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Temat: Tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem języka HTML 

W  jaki sposób stworzyć prostą stronę internetową. W tym celu powinni poznać podstawowe 

znaczniki języka HTML. 

Znaczniki to polecenia języka HTML, pomiędzy którymi umieszczamy poszczególne elementy strony 

internetowej, a wygląd strony zależy od użytych znaczników, do utworzenie strony w języku HTML 

wystarczy prosty edytor tekstu, np. systemowy Notatnik. 

Uczniowie wyszukują w internecie podstawowe informacje na temat języka HTML oraz 

najważniejszych znaczników tego języka. Przeglądają również kilka dowolnych stron internetowych 

(ćwiczenie 1. z podręcznika). Na ich przykładzie nauczyciel wyjaśnia najważniejsze zasady dotyczące 

tworzenia stron internetowych. Zwraca uwagę na szatę graficzną, zaplanowany układ treści oraz 

odpowiedni dobór materiałów zawartych na stronach. Nauczyciel tłumaczy również, że dzięki 

narzędziom przeglądarek można zapoznać się z kodami źródłowymi wyświetlonej strony. 

Uczniowie zapoznają się z podstawową strukturą znaczników HTML przedstawioną w podręczniku 

(s. 189). Następnie otwierają program Notatnik i wpisują w nim tę strukturę. Nauczyciel zwraca 

uwagę na to, że znaczniki mogą być pisane małymi lub dużymi literami, a konsekwentne trzymanie 

się wybranej metody ułatwia czytanie i poprawianie stworzonego kodu. Tłumaczy również, że 

znaczniki występują w parach: znacznik początkowy (otwierający) oraz końcowy (zamykający), a od 

tej reguły są nieliczne wyjątki. 

W utworzonej przez siebie strukturze pomiędzy znacznikami <body> oraz </body> uczniowie wpisują 

tekst podany przez nauczyciela (np. Kto z mądrym chodzi, mądrym będzie.). Następnie, 

korzystając z opcji Zapisz jako..., zapisują dokument. Muszą przy tym wybrać opcjęWszystkie pliki 

oraz dodać rozszerzenia html lub htm. (Nauczyciel może zaprezentować film instruktażowy: 

Zapisywanie dokumentu w formacie HTML w programie Notatnik). 

https://www.youtube.com/watch?v=Yp3JgP-L3Yw 

Następnie otwierają stworzony dokument, korzystając z przeglądarki internetowej. 

Uczniowie rozpoczynają pracę nad swoim pierwszym projektem. W tym celu tworzą folder Strony. 

Następnie otwierają program Notatnik i wpisują w nim znaczniki HTML tworzące podstawową 

strukturę strony (ćwiczenie 2. z podręcznika). Nauczyciel przypomina o zasadzie planowania prac nad 

stroną, czyli przemyślenia, jakie treści będą na niej zawarte oraz jaki będzie jej układ. 

Uczniowie zapisują dokument pod nazwąStrona1.html w utworzonym wcześniej folderze. Pierwsza 

strona będzie dotyczyć stolic. 

Hiperłącza to podstawowy element budowy wszystkich stron internetowych, a każdy element, który 

po kliknięciu przenosi w inne miejsce lub wywołuje jakieś działanie, to właśnie hiperłącze. 

Zamiast zwykłego tekstu pomiędzy znacznikami hiperłącza umieszczony zostanie znacznik 

wstawiający obraz, to ten obraz stanie się hiperłączem. Informuje, że znacznik służący do dodawania 

obrazów zostanie omówiony na kolejnej lekcji. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yp3JgP-L3Yw


Przykładowe pytania: 

- Co jest nam potrzebne, aby utworzyć stronę internetową? 

- Jakie są charakterystyczne cechy języka HTML? 

- Jak powinna wyglądać dobrze przygotowana strona internetowa? 

- Jak działają hiperłącza? 

 

Praca domowa 

Przygotuj prostą stronę internetową o swoim hobby, wykorzystując język HTML. Zapisz stronę i 

prześlij ją do nauczyciela pocztą e-mail, umieść w chmurze i udostępnij lub zrób zdjęcie. Pracę 

przesyłamy do 27 kwietnia 2020r.  

 

Sposoby komunikowania: Messenger, wwisniewska@interia.pl 


