
  

 

 

 

SYLABUS 
 

Jak utworzy ć stron ę internetow ą  

opart ą na systemie WordPress 

 
Informator zawiera praktyczne wskazówki oraz instrukcje, w jaki sposób 
zbudować stronę internetową opartą na systemie zarządzania treścią. 

Może być przydatny nie tylko dla studentów ale również dla nauczycieli, 
którzy chcieliby wykorzystać tak utworzoną stronę w praktyce 

edukacyjnej. 
 

Opracowano w ramach projektu Grundtvig  
„Nowe Metody Nauczania Dorosłych” 
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Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. 
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi 

odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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Rozdział 1. Zaczynamy 

Naszą przygodę z WordPress oraz zakładaniem Twojej pierwszej strony internetowej 
zaczniemy od wyjaśnienia czym WordPress tak naprawdę jest i dlaczego to właśnie 
w oparciu na tej platformie powinieneś zacząć budować swoją stronę internetową.  
 
W jednym zdaniu, WordPress jest systemem zarządzania stroną internetową (lub systemem 
zarządzania treścią). Główną korzyścią płynącą z budowania swojej strony na WordPress 
jest to, że udostępnia nam on możliwość edycji treści strony za pomocą prostego w obsłudze 
edytora.  
 
Jeszcze kilka lat temu, zarządzanie stroną internetową wiązało się z koniecznością albo 
znajomości kodu HTML – język strukturalny w którym budowane są strony internetowe – 
albo zatrudnienia kogoś kto już kod HTML zna. I jedna i druga opcja wiązała się z czasem, 
który trzeba było na to wszystko poświęcić oraz najczęściej jeszcze z inwestycją finansową.  
 
W 2003 roku to wszystko się zmieniło ponieważ to właśnie wtedy powstał WordPress. 
Bardzo szybko zaczął zyskiwać na popularności dzięki swojej prostej strukturze i łatwości 
obsługi – nawet dla osób zupełnie niedo świadczonych w pracy ze stronami 
internetowymi .  
 
Obecnie (tj. w roku 2014), WordPress jest najpopularniejszym na świecie systemem 
zarządzania stronami internetowymi. Szacuje się że około 25-30% wszystkich stron 
internetowych działa na WordPressie.  
 

 
 
Dlaczego tak jest? 
Poza swoją łatwością użycia, WordPress cechuje się także znakomitą możliwością 
rozszerzania swojej funkcjonalności (za pomocą pluginów) oraz możliwością całkowitej 
zmiany wyglądu strony za pomocą szablonów graficznych (ang. WordPress themes).  
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Dodatkowo, WordPress zaistniał jako system obsługi blogów – czyli stron 
internetowych z aktualizowaną regularnie treścią (najczęściej poprzez publikowanie 
nowych artykułów zwanych postami). 
 
Inna ważna cecha WordPressa to fakt że jest on darmowy . Ściągniecie podstawowej wersji 
i zainstalowanie jej na własnym serwerze nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Założenie 
strony internetowej w domenie WordPress.com (temat tego kursu) także jest bezpłatne. 
 

Czego potrzebujesz przed startem? 

Mówiąc krótko, niczego.  
 

Z WordPressa może skorzystać każdy niezależnie od stopnia zaawansowania  
lub doświadczenia ze stronami internetowymi. 

 
Jedyne co tak naprawdę potrzebujesz to adres email. To właśnie za jego pomocą 
zarejestrujesz się na platformie WordPress.com, aby w kolejnych krokach stworzyć swoją 
stronę internetową.  
 
 

Rozdział 2. Jak uruchomi ć podstawow ą stron ę na 
WordPress 
Na samym początku trzeba wspomnieć, że WordPress jest bardzo przyjaznym narzędziem. 
Dzięki swojej uproszczonej strukturze umożliwia on uruchomienie prostej strony internetowej 
każdemu, nawet jeśli nie masz żadnego doświadczenia z podobnymi projektami. 
 
Swoją przygodę rozpoczniemy na stronie internetowej  
https://signup.wordpress.com/signup/pl/  - oto co zobaczysz po jej odwiedzeniu: 
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Formularz ten wymaga od nas jedynie podstawowych szczegółów naszej nowej strony 
internetowej. Od góry patrząc:  
 

• Adres email z którym powiążemy nasze konto 

• Nazwa użytkownika – czyli nasz identyfikator. Najlepiej użyć tutaj własnego imienia 
i nazwiska pisanych łącznie (np. jannowak) 

• Hasło 

• Adres bloga. Czyli adres naszej strony internetowej. Tutaj pełna dowolność, ale 
trzeba mieć na uwadze że nazwa którą wybierzemy będzie widoczna jako 
subdomena w ramach wordpress.com. Takie subdomeny są zupełnie darmowe. 
Posiadanie własnej, standardowej domeny (np. imienazwisko.pl) wymaga 
dodatkowych inwestycji. 

 
Sprawa adresu Twojej strony jest dosyć istotna i powinna zostać dobrze przemyślana. 
Niestety po pierwotnym jej ustawieniu, nie da się jej już zmienić. Dobra nazwa powinna 
reprezentować Ciebie albo Twoją firmę (zależnie od tego w jakim celu zakładasz stronę).  
 
Aby uprościć sprawę, w znacznej większości przypadków najlepiej zastosować jedną z tych 
nazw:  
 

• Jeśli tworzysz stronę dla siebie – osoby prywatnej, lub osoby która prowadzi 
działalność pod własnym nazwiskiem, to najlepszym wyjściem jest wybranie adresu: 
imienazwisko.wordpress.com 

• W przypadku jeśli strona ma być stroną firmową/szkolną, najlepiej umieścić nazwę 
firmy/szkoły w adresie strony: nazwa firmy.wordpress.com 

Dla przykładu, ja wypełniłem ten formularz następująco:  
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Jak widzisz, adresem mojej strony będzie wpdlakazdego.wordpress.com – będzie to strona 
robocza na potrzeby niniejszego Informatora.  
 
Na tym etapie, jeśli nie chcemy inwestować w standardową domenę, należy przejść na dół 
całego ekranu i kliknąć w przycisk „Załóż bloga ”.  
 

 
 
Następny krok to ustawienie tytułu strony i krótkiego opisu w jednym zdaniu: 
 

 
 
Moja strona będzie nosiła tytuł „WP Dla Każdego”. W Twoim przypadku najlepiej posłużyć 
się podobną metodą jaką użyłeś w wyborze adresu, czyli albo nazwać stronę własnym 
imieniem i nazwiskiem, lub nazwą Twojej firmy/szkoły. 
 
Następny krok to wybór motywu, czyli projektu graficznego . Dla tej przykładowej strony 
wybiorę projekt o nazwie „Motif”. Wydaje się on dobrym i nowoczesnym rozwiązaniem.  
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Ty oczywiście możesz wybrać dowolny inny motyw, który wydaje Ci się interesujący. Co 
ważne, będziesz mógł dokonać zmiany tego motywu na późniejszym etapie, więc nie musisz 
spędzać nad tym teraz zbyt dużo czasu. Jeszcze na pewno wrócimy do tematu motywów.  
 
Ostatni krok nie jest istotny, więc można go pominąć klikając tylko w „Next Step ”: 
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Na tym etapie nasza strona już w zasadzie działa. Możemy zacząć publikować na niej treści. 
 
Tym niemniej, zanim będziemy mieli pełną władzę nad stroną, musimy jeszcze potwierdzić 
nasz adres email. Podczas rejestracji, WordPress wysłał na Twój adres maila 
potwierdzającego. Trzeba go tylko otworzyć i kliknąć w umieszczony tam link:  
 

 
 
 

Rozdział 3. Jak zacz ąć publikowa ć treści 
 

• Podstawy publikowania tre ści 
 
W chwili startu, nasza strona internetowa nie wygląda jeszcze zbyt zachęcająco. Nie ma na 
niej praktycznie żadnej treści, a wszystkie elementy struktury strony są domyślnie 
wygenerowane przez system WordPress. 
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Aby rozpocząć tworzenie treści, najlepiej powrócić pod adres: 
http://wordpress.com/sites/ i kliknąć przycisk „Add a New Post ”.  

 

Do dyspozycji mamy uproszczony edytor tekstu, dzięki któremu możemy wprowadzić dowolną 
treść, wstawić pogrubione czcionki, listy, a także wstawić dodatkowe media, takie jak obrazki, 
a nawet filmy i audio.  

 

 

Dla demonstracji stworzę post oparty na treści poprzedniego działu tego poradnika. Tytuł: „Jak 
uruchomić podstawową stronę na WordPress”. Za jego pomocą, dowiemy się jak wykonać 
proste formatowanie tekstu w WordPress, oraz jak dodać linki i obrazy. 
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Oto treść z którą zaczynamy:  

 

Skupmy się tutaj na kilku elementach:  
 
1. W drugim paragrafie widoczny jest adres stront internetowej:  

 

W tej postaci jest to zwykły tekstu, który zmienimy na klikalny link. 
 
2. Na obrazku wyżej, widać też słowo „OBRAZ ”. W jego miejsce wstawimy rzeczywisty obraz 
ilustrujący omawianą sprawę 
 
3. Przy końcu widocznego tekstu, zastąpimy trzy paragrafy tekstu jedną, bardziej czytelną 
listą:  
 

 
 
 



   

Projekt Partnerski Grundtvig “Nowe Metody Nauczania Dorosłych”     10 

• Wstawianie linku w tre ści posta 

Najprostszym sposobem na wstawienie linku w treści posta jest zaznaczenie dowolnego 
tekstu, który chcielibyśmy zamienić na link: 
 

 

 

(Podkreślam, że może to być dowolny tekst, a nie tylko adres strony internetowej jak robię to ja w tym przykładzie.)  
 
Następnie należy kliknąć na odpowiednią opcję na pasku funkcji edytora: 
  

 

Poproszeni zostaniemy o podanie adresu, pod który ma wskazywać nasz nowy link: 
 

 

 

Po zatwierdzeniu klikając w „Dodaj odnośnik” nasz link będzie już działał. Jeśli teraz 
klikniemy w przycisk „Podejrzyj” znajdujący się u dołu ekranu, zobaczymy naszego posta 
w formie w jakiej będzie się on przedstawiał po opublikowaniu na stronie: 
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• Wstawianie obrazu w tre ści posta 

Kolejnym zadaniem jest zastąpienie słowa „OBRAZ” rzeczywistym obrazkiem.  
 
WordPress posiada bardzo przyjazny interfejs jeśli chodzi o dodawanie wszelkich obrazków. 
Najłatwiejszy sposób na zrobienie tego, to po prostu przeciągnięcie interesującego nas 
obrazka z pulpitu naszego komputera, wprost w miejsce w które chcemy go wstawić w treści 
naszego posta. 
 
Po zatwierdzeniu wyboru obrazka i ustawieniu jego rozmiaru, zobaczymy go już w treści 
posta. 
Alternatywnie, obrazki można także dodać poprzez kliknięcie w przycisk „Dodaj medium ” 
widoczny u góry ekranu: 
 

 
 
W następnym kroku, zakładka „Dodaj pliki” umożliwia nam wybranie odpowiednich obrazów 
z naszego komputera i załadowanie ich na stronię. W zakładce „Biblioteka mediów” możemy 
natomiast zobaczyć wszystkie obrazki, które załadowaliśmy na stronę wcześniej (spośród 
nich też można wybierać). 
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Po wskazaniu interesującego nas obrazu musimy już tylko ustawić jego wielkość i rozmieszczenie.  
 
Ja wybrałem wyrównanie „Środek”, odnośnik do „Brak” oraz rozmiar „Pełny rozmiar”. Polecam 
używanie tych właśnie ustawień, gdyż zwykle są one najbardziej uniwersalne.  
 

 

Na tym etapie zostaje nam już tylko kliknąć przycisk „Wstaw do wpisu ”. 
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• Wstawianie list i formatowanie tekstu 
 
Następnym krokiem tej demonstracji jest zamiana kilku ostatnich paragrafów w treści posta 
na bardziej przejrzystą listę. 
 
Aby to uczynić, wystarczy tylko zaznaczyć paragrafy które chcemy zastąpić listą i kliknąć 
w odpowiedni przycisk na pasku funkcji edytora:  
 

 
 
Efekt zobaczymy natychmiast: 
 

 
 

• Wstawianie filmów z YouTube w tre ści posta 

 
WordPress nie ogranicza nas jedynie do obrazków. Jeśli chcemy, w treści naszych postów 
możemy także wstawiać video z YouTube. 
 
Ta czynność jest bardzo prosta. Wystarczy odnaleźć interesujące nas video na YouTube, 
skopiować link, a następnie wkleić go w treści posta w następującej postaci:  
 
[youtube=ADRES]  
 
Gdzie część „ADRES” zastępujemy adresem konkretnego filmu. Na przykład:  
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Na ekranie edytora widzimy tylko powyższy tekst, ale jeśli klikniemy w przycisk „Podejrzyj ”, 
zobaczmy wybrany przez nas film wstawiony w treści posta: 
 

 

 

 

Rozdział 4. Jak zmieni ć wygl ąd strony głównej 
 
Skoro tworzenie podstawowej treści mamy już za sobą, to teraz zajmijmy się dopracowaniem 
wyglądu naszej strony głównej oraz pozostałych stron. 
 
W domyślnej konfiguracji, WordPress prezentuje stronę główną naszej witryny jako listę 
postów prezentowaną w odwrotnej kolejności chronologicznej. Najnowszy post zawsze 
wyświetlony jest na górze strony.  
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Do niektórych zastosowań, taki układ w zupełności wystarcza, ale my postaramy się nadać 
naszej stronie głównej unikalny charakter, co wyróżni ją pośród konkurencji.  
 
Proces ten zacznijmy w panelu administratora pod adresem https://wordpress.com/sites/  
 
Tam, klikamy w „Strony ”: 

 
 
Zostaniemy przeniesieni do podstawowego ekranu edycji stron. W chwili obecnej, znajduje 
się tam tylko jedna strona, która została stworzona automatycznie podczas instalacji 
WordPressa.  
 
Aby stworzyć nową stronę, klikamy w „NOWA STRONA”:  
 

 
 
Naszym oczom ukaże się dosyć rozbudowany panel zarządzania stronami. Jego obsługa 
w tym przypadku jest na szczęście dosyć prosta. 
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Zajmiemy się teraz tworzeniem strony głównej. Aby to wykonać zacznijmy od wprowadzenia 
nazwy „START” w polu oznaczonym „Wprowadź tytuł w tym miejscu”. 
 

 
 
Z bocznego menu wybieramy opcję „Front Page”, po czym klikamy w niebieski przycisk „Opublikuj ”. 
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W kolejnym kroku, z lewego menu klikamy w „Ustawienia ”. 
 

 
 
A następnie w „Czytanie ” 
 

 
 
W tym miejscu, musimy ustawić naszą nowo stworzoną stronę jako stronę główną naszej 
witryny. Aby to uczynić, spośród opcji na górze ekranu wybieramy pozycję „statyczną stronę” 
a także wybieramy naszą stronę „START” z listy opisanej jako „Strona główna”.  
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Czynności te zatwierdzamy klikając w „Zapisz zmiany ” na dole ekranu. 
 
To jednak jeszcze nie zapewni nam atrakcyjnie wyglądającej strony głównej, a jedynie 
przypisze pustą stronę „START” do pełnienia roli strony głównej. 
 
Wróćmy więc teraz do edycji strony „START” aby nadać jej unikanlego wyglądu.  
 
Z lewego menu, wybieramy „Strony ” a następnie „START”:  
 

 
 
Zobaczymy ekran edycji strony. Na nim, dobrze jest zmienić samą nazwę strony na coś 
bardziej atrakcyjnego, np. na „Witaj na naszej stronie!” 
 
Poniżej tytułu – w głównym polu edycji – możemy wprowadzić dowolny tekst strony. Dla 
zachowania dobrych proporcji ilości zawartości na stronie, dobrze jest ograniczyć treść do 
jednego paragrafu.  
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W ostatnim kroku, dobrze jest przejść do sekcji oznaczonej jako „Ikona wpisu” i kliknąć w link 
„Ustaw ikon ę wpisu ”.  
 

 
 
Przeniesie nas to do biblioteki mediów którą poznaliśmy już wcześniej przy okacji dodawania 
obrazu do posta. Procedura wygląda teraz dokładnie tak samo. Możemy załadować obraz 
z dysku, albo wybrać jakiś który załadowaliśmy już wcześniej. Po wykonaniu tego kroku 
możemy kliknąć w przycisk „Ustaw ikon ę wpisu ”.  
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Teraz musimy już tylko kliknąć w główny przycisk „Zaktualizuj ” widoczny w prawym pasku. 
 

 
 
 
Oto efekt: 
 

 
 
I tym sposobem Twoja strona główna nabrała unikalnego wyrazu!  
 


