowie programują 
wspierając się pomocą dydaktyczną, «Pigułką wiedzy» (Załącznik 1).

Podsumowanie i ewaluacja
Pytania do uczniów:

- Czy udało nam się stworzyć plik css i zawrzeć w nim informacje, które wpływają na wygląd naszej strony?
- Czy zadanie okazało się trudne?

Uwagi i alternatywy
W niniejszym scenariuszu podano tylko przykładowe polecenia css. Prawdopodobnie uczniowie będą chcieli 
skorzystać z większych możliwości, jakie daje css. Możemy zakupić (w ramach grantu) tablice HTML i CSS, 
możemy również takie tablice przygotować samodzielnie lub skorzystać z gotowych, dostępnych w Internecie. 
Możemy również odsyłać uczniów na stronę: www.w3schools.com, gdzie z pewnością znajdą odpowiedzi na 
trudniejsze pytania. 
Jeżeli z jakichś powodów uczniowie nie wykonali zadań z ostatnich lekcji, możemy im zaproponować gotowy 
szablon html i css ze strony www.w3schools.com. Może on wyglądać następująco:

http://www.w3schools.com
http://www.w3schools.com
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Załącznik 1

PIGUŁKA WIEDZY

 Czcionki:

Typowa deklaracja font-family (typ czcionki do użycia) wygląda następująco:

P { font-family: “New Century Schoolbook”, Times, serif }

font-size, czyli wielkość czcionki, może przyjmować różne wartości:

  H1 { font-size: large }

  P { font-size: 12pt }

  LI { font-size: 90% }

Z kolei font-weight oznacza grubość czionki i również może przyjmować różne wartości, np.:

  H1 { font-weight: 800 }

 Kolory:

H1 { color: blue } lub: H2 { color: #000080 } 

kolor tła: 

BODY { background-color: green }   H1 { background-color: #000100 }

Możemy wstawić obraz jako tło: 

BODY { background-image: link_do_obrazu.gif) }
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Mistrzowie internetu
Autor: Marcin Piotrowicz

Lekcja 6-7:
Bez wysiwig (nie) da rady?

Poznamy edytory WYSIWIG do tworzenia stron internetowych. WYSIWIG to nie 
wyzwisko, więc skupimy się nad opracowaniem inspirującego hasła w klimacie 
promującym pozytywny przekaz w mediach społecznościowych. Podczas zajęć bę-
dziemy nie tylko kodować, ale i rozmawiać o etycznym zachowaniu w internecie.
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Cele lekcji:
Uczeń powinien:
 ⋅ posługiwać się podstawowymi znacznikami html,
 ⋅ opisywać zjawisko cyberbulling i rozumieć jego negatywne 

konsekwencje,
 ⋅ umieć skorzystać z gotowego edytora html,
 ⋅ rozszyfrować skrót wysiwig.

Materiały pomocnicze:
 ⋅ przeglądarki internetowe, edytory html np. Notepad++
 ⋅ przykładowy kod css

Pojęcia kluczowe:
→ strona www  → html  → css  → wysiwig  → cyberprzemoc

Czas realizacji: 90 min.

Metody pracy:
 ⋅ wykład, dyskusja, prowadzenie
 ⋅ ćwiczenia praktyczne przy komputerze
 ⋅ prezentowanie efektów pracy
 ⋅ burza mózgów
 ⋅ „Uczenie się przez osobiste doświadczenie — ograniczamy 

liczbę podawanych informacji do niezbędnego minimum i 
dążymy do tego, aby uczeń mógł rozpocząć samodzielna 
pracę” [A.Walat, Wybrane problemy dydaktyki informatyki] 

 
Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawo-
wych – II etap edukacyjny – klasy VI-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:

4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z 
algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostęp-
nego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
5) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych dzie-
dzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:

1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywa-
nia problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyj-

ścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, 
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice. W szczegól-
ności programuje algorytmy z działu I pkt 2;
3) korzystając z aplikacji komputerowych, przygotowuje doku-
menty i prezentacje, także w chmurze, na pożytek rozwiązywa-
nych problemów i własnych prac z różnych dziedzin (przedmio-
tów), dostosowuje format i wygląd opracowań do ich treści i 
przeznaczenia, wykazując się przy tym umiejętnościami:

a) tworzenia estetycznych kompozycji graficznych: tworzy 
kolaże, wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce zgodnie z 
przeznaczeniem, nagrywa krótkie filmy oraz poddaje je pod-
stawowej obróbce cyfrowej,
e) tworzenia prostej strony internetowej zawierającej; tekst, 
grafikę, hiperłącza, stosuje przy tym podstawowe polecenia 
języka HTML;

5) wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykony-
wanego zadania,stosując złożone postaci zapytań i korzysta z 
zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i siecia-
mi komputerowymi. Uczeń:

3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informa-
tyką i technologią.

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programo-
wanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnic-
two w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i 
prezentuje efekty wspólnej pracy;
2) ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w 
sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu 
do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zaso-
bów w sieci i korzysta z nich;

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:
1) opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem kom-
puterów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, 
cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, 
równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją;
2) postępuje etycznie w pracy z informacjami;
3) rozróżnia typy licencji na oprogramowanie oraz na zasoby 
w sieci.



Przygotowania przed zajęciami

Część zasadnicza

Na tym etapie uczniowie powinni mieć przygotowaną własną, bardzo prostą stronę www. Zaproponujemy, by 
stworzyć kolejną, ale na bazie tego, co już mamy, a w szczególności pozostawiając i dopracowując nasz plik 
css.
Ponieważ zajęcia mają również pełnić rolę profilaktyczną, nauczyciel przed zajęciami przygotowuje film/ma-
teriały dotyczące przemocy w Internecie. Zachęcamy do skorzystania z gotowych materiałów dostępnych na 
stronach: 
 - https://fdds.pl/problem/bezpieczenstwo-dzieci-online/
 - https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/materialy-edukacyjne-dla-nauczycieli-i-wolontariuszy/
 - https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne.html
Pierwsze i drugie zadanie powinny nam zająć całą jednostkę lekcyjną. Przed następnym zadaniem uczniowie 
powinni mieć gotowe teksty na stronę poświęconą przeciwdziałaniu przemocy w Internecie.
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Zadanie 1:  

Prezentujemy uczniom film z cyklu filmów z udziałem Ewy Farny „W sieci”: https://youtu.be/XCzG1y3DGZA
Moderujemy dyskusję, zadając pytanie, co możemy zrobić, gdy w sieci pojawiają się obraźliwe informacje lub 
komentarze o nas lub ktoś umieszcza zdjęcia bez naszej zgody? Pytamy, czym jest cyberprzemoc? Jak może-
my jej przeciwdziałać? Gdzie szukać informacji?
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Nauczyciel pyta uczniów, czym jest „hejt w sieci”. Prosi o podanie przykładów. Czy przemoc w Internecie jest 
tak samo bolesna jak w realnym otoczeniu? Pozwólmy, by dyskusja potoczyła się w obszary, które dla grupy 
będą ważne i ciekawe. 

Zadanie 2:  

Proponujemy uczniom opracowanie hasła w klimacie promującym pozytywny przekaz w mediach społeczno-
ściowych. Hasło-zdanie powinno mieć rozwinięcie w postaci opisu, komentarza. Uczniowie w grupach robią 
burzę mózgów, zapisują notatki. Na ich podstawie w następnym zadaniu uczniowie stworzą nową stronę 
www.
Zadanie 3:  

Tworzymy nową stronę www korzystając z wcześniej już utworzonych. Możemy tylko podmienić tekst. Te-
matem strony jest hasło, zdanie, motto itp. promujące pozytywny przekaz w internecie. Może to być również 
poradnik, co zrobić, jeżeli jesteś ofiarą cyberprzemocy.

Zadanie 4:  

W kolejnym zadaniu rozwijamy magiczne słowo znajdujące w się w temacie dwugodzinnych zajęć. WYSIWIG 
- what you see is what you get. Jak podaje Wikipedia: „WYSIWIG - akronim stosowany w informatyce dla 
określenia metod, które pozwalają uzyskać wynik w publikacji identyczny lub bardzo zbliżony do obrazu na 
ekranie”.
Pokazujemy uczniom metodę „zabawy” w tworzenie stron. Możemy również to potraktować jako okazję do 
dokonania zmian na naszej stronie. Proponujemy użyć do tego następującego narzędzia: https://thimble.mozi-
lla.org/
Przy tej okazji warto przypomnieć i rozszerzyć treści wspomniane przy zajęciach z CSS. Dobrze jest wytłuma-
czyć różne sposoby „nazywania” kolorów itd. Możemy wymienić modele opisu barw: CMY, CMYK, RGB, HSV, 
HLS, HSB. Możemy również wspomnieć o zapisie szesnastkowym koloru.

https://fdds.pl/problem/bezpieczenstwo-dzieci-online/
https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/materialy-edukacyjne-dla-nauczycieli-i-wolontariuszy/
https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne.html
https://youtu.be/XCzG1y3DGZA
https://thimble.mozilla.org/
https://thimble.mozilla.org/
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Przykładowe strony stworzone przy pomocy https://thimble.mozilla.org/:
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Przykład 1:

Jej kod wygląda następująco:

https://thimble.mozilla.org/
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Inne narzędzie WYSWIG o podobnych możliwościach to np. https://trinket.io/html/4f957e888f Jego wygląd i 
działanie opierają się na podobnych zasadach:
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Podsumowanie i ewaluacja
Jeżeli nauczyciel uzna za stosowne, może wspomnieć o desktopowych edytorach WYSIWIG. Można pokazać 
także sposób zapisywania plików tekstowych jako stronę www. 

https://trinket.io/html/4f957e888f


#SuperKoderzy
www.superkoderzy.pl

Mistrzowie internetu
Autor: Marcin Piotrowicz

Lekcja 8-9:
Warto się wyróżniać

Rozszerzymy poznane wcześniej możliwości związane z umieszczaniem grafiki na 
stronie. Nauczymy się definiować kolory na różne sposoby. Stworzymy przyciski i 
menu na potrzeby naszej strony. Istotnym elementem zajęć będzie zwrócenie uwagi 
na prawa autorskie i korzystanie z grafiki dostępnej w Internecie.
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Cele lekcji:
Uczeń powinien:
 ⋅ posługiwać się podstawowym słownictwem html,
 ⋅ znać różne modele przedstawiania barw,
 ⋅ znać zasady korzystania z grafiki dostępnej w internecie,
 ⋅ umieścić we właściwy sposób grafikę w kodzie strony www.

Materiały pomocnicze:
 ⋅ przeglądarki internetowe, edytory html np. Notepad++
 ⋅ program GIMP

Pojęcia kluczowe:
→ RGB  → CMYK  → modele przedstawiania barw  → prawa 
autorskie  → Creative Commons

Czas realizacji: 90 min.

Metody pracy:
 ⋅ wykład, dyskusja, prowadzenie
 ⋅ ćwiczenia praktyczne przy komputerze
 ⋅ prezentowanie efektów pracy
 ⋅ burza mózgów
 ⋅ „Uczenie się przez osobiste doświadczenie — ograniczamy 

liczbę podawanych informacji do niezbędnego minimum i 
dążymy do tego, aby uczeń mógł rozpocząć samodzielna 
pracę” [A.Walat, Wybrane problemy dydaktyki informatyki] 

 
Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawo-
wych – II etap edukacyjny – klasy VI-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:

4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z 
algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostęp-
nego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
5) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych dzie-
dzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:

1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywa-
nia problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyj-

ścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, 
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice. W szczegól-
ności programuje algorytmy z działu I pkt 2;
3) korzystając z aplikacji komputerowych, przygotowuje doku-
menty i prezentacje, także w chmurze, na pożytek rozwiązywa-
nych problemów i własnych prac z różnych dziedzin (przedmio-
tów), dostosowuje format i wygląd opracowań do ich treści i 
przeznaczenia, wykazując się przy tym umiejętnościami:

a) tworzenia estetycznych kompozycji graficznych: tworzy 
kolaże, wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce zgodnie z 
przeznaczeniem, nagrywa krótkie filmy oraz poddaje je pod-
stawowej obróbce cyfrowej,
e) tworzenia prostej strony internetowej zawierającej; tekst, 
grafikę, hiperłącza, stosuje przy tym podstawowe polecenia 
języka HTML;

5) wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykony-
wanego zadania,stosując złożone postaci zapytań i korzysta z 
zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i siecia-
mi komputerowymi. Uczeń:

3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informa-
tyką i technologią.

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programo-
wanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnic-
two w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i 
prezentuje efekty wspólnej pracy;
2) ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w 
sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu 
do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zaso-
bów w sieci i korzysta z nich;

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:
1) opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem kom-
puterów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, 
cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, 
równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją;
2) postępuje etycznie w pracy z informacjami;
3) rozróżnia typy licencji na oprogramowanie oraz na zasoby 
w sieci.



Przygotowania przed zajęciami

Część zasadnicza

Uczniowie zapewne mieli już do czynienia ze sposobami zapisu barw i poznali różne rozszerzenia plików gra-
ficznych. Pracując nad grafiką i kolorem na stronie www przypomnimy i rozszerzymy ich wiedzę.
To również możliwość do graficznego udoskonalenia naszej strony. Uczniowie w zadaniu trzecim będą opra-
cowywać pliki graficzne - to zadanie może okazać się czasochłonne. Pamiętajmy, by postawić mocny akcent 
na legalności materiałów pochodzących z Internetu. Jeżeli nie czujemy się wystarczająco pewni w tej kwestii, 
warto odwiedzić wcześniej stronę: https://otwartezasoby.pl/

#SuperKoderzy / Mistrzowie internetu / Warto się wyróżniać

Zadanie 1:  

Nauczyciel prosi uczniów, by w programie GIMP sprawdzili, jakimi wartościami jest opisana barwa tła ich stro-
ny. Jeżeli jako tło strony www został ustawiony obraz, sprawdzamy barwę wybranego piksela.
Rozwiązanie:
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Proponowane pytanie do uczniów:
Pracując nad edytorem WYSIWIG w jednej z wcześniejszych lekcji mogliście się zetknąć z dziwnym określa-
niem kolorów, np:  #FFFF00. Co to oznacza? Kto pierwszy znajdzie odpowiedź?

Po wybraniu zakraplacza, klikamy na dowolny obszar naszego obrazu i odczytujemy informację.

Zadanie 2:  

Zadanie dla uczniów: "Sprawdź w programie GIMP jak odczytać w modelu RGB i w modelu szesnastkowym 
kolor zapisany w modelu CMYK o wartości (40, 50, 50, 60)"
Rozwiązanie:
W oknie ustawień koloru (otwieramy je jak w zadaniu nr 1) przełączamy na widok ustawień CMYK i wprowa-
dzamy wartości barw. Rozwiązanie wygląda następująco:

https://otwartezasoby.pl/
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Zadanie 3:  

Nauczyciel rozdaje uczniom «Pigułki wiedzy» (Załącznik 1). Zadanie dla uczniów:
Pobierz lub utwórz elementy graficzne niezbędne na stronie. Możesz skorzystać z dowolnego programu gra-
ficznego. Jeżeli zdecydujesz się pobrać materiały z internetu, pamiętaj, by przestrzegać zasad dotyczących 
praw autorskich. Przed pobraniem jakichkolwiek materiałów z internetu zapoznaj się z «Pigułką wiedzy»:
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Zadanie 4:  

Aby wstawić gotowe pliki na naszą stronę, przyda nam się kolejna «Pigułka wiedzy» (Załącznik 2) - nauczyciel 
rozdaje odbitki uczniom. Uczniowie mają za zadanie wstawić wybrane zdjęcie na swoją stronę www.

Podsumowanie i ewaluacja
Nauczyciel pyta, co było ciekawe w tym zadaniu, a co można by było zmienić na następnych zajęciach. Pyta, 
czy uczniowie są zadowoleni z efektów swojej pracy.
Zachęca uczniów, by popracowali jeszcze nad swoimi projektami w domu i dopracowali swoją stronę pod 
względem graficznym. 
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Załącznik 1
PIGUŁKA WIEDZY

Źródło: www.otwartezasoby.pl

http://www.otwartezasoby.pl
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Źródło: www.otwartezasoby.pl

http://www.otwartezasoby.pl
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Jeżeli nie jesteś pewien, czy możesz skorzystać ze zdjęć, które znalazłeś/aś w internecie, 
warto odwiedzić jedną ze stron legalnie udostępniającą fotografie i grafikę. Pamiętaj jed-
nak, by umieścić informację o tym, kto jest autorem zdjęcia.

 Fotografie:

https://pixabay.com/ - wyszukiwanie i nawigacja w języku polskim

https://unsplash.com/

https://www.pexels.com/

https://picjumbo.com/

http://pickupimage.com/

https://gratisography.com/

https://pixnio.com/

https://stocksnap.io/

https://libreshot.com/

 Ikony:

https://www.iconfinder.com/

https://www.flaticon.com/

https://pixabay.com/
https://unsplash.com/
https://www.pexels.com/
https://picjumbo.com/
http://pickupimage.com/
https://gratisography.com/
https://pixnio.com/
https://stocksnap.io/
https://libreshot.com/
https://www.iconfinder.com/
https://www.flaticon.com/
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Załącznik 2

PIGUŁKA WIEDZY

 Wstawianie obrazów na stronę www

Pamiętaj: 

• Do umieszczania obrazów na stronie służy element <img>

• Obrazy powinny mieć takie same wymiary, jakie będą miały po wyświetleniu na stronie

• Zawsze podajemy atrybut  src (gdzie znajduje się obraz) oraz alt (opis obrazu)

•  Obrazy, ilustracje zapisujemy w GIF, zdjęcia w formacie JPEG

• Poniżej przykład prawidłowego kodu:

 

Zauważ, że w powyższym kodzie wszystkie obrazy zostały umieszczone w katalogu «images».

PIGUŁKA WIEDZY

 Wstawianie obrazów na stronę www

Pamiętaj: 

• Do umieszczania obrazów na stronie służy element <img>

• Obrazy powinny mieć takie same wymiary, jakie będą miały po wyświetleniu na stronie

• Zawsze podajemy atrybut  src (gdzie znajduje się obraz) oraz alt (opis obrazu)

•  Obrazy, ilustracje zapisujemy w GIF, zdjęcia w formacie JPEG

• Poniżej przykład prawidłowego kodu:

 

Zauważ, że w powyższym kodzie wszystkie obrazy zostały umieszczone w katalogu «images».



#SuperKoderzy
www.superkoderzy.pl

Mistrzowie internetu
Autor: Marcin Piotrowicz

Lekcja 10:
Czy to już koniec?

To już dziesiąte spotkanie w ramach naszej ścieżki. Podczas tych zajęć poświęcimy 
trochę czasu na dopracowanie strony i pokażemy ją światu!
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Cele lekcji:
Uczeń powinien:
 ⋅ posługiwać się podstawowym słownictwem html,
 ⋅ znać sposoby publikowania stron w internecie.

Materiały pomocnicze:
 ⋅ przeglądarki internetowe - kilka różnych

Pojęcia kluczowe:
→ debugowanie  → serwer  → domena

Czas realizacji: 90 min.

Metody pracy:
 ⋅ wykład, dyskusja, prowadzenie
 ⋅ ćwiczenia praktyczne przy komputerze
 ⋅ prezentowanie efektów pracy
 ⋅ burza mózgów
 ⋅ „Uczenie się przez osobiste doświadczenie — ograniczamy 

liczbę podawanych informacji do niezbędnego minimum i 
dążymy do tego, aby uczeń mógł rozpocząć samodzielna 
pracę” [A.Walat, Wybrane problemy dydaktyki informatyki] 

 
Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawo-
wych – II etap edukacyjny – klasy VI-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:

4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z 
algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostęp-
nego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
5) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych dzie-
dzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:

1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywa-
nia problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyj-
ścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, 
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice. W szczegól-
ności programuje algorytmy z działu I pkt 2;
3) korzystając z aplikacji komputerowych, przygotowuje doku-

menty i prezentacje, także w chmurze, na pożytek rozwiązywa-
nych problemów i własnych prac z różnych dziedzin (przedmio-
tów), dostosowuje format i wygląd opracowań do ich treści i 
przeznaczenia, wykazując się przy tym umiejętnościami:

a) tworzenia estetycznych kompozycji graficznych: tworzy 
kolaże, wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce zgodnie z 
przeznaczeniem, nagrywa krótkie filmy oraz poddaje je pod-
stawowej obróbce cyfrowej,
e) tworzenia prostej strony internetowej zawierającej; tekst, 
grafikę, hiperłącza, stosuje przy tym podstawowe polecenia 
języka HTML;

5) wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykony-
wanego zadania,stosując złożone postaci zapytań i korzysta z 
zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.

III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i siecia-
mi komputerowymi. Uczeń:

3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informa-
tyką i technologią.

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programo-
wanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnic-
two w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i 
prezentuje efekty wspólnej pracy;
2) ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w 
sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu 
do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zaso-
bów w sieci i korzysta z nich;

V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:
1) opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem kom-
puterów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, 
cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, 
równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją;
2) postępuje etycznie w pracy z informacjami;
3) rozróżnia typy licencji na oprogramowanie oraz na zasoby 
w sieci.



Przygotowania przed zajęciami

Część zasadnicza

Do tej pory udało nam się stworzyć prostą stronę www i rozbudzić ciekawość naszych uczniów. Wspomniane 
wcześniej zagadnienia były obszerne i zapewne większość uczniów pracowała nad stroną także poza zajęcia-
mi, w domu. Podczas tych zajęć dopracujemy naszą stronę i opublikujemy ją. 

#SuperKoderzy / Mistrzowie internetu / Czy to już koniec?

Zadanie 1:  

Uczniowie uruchamiają swoje strony we wszystkich przeglądarkach zainstalowanych na komputerze. Następ-
nie zamieniają się miejscami i sprawdzają strony innych grup pod kątem błędów. 
W międzyczasie nauczyciel przemyca nowe słowo: debugowanie (czyli poprawianie błędów w oprogramowa-
niu).
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy
Nauczyciel sygnalizuje, że przed nami ostatnie zajęcia, podczas których będziemy szukać na stronie tzw. "bu-
gów" oraz publikować strony online.

Zadanie 2:  

Uczniowie naprawiają błędy znalezione w zadaniu 1 i przystępują do wypełnienia kart samooceny, która znaj-
duje się w Załączniku 1.
Zadanie 3:  

Publikacja strony w internecie. 
Decyzja o publikacji strony i sposobie umieszczenia w sieci w dużej mierze pozostaje w gestii nauczyciela. 
Zakładamy kilka możliwości publikacji stron:

1. W ramach serwera i domeny superkoderzy.pl.
2. W ramach serwera i domeny szkolnej.
3. W ramach zakupionych na potrzeby projektu serwera i domen.

Wybierając opcję 2 lub 3 należy przewidzieć koszty związane z utrzymaniem serwera i domen w kolejnych 
latach - szkoda by było szybko utracić efekty pracy.
Wybierając opcję 1 należy podjąć następujące kroki:

1. Przygotuj kod stron internetowych, które chcesz opublikować, w osobnych plikach (rozszerzenie html)
2. Nadaj plikom nazwy wg poniższego schematu:

[rodzaj i nr szkoły]-[miasto]-[nazwa grupy lub inna nazwa własna]
Przykład 1: sp17-wroclaw-grupa1.txt
Przykład 2: zs6-swiebodzice-wesole-kotki.txt

3. Wyślij tak przygotowane pliki na adres: superkoderzy@kazikkoduje.pl
4. Strona internetowa zostanie opublikowana w ciągu 5 dni roboczych pod adresem zgodnym z nadanym 
tytułem pliku.

Przykład 1: https://superkoderzy.pl/sp17-wroclaw-grupa1
Przykład 2: https://superkoderzy.pl/zs6-swiebodzice-wesole-kotki
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Karta samooceny

Tytuł strony: .......................................................................................................................................................

Adres strony: .....................................................................................................................................................

Twórca/y strony: ................................................................................................................................................

Kryterium Opis kryterium
Ile gwiazdek 
przyznajesz?





Co można jeszcze 
udoskonalić?

Strona posiada wszystkie niezbędne ele-
menty, a żaden ze znaczników nie poja-
wia się po wyświetleniu w przeglądarce.

Kod strony W kodzie strony umieszczono nazwę 
strony oraz komentarze ułatwiające innym 
programistom pracę

CSS Kod zawiera odnośnik do pliku CSS, 
który jest poprawnie napisany

Wszystkie obrazy mają atrybuty 
src i alt

Obrazy Wszystkie obrazy pobrane z internetu 
są  legalnych źródeł. Tam, gdzie było to 
możliwe, podano autora/źródło.
Czy strona jest atrakcyjna wizualnie?

Czy na stronie znajdują się odnośniki do 
innych stron/podstron?

Wygląd Czy strona budzi pozytywne skojarzenia?

Czy widać wkład pracy włożony w napi-
sanie strony?

Czy treść strony jest zgodna z założonym 
wcześniej tematem?

Treść Czy treść jest napisana poprawnie pod 
względem językowym?

Czy treść jest ciekawa, oryginalna?

Publikacja Czy strona nadaje się do publikacji w 
internecie?


