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I. Logowanie do panelu administracyjnego 

1. Wstęp 

Strona internetowa szkoły jest oparta na platformie Wordpress. Jest to najpopularniejszy system 

zarządzania treścią (ang. CMS) na rynku. Dzięki zastosowaniu takiego systemu strona posiada 

wbudowany panel administracyjny, który pozwala na samodzielną aktualizację treści przez 

redakcyjny personel nietechniczny (osoby nie posiadające umiejętności programowania czy 

kodowania). 

2. Proces logowania 

Aby zalogować się do panelu administracyjnego należy kliknąć na ikonę z panelu nawigacyjnego 

wskazaną na poniższym obrazku: 

 

 

Po kliknięciu zostaniemy przekierowani do formularza logowania, w którym podajemy nazwę 

użytkownika oraz hasło. Nazwa użytkownika najczęściej ma postać:  

Przykładowo: J.Kowalski  →  (pierwsza_litera_imienia).nazwisko 

 

 Jeśli podaliśmy prawidłowe dane to zobaczymy okno Kokpitu takie jak na poniższym zdjęciu: 
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3. Odzyskiwanie hasła 

Jeśli zapomnieliśmy hasła możemy je przywrócić/zmienić wybierając opcje „Nie pamiętasz hasła?” 

w formularzu logowania 

 

Po podaniu nazwy użytkownika lub e-mail’a na skrzynkę pocztową przypisaną do konta zostanie 

wysłana wiadomość z przypomnieniem nazwy użytkownika oraz linkiem do generowania nowego 

hasła. W niektórych przypadkach może znajdować się ona w Spamie. 
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Z różnych względów wiadomość z odzyskiwaniem hasła może dojść dopiero po jakimś czasie. Jeśli 

ten czas wyniesie więcej niż godzinę, należy skontaktować się z administratorem strony szkoły. 

4. Proces wylogowania 

Aby, po zakończonych działaniach w panelu administracyjnym, wylogować się ze swojego konta 

należy najechać kursorem myszy na prawy górny róg ekranu, jak jest to pokazane na poniższej 

grafice: 

 

Wyświetli się ukryta zakładka z opcją „Wyloguj się”, które należy kliknąć. 
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Po poprawnym wylogowaniu możemy wrócić na stronę główną szkoły klikając w odnośnik zaznaczony 

na poniższym zrzucie ekranu: 
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II. Zarządzanie własnym kontem użytkownika 

Każdy użytkownik ma możliwość edycji własnego profilu w zakresie wszystkich danych w nim zawartych 

oprócz zmiany przypisanej mu roli oraz nazwy użytkownika. Aktualizacji danych zawartych w profilu 

możemy dokonać poprzez zakładkę „Profil” znajdującą się w panelu nawigacyjnym panelu 

administracyjnego po lewej stronie ekranu: 

 

 

Możemy tutaj: 

• Zmienić zestaw kolorów panelu administracyjnego 

• Włączyć skróty klawiszowe do edycji tekstu (popularnie używane w programie Microsoft Word, np. 

Ctrl + B – w celu pogrubienia tekstu) 

• Ustalić Imię i Nazwisko właściciela konta (służy to późniejszemu generowaniu pseudonimu) 

• Zaktualizować dane kontaktowe (email) 
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• Wygenerować nowe hasło 

• Wylogować z wszystkich sesji oprócz obecnej. (jeśli zapomnimy się wylogować z jakiegoś miejsca 

należy użyć tej opcji do zabezpieczenia konta)  
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III. Wpisy 

Aby rozpocząć czynności dążące do dodania/edycji/podglądu wpisów należy z menu nawigacyjnego wybrać 

pozycję „Wpisy” 

 

1. Lista wpisów 

Jako pierwsze pokaże nam się cała lista wpisów, które już zostały opublikowane na stronie lub dopiero 

są przygotowywane do publikacji (mają dopisek -  Szkic – na końcu tytułu). 
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2. Dodanie nowego wpisu 

Aby dodać nowy wpis na stronę należy w obecnej zakładce kliknąć przycisk „Dodaj nowy”, tak jak na 

poniższym zdjęciu: 

 

… lub wybrać „Dodaj nowy” z menu nawigacyjnego: 

 

Wyświetli się okno z edytorem tekstu i dodatkowymi polami z opcjami wpisu 
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2.1. Budowa i funkcje edytora tekstu 

1.1.1. Tytuł wpisu 

 

W polu tym wprowadzamy tytuł wpisu, jaki będzie widoczny na stronie. Przykładowo wpisując: 

 

Na stronie głównej będzie on widoczny w taki sposób: 



12 
 

 

A w pełnym widoku wpisu w taki sposób:

 

 

1.1.2. Tryb edytora tekstu 

W panelu dodawania wpisu są dostępne 2 tryby pracy edytora tekstu. Ważne, aby zawsze korzystać z trybu 

Wizualnego, ponieważ jest on łatwiejszy w obsłudze, a wszystkie formatowania przeprowadzane na tekście 

od razu są widoczne. 

Tryb Tekstowy jest przeznaczony dla osób posiadających umiejętność kodowania w języku HTML 
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Edytor tekstu jest domyślnie wyposażony w kilka podstawowych funkcji formatowania tekstu. Aby rozwinąć 

wszystkie opcje formatowania należy kliknąć przycisk wskazany na poniższym zdjęciu: 

 

Pokazane dodatkowe opcje formatowania: 
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1.1.3. Formatowanie tekstu 

Do formatowania tekstu używamy przycisków zaznaczonych na poniższej grafice: 

 

 

 

Aby sprawdzić, jaki przycisk oznacza jaką funkcję formatowania tekstu, należy najechać na niego kursorem 

myszy. Zostanie wyświetlony jego opis wraz ze skrótem klawiszowym do jego stosowania: 
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Pamiętajmy, że aby sformatować dany zakres tekstu, najpierw należy go zaznaczyć, a następnie wybrać 

odpowiedni przycisk formatowania. 

 

 

Efekt wizualny z powyższego zdjęcia: 

 

 

Obecny edytor tekstu jest na tyle rozbudowany, że możemy do niego wklejać gotowy tekstu, np. z pliku 

tekstowego programu Word, zachowując wszystkie formatowania tekstu.  

Przykład: 
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Po zaznaczeniu tekstu i skopiowaniu go do edytora w panelu administracyjnym (za pomocą operacji Kopiuj - 

Wklej) 

 

Jak widzimy wszystkie formatowania tekstu (pogrubienia, podkreślenia, przekreślenia, kursywy) zostały 

zachowane. 
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Wygląd tekstu w pełnym widoku wpisu:

 

Wygląd tekstu na stronie głównej (na stronie głównej jest wyświetlana jedynie część zawartości wpisu): 
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2.2. Opcje publikacji 

Do konfiguracji dostępności wpisu, jego stanu i daty publikacji służy ramka znajdująca się po prawej stronie 

panelu dodawania wpisu (pokazana na poniższym zrzucie ekranu): 

 

Najważniejsze 3 funkcje: 

Zapisz szkic – jeśli wpis jest jeszcze niedokończony i niegotowy do publikacji możemy go zapisać, za pomocą 

tego przycisku, w formie szkicu i w wolnym czasie wrócić do niego, aby go dokończyć 

Podejrzyj – ta funkcja umożliwia pełny podgląd wpisu i zobaczenie jak on będzie się prezentował na stronie 

(WAŻNE ! Aby podgląd został poprawnie wyświetlony musimy najpierw wybrać opcję ”Zapisz szkic”) 

Opublikuj – publikacja wpisu na stronie - udostępnienie go do publicznego wglądu 

 

Dodatkowo poprzez kliknięcie niebieskiego napisu „Edytuj” przy danej opcji, możemy zobaczyć rozwinięte 

dodatkowe opcje publikacji: 
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Stan – umożliwia zmianę statusu wpisu ( !!! Aby opublikowany wpis zamienić z powrotem na Szkic 

należy użyć tej opcji !!! ) 

Dostępność – zawsze wybieramy „Publiczne” 

Opublikuj natychmiast – możemy tutaj ustawić aby wpisu został opublikowany automatycznie danego dnia 

o wybranej godzinie 

2.3. Kategorie wpisów 

Służą do grupowania wpisów w celu łatwiejszego odnajdywania przez użytkownika wpisów z danej 

dziedziny. Pełnią również ogólną rolę informacyjną, czego dotyczy dany wpis. 

 

Aby przypisać wpis do danej kategorii wystarczy, że zaznaczymy kwadrat przy danej nazwie kategorii. Może 

ich być więcej niż 1.  

!!! Jeśli nie zaznaczymy żadnej kategorii to wpis zostanie domyślnie dodany do kategorii „Informacje” !!! 

 

 

Miejsce wyświetlania kategorii w pełnym widoku wpisu: 
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2.4. Obrazek wyróżniający 

Przydatną opcją jest dodanie obrazka wyróżniającego do wpisu, aby w jakiś sposób - nawet ogólny, 

nawiązywał do jego treści. 

W tym celu wybieramy opcję „Wybierz obrazek wyróżniający” tak jak na poniższej grafice: 
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Dodanie obrazka wyróżniającego możemy zrealizować na dwa sposoby. Pierwszy z nich to wybranie już 

gotowych obrazków wyróżniających, a drugi to dodanie własnego obrazka pozyskanego z Internetu lub 

innego zasobu. 

2.4.1. Gotowe obrazki wyróżniające 

W wyświetlonym oknie klikamy na opcję wyboru „Filter by Media Category” pokazanym na poniższym 

zdjęciu: 

 

Z wyświetlonej listy wyboru zaznaczamy „Obrazki wyróżniające”: 
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Pojawi nam się ponad 20 gotowych obrazków wyróżniających, związanych głównie z danym kategoriami 

wpisów: 
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Aby wybrać któryś z nich klikamy na niego lewym przyciskiem myszy i wybieramy w prawym dolnym rogu 

„Wybierz obrazek wyróżniający”: 

 

Załadowanie obrazka (biało-szare tło w kwadraty oznacza, że obrazek w oryginale ma przezroczyste tło) 

 

Widok obrazka w pełnym widoku wpisu: 
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Widok obrazka na stronie głównej: 

 

2.4.2. Własny obrazek wyróżniający 

UWAGA ! W związku z wprowadzeniem unijnej dyrektywy ACTA 2.0 należy zwracać szczególną uwagę na 

to czy obraz/zdjęcie, które chcemy wykorzystać we wpisie jako obrazek wyróżniający lub jako element 

galerii (patrz punkt 2.7) nie jest objęte prawami autorskimi ! 

Aby dodać własny obraz, z okna dodawania obrazka wyróżniającego wybieramy opcję „Dodaj pliki” 

(zaznaczone na poniższym zdjęciu): 
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Następnie klikamy „Wybierz pliki”: 

 

Otworzy się systemowe okno eksploratora plików, w którym wyszukujemy gdzie znajduje się wcześniej 

przygotowany/pobrany przez nas obraz: 
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Klikamy „Otwórz”. Gdy obrazek zostanie załadowany na stronę, klikamy na niego lewym przyciskiem myszy 

i wybieramy „Wybierz obrazek wyróżniający”: 

 

Widok dodanego obrazka w pełnym widoku wpisu: 
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2.5. Załączenie pliku Word/PDF 

Aby w zawartości wpisu dodać odnośnik (link) do wyświetlenie/pobrania pliku w formacie PDF lub pliku 

tekstowego programu Word, należy wybrać opcję „Dodaj medium” (zaznaczone na poniższej grafice): 

 

W wyświetlonym oknie klikamy „Dodaj pliki”: 
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Następnie „Wybierz pliki”. 

 

Wyszukujemy w eksploratorze plik, który chcemy dodać do wpisu: 
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Klikamy „Otwórz”. Gdy plik zostanie załadowany na stronę, klikamy na niego lewym przyciskiem myszy i 

wybieramy „Wstaw do wpisu”: 

 

W edytorze tekstu w miejscu, w którym poprzedni był umieszczony kursor pojawi się na niebiesko 

zaznaczony napis – domyślnie jest to nazwa pliku, jaki został dodany. 
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Możemy dowolnie zmieniać jego położenie (za pomocą operacji Zaznacz - Wytnij - Wklej) oraz zmieniać 

jego nazwę: 

 

W pełnym widoku wpisu będzie on wyglądał w taki sposób jak na poniższym zdjęciu: 
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Po kliknięciu w niego otworzy się podgląd pliku (jeśli był to plik w formacie PDF) lub zostanie zainicjowanie 

pobieranie (jeśli był to plik programu Word): 
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2.6. Załączenie adresu URL 

Aby załączyć adres URL (link do zewnętrznej strony internetowej) klikamy „Dodaj medium” :

 

Następnie w otwartym oknie wybieramy z menu po lewej stronie „Dodaj adres URL” – tak jak na poniższym 

zdjęciu: 

 

Otworzy się nam zakładka, w której w polu zawierającym „http://” wpisujemy pełny adres URL, który 

chcemy wkleić do wpisu: 
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Przykładowy link: 

 

Dodany element w edytorze tekstu (można dowolnie zmieniać jego położenie przeciągając go kursorem): 
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Efekt w pełnym widoku wpisu: 
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2.7. Załączenie galerii zdjęć 

!!! Przed rozpoczęciem dodawania galerii zdjęć do wpisu zalecane, aby obrazy, które mają być elementami 

tej galerii umieścić w jednym folderze w łatwo dostępnym miejscu na komputerze (np. na Pulpicie) !!! 

2.7.1. Zmniejszenie rozmiaru obrazków (aktualizacja 29.04.2019) 

Często obrazki, które chcielibyśmy dodać na stronę w formie galerii lub obrazka wyróżniającego są wysokiej 

rozdzielczości (większej niż 1024x768 pikseli) i dużego rozmiaru (powyżej 600 KB). Dodanie takiego zdjęcia 

w formie nieskompresowanej (bez zmniejszenia jego rozmiaru) na stronę, spowalnia proces ładowania 

strony, a także zajmuje dużo miejsca na serwerze. 

Z tego powodu takie pliki graficzne powinniśmy kompresować/zmniejszyć ich rozdzielczość. 

UWAGA ! Pliki o mniejszej rozdzielczości niż (1024x768 pikseli) po wykonaniu poniższych czynności, 

zostaną rozciągnięte i ich jakość zostanie obniżona. Z tego powodu, dla takich obrazków powinniśmy nie 

wykonywać poniższych kroków. 

Najbardziej uniwersalnym sposobem na wykonanie tej czynności, jest zmiana wymiarów obrazka, np. w 

programie Microsoft Office Picture Manager. 

Jeśli nie posiadamy tego programu, możemy na podobnych zasadach wykonać kompresję za pomocą strony 

internetowej: https://tinyjpg.com/ lub https://imagecompressor.com/pl/  

Najpierw wchodzimy w folder, w którym znajdują się zdjęcia przeznaczone do wrzucenia na stronę: 

 

Następnie zaznaczamy dowolny obrazek klikając na niego raz LPM (lewym przyciskiem myszy). 

https://tinyjpg.com/
https://imagecompressor.com/pl/
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Na zaznaczony obrazek klikamy PPM (prawym przyciskiem myszy) i z menu kontekstowego wybieramy: 

„Otwórz za pomocą” > „Microsoft Office Picture Manager” – tak jak na poniższym zrzucie ekranu: 

 

Otworzy nam się okno programu z załadowanym obrazkiem, który zaznaczyliśmy. 
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Następnie, aby za jednym razem wykonać operację zmniejszenia rozdzielczości wszystkich plików, musimy 

przełączyć tryb widoku na „Przezrocze”. 

Wykonujemy to klikając w górnym menu programu: „Widok” -> „Przezrocze”: 

 



38 
 

 

W dolnej części programu pojawi się dodatkowe okno z miniaturami wszystkich obrazów znajdujących się w 

danym folderze. 

 

Klikając na dowolny obrazek w tym oknie, musimy zaznaczyć wszystkie znajdujące się tam do obróbki 

obrazy. W tym celu używamy kombinacji klawiszy: CTRL + A. 
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Po wykonaniu tej czynności przechodzimy do zmniejszenia rozdzielczości zaznaczonych obrazków. 

W tym celu z górnego menu wybieramy: „Obraz” -> „Zmień rozmiar…”: 
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W prawej części programu, pojawi się dodatkowe okno: 

 

W tym oknie, w polu o tytule „Wstępnie zdefiniowana szerokość i wysokość”, rozwijamy menu wyboru 

i zaznaczamy opcję: „Dokument – duży (1024 x 768 pikseli)”. 
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Zatwierdzamy czynność przyciskiem „OK”: 
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W dolnym pasku programu, przy nazwach poszczególnych plików graficznych, pojawią się gwiazdki, które 

symbolizują, że obraz został wyedytowany i oczekuje na zapisanie: 

 

Aby zapisać obrazki, wykorzystujemy kombinację klawiszy: CTRL + S lub poprzez górny pasek menu: 

„Plik” -> „Zapisz”: 

 

Po zapisaniu obrazków (może to chwilę potrwać - w zależności od tego, ile obrazków było obrabianych), 

gwiazdki przed ich nazwami znikną. 

 

Gotowe, skompresowane obrazki są już gotowe do wrzucenia na stronę WWW. (patrz punkt 2.7.2) 
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2.7.2. Dodanie galerii na stronę 

Aby do wpisu dodać galerię (najlepiej robić to na samym końcu – przed publikacją, gdy całą zawartość 

wpisu jest już gotowa) musimy chwilowo zapisać wpis jako Szkic (zostało pokazane to w punkcie 2.2) i w 

menu nawigacyjnym przejść do zakładki „FooGallery”: 

 

W wyświetlonym oknie wybieramy „Add Gallery” – tak jak na poniższym zdjęciu: 

 

Następnie wybieramy kwadratowy przycisk „Add Media” – tak jak na poniższym zdjęciu: 
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W wyświetlonym oknie klikamy „Dodaj pliki”: 

 

Następnie wybieramy „Wybierz pliki”: 
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W otwartym eksploratorzy plików otwieramy folder, w którym mamy przygotowane wszystkie zdjęcia do 

umieszczenia 

 

W otwartym folderze zaznaczamy wszystkie zdjęcia, które chcemy dodać, używając kombinacji klawiszy 

CTRL + A lub zaznaczając wszystkie obrazki ręcznie kursorem: 
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Klikamy otwórz, a po załadowaniu wszystkich zdjęć na stronę, wybieramy „Add Media” – tak jak na 

poniższym zdjęciu: 

 

W wyświetlonej karcie w zaznaczonym na poniższym zdjęciu czerwonym kolorem polu wpisujemy nazwę 

galerii (najlepiej, aby była ona związana z tytułem wpisu, który dodajemy). Po wpisaniu tytułu klikamy 

„Opublikuj” po prawej stronie ekranu: 



47 
 

 

Po wykonaniu tych czynności wracamy do naszego wpisu, zapisanego wcześniej jako szkic (opis jak to zrobić 

jest umieszczony w punkcie 3. tej dokumentacji). 

W oknie dodawanego wpisu klikamy opcję „Add FooGallery” – tak jak na poniższym zdjęciu: 

 

W wyświetlonym oknie zaznaczamy wcześniej dodaną przez nas galerię, klikając na nią lewym przyciskiem 

myszy. Następnie w prawym dolny rogu okna wybieramy „Insert Gallery” – tak jak na poniższym zdjęciu: 
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Galeria w sposób widoczny poniżej, zostanie dodana w miejscu, w którym poprzedni znajdował się kursor. 

Położenie galerii we wpisie można dowolnie zmieniać klikając na nią kursorem i przeciągając w wybrane 

miejsce – trzymając przy tym cały czas przycisk myszy. 
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Widok galerii w pełnym widoku wpisu: 
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3. Edycja opublikowanego wpisu lub jego szkicu 

Aby edytować wpis zapisany wcześniej jako Szkic lub też opublikowany, wchodzimy do zakładki „Wpisy”. 

 

Aby wyszukać interesujący nas wpis możemy przechodzić między podziałami wpisów ze względu na ich stan 

– pokazane na poniższym zdjęciu: 

UWAGA ! Ze względów bezpieczeństwa można edytować jedynie własne wpisy. 
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Aby zmodyfikować któryś z własnych wpisów najeżdżamy na niego kursorem, a po pojawieniu się 

niewidocznego wcześniej paska z opcjami, wybieramy „Edytuj”. 

 


