
KONSPEKT ZAJĘĆ 

Przedmiot: Informatyka 

Klasa: 2m 

Data: 25.04.2022 

Temat zajęć: Tworzenie strony internetowej – wprowadzenie do projektu  „Programowanie 

w C++”. 

Czas trwania: 45 minut 

Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Katarzyna Szewczuk 

Środki dydaktyczne: podręcznik, laptop z dostępem do Internetu, strony internetowe: 

unsplash.com, wordpress.com, avangardo.pl,adobe.com, ćwiczenia przygotowane przez 

nauczyciela, monitor interaktywny,  kod QR przygotowany do autorskiej krzyżówki, kod QR 

przygotowany do autorskiego Quizu. 

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa 

Metody pracy: 

 Wykład rozszerzony o przekazy multimedialne (MW) 

 Pokaz tworzenia strony internetowej (MDP) 

 Ćwiczenia, zadania (MC) 

 Praca z wykorzystaniem programów komputerowych, sieci internet (MEL) 

 Praca z podręcznikiem (MPP) 

 

Zalecane warunki i sposób realizacji: 

Każdy uczeń podczas zajęć ma do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do 

Internetu 

Kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje 

informatyczne, umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresja kulturalna. 

Cele ogólne 

Uczeń: 

 tworzy stronę internetową zgodnie ze standardami, wzbogaconą tabelami, listami, 

elementami dynamicznymi, posługuje się arkuszem stylów, korzysta z 

oprogramowania i serwisów przeznaczonych do tworzenia stron, potrafi opublikować 

własną stronę w Internecie (II.3f), 

 wyszukuje w sieci potrzebne informacje i zasoby, ocenia ich przydatność oraz 

wykorzystuje w rozwiązywanych problemach (II.4), 

 objaśnia funkcje innych niż komputer urządzeń cyfrowych i korzysta z ich możliwości 

(III.2) 



 aktywnie uczestniczy w realizacji projektów informatycznych rozwiązujących 

problemy z różnych dziedzin, przyjmuje przy tym różne role w zespole realizującym 

projekt i prezentuje efekty wspólnej pracy (IV.1) 

Cele szczegółowe 

Zapamiętanie: 

Uczeń: 

 definiuje pojęcia: hosting, domena, blog internetowy, portfolio, sklep internetowy, 

onepage, ścieżka względna, ścieżka bezwzględna, znacznik, atrybut. 

 wymienia strony internetowe pomocne przy nauce tworzeniu stron za pomocą systemu 

zarządzania treścią. 

Zrozumienie: 

Uczeń: 

 rozumie zalety stosowania systemów zarządzania treścią 

 rozumie potrzebę rozdzielenia wyglądu strony od prezentowanych treści 

 rozumie potrzebę stosowania systemów zarządzania treścią przy tworzeniu 

skomplikowanych witryn WWW 

 Zastosowanie: 

Uczeń: 

 wykorzystuje system CMS do utworzenia prostej strony internetowej, 

 stosuje style CSS na tworzonej przez siebie stronie. 

Tworzenie: 

Uczeń: 

 opracowuje projekt strony internetowej. 

 PRZEBIEG LEKCJI: 

1) Część organizacyjno - porządkowa: przywitanie się, zajęcie miejsc, sprawdzenie 

obecności uczniów. 

2) Sprawdzenie zadania domowego. W ramach sprawdzenia przygotowania uczniów 

do lekcji rozwiązują oni interaktywną krzyżówkę: skanują kod QR i wykonują 

krzyżówkę na swoich smartfonach. Prawidłowe odpowiedzi nauczyciel wyświetla na 

monitorze interaktywnym. 

3) Wprowadzenie do tematu:  

Nauczyciel dyskutuje z uczniami na temat  tworzenia stron internetowych za pomocą 

systemów zarządzania treścią. Nauczyciel omawia sposób tworzenia strony  jak 

również sposób doboru kolorów na stronę i ich znaczenie. Wykorzystuje w tym celu 

monitor interaktywny. 

Rozwinięcie tematu:  

Uczniowie pracują w zespołach dwuosobowych przygotowując stronę. Korzystając z 

materiałów przygotowanych przez nauczyciela, wykonują poszczególne podstrony. 



Uczniowie testują prawidłowość wyświetlania wykonanej strony na urządzeniach 

mobilnych za pomocą strony avangardo.pl/tester-responsywnosci-stron. 

4) Utrwalenie tematu: 

Nauczyciel zadaje pytania kontrolne uczniom: 

1. Do czego służy kreator stron? 

2. Jakie są zalety stosowania kreatora stron? 

3. Jakie jest znaczenie kolorów na stronie internetowej? 

W ramach podsumowania zajęć uczniowie rozwiązują interaktywną quiz przygotowany 

przez nauczyciela. Skanują kod QR i wykonują go swoich smartfonach. Prawidłowe 

odpowiedzi nauczyciel wyświetla na monitorze interaktywnym. 

5) Zadanie domowe:  

Nauczyciel zadaje uczniom temat zadania domowego: Zastanów się, czy korzystanie z 

systemu zarządzania treścią ma jakieś wady. Jeżeli tak, to jakie? 

6) Pożegnanie uczniów. 

  

  

                                                                    

  

                                                                                        

  

 


