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WYKŁAD 
 

Wymagania wstępne: 

Wymagane zaliczenie wykładu z przedmiotu Podstawy informatyki i systemów 

informatycznych. 

 

Cele kształcenia: 

Serwisy internetowe stanowią obecnie bardzo dużą i dynamicznie rozwijającą się część rynku 

rozwiązań informatycznych na świecie. Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi 

praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i implementowania witryn 

internetowych. W trakcie zajęć wykorzystywane są najnowsze metody, standardy 

i technologie zgodne z zaleceniami konsorcjum W3C. Zagadnienia poruszane w ramach kursu 

obejmują: ogólne informacje na temat sieci WWW i kierunków jej rozwoju, nowoczesne 

metody i języki budowy serwisów internetowych: XML, XHTML oraz kaskadowe arkusze 

stylów CSS, metody projektowania serwisu internetowego: jego struktury, układu graficznego 

oraz nawigacyjnego, metody publikowania i pozycjonowania witryn, bezpieczeństwo danych 

w środowisku sieci rozległych. 

 

Metody dydaktyczne: 

Wykłady, prezentacje z dyskusją prowadzoną ze studentami, pokazy metod implementowania 

stron internetowych. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia: 

Test pisemny (zalecane wykorzystanie systemu nauczania zdalnego e-learning), który jest 

zaliczany pozytywnie, jeśli student zdobędzie przynajmniej 50% maksymalnej liczby 

punktów. Ocena z wykładu jest obliczana na podstawie 60% oceny z testu oraz 40% oceny 

z laboratorium. 

 

Treści programowe: 

1. Wprowadzenie do technologii internetowych.  

Globalna sieć Internet i kierunki jej rozwoju. Działalność konsorcjum World Wide 

Web Consortium (W3C). Kluczowe standardy sieciowe i ich zastosowanie. Ewolucja 

metod tworzenia witryn internetowych. 



2. Język XHTML.  

Język HTML, tradycyjne podejście do budowy stron internetowych i jego 

ograniczenia. XML jako uniwersalny język zapisu informacji strukturalnej. Język 

XHTML i CSS – nowe metody tworzenia układów stron WWW. Dialekty języka 

XHTML i ich wykorzystanie. Składnia języka XHTML, budowa dokumentu, 

najważniejsze znaczniki. Definiowanie struktury tekstu, osadzanie grafiki, hiperłącza, 

tabele i formularze. Zalecane konwencje programistyczne. 

3. Kaskadowe arkusze stylów CSS. 

Motywacja – korzyści płynące z zastosowania CSS. Definicja kaskadowych arkuszy 

stylów.  Różne rodzaje stylów i ich zastosowanie: style zewnętrzne, wewnętrzne i 

bezpośrednie. Budowa stylu: selektory proste, grupowe, uniwersalne, potomne, 

selektory atrybutów, identyfikatorów i klas. Pseudoklasy i pseudoelementy. Hierarchia 

stylów, kaskadowość i dziedziczenie. Wykorzystanie arkuszy stylów do formatowania 

tekstu, list, obramowania, tła i układu przestrzennego strony. Praktyczne zadania 

webmasterskie: strona w układzie kolumnowym, menu rozwijane, zakładki. 

4. Metody projektowania i publikowania serwisu internetowego. 

Określanie celów, założeń i grupy odbiorców witryny. Projektowanie struktury 

serwisu, schematu nawigacji i układu graficznego. Testowanie witryny w różnych 

przeglądarkach internetowych. Wybór usług hostingowych. Pozycjonowanie strony.  

5. Bezpieczeństwo danych w sieci Internet 

Rodzaje zagrożeń i metody ochrony przed nimi. Typowe scenariusze ataków na 

systemy informatyczne. Metody uwierzytelniania i zarządzania uprawnieniami. 

 

Literatura podstawowa: 

1. Danowski B., Tworzenie stron WWW w praktyce. Wydanie II, Helion, Gliwice 2007. 

2. Majgier D., Kurs XHTML, HTML i CSS. http://algorytmy.pl/doc/xhtml, 2002–2006. 

3. Meyer E.A., CSS według Erica Meyera. Sztuka projektowania stron WWW. Helion, 

Gliwice 2005. 

4. Meyer E.A., CSS według Erica Meyera. Kolejna odsłona. Helion, Gliwice 2005. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. W3C, standardy, dokumentacje: http://www.w3.org. 

2. York R., CSS. Gotowe rozwiązania. Helion, Gliwice 2006. 

3. Zeldman J., Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe. Helion, Gliwice 

2007. 

 

Efekty kształcenia: 

Po zakończeniu kursu student powinien posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu 

projektowania i implementowania witryn internetowych z wykorzystaniem języka XHTML 

i kaskadowych arkuszy stylów CSS. Student powinien także rozumieć sens stosowania 

nowych standardów i przestrzegania zaleceń oraz specyfikacji W3C. 

 

Język wykładowy: polski 

 



LABORATORIUM 
 

Wymagania wstępne: 

Wymagane zaliczenie laboratorium z przedmiotu Podstawy informatyki i systemów 

informatycznych. 

 

Cele kształcenia: 

Celem laboratorium jest przekazanie studentowi praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu 

projektowania i implementowania witryn internetowych z wykorzystaniem języka XHTML 

oraz kaskadowych arkuszy stylów CSS. 

 

Metody dydaktyczne: 

Praktyczne ćwiczenia programistyczne do wykonania w laboratorium komputerowym, 

samodzielne opracowywanie przez studentów projektu rozwiązania informatycznego – 

serwisu internetowego. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia: 

Studenci opracowują rozwiązania list zadań, za które uzyskują określoną punktację. 

Pozytywna ocena z laboratorium przyznawana jest studentowi, który zaliczył wszystkie listy 

zadań i zdobył łącznie przynajmniej 50% sumy punktów ze wszystkich list zadań.  

 

Treści programowe: 

1. Budowa dokumentu XHTML.  

Prolog XML, definicja typu dokumentu DTD. Główne sekcje dokumentu: <html>, 

<head> i <body>. Nauka wybranego edytora programistycznego, obsługującego 

składnię języka HTML/XHTML/CSS. Testowanie działania strony internetowej 

w różnych przeglądarkach. Przeprowadzanie walidacji strony za pomocą usług W3C. 

2. Definiowanie hierarchicznej struktury dokumentu XHTML. 

Znaczniki budujące strukturę hierarchiczną dokumentu: <p>, <em>, <strong>, <code>, 

<q>, <blockquote>, <hi>, <ul>, <ol>, <li>, <dl>, <dd>, <dt>. Osadzanie grafiki – 

znacznik <img>. Odsyłacze hipertekstowe – znacznik <a>. Ustawianie koloru strony 

i elementów. Definiowanie tabel – znaczniki <table>, <tr>, <td>, <thead>, <tbody>, 

<tfoot>, <caption>. Definiowanie formularzy – znaczniki <form>, <input>, <select>, 

<textarea>. 

3. Formatowanie wyglądu i zachowania strony za pomocą kaskadowych arkuszy stylów 

CSS 

Wykorzystanie stylów zewnętrznych, wewnętrznych i bezpośrednich (lokalnych). 

Kaskadowa zależność i dziedziczenie stylów. Obszary <div>. Wykorzystanie 

selektorów różnego typu: prostych, grupowych, uniwersalnych, potomnych, 

selektorów atrybutów, identyfikatorów i klas. Korzystanie z pseudoklas :link, :visited, 

:hover i :focus. Wykorzystanie arkuszy stylów do formatowania tekstu, list, 

obramowania, tła i układu przestrzennego strony. 

4. Praktyczne zadania webmastera 

Wykonanie stylu strony w układzie kolumnowym z wykorzystaniem wyłącznie 

obszarów <div>, bez rozmieszczania elementów za pomocą tabel. Wielopoziomowe 

menu rozwijane. Strona z zakładkami (ang. tabs). 

5. Projekt serwisu internetowego na wybrany temat. 

Określenie celów, założeń i grupy odbiorców witryny. Projekt struktury serwisu, 

schematu nawigacji i układu graficznego. Implementacja struktury i stylów CSS. 

Testowanie witryny w różnych przeglądarkach internetowych. 

 



Literatura podstawowa: 

1. Danowski B., Tworzenie stron WWW w praktyce. Wydanie II, Helion, Gliwice 2007. 

2. Majgier D., Kurs XHTML, HTML i CSS. http://algorytmy.pl/doc/xhtml, 2002–2006. 

3. Meyer E.A., CSS według Erica Meyera. Sztuka projektowania stron WWW. Helion, 

Gliwice 2005. 

4. Meyer E.A., CSS według Erica Meyera. Kolejna odsłona. Helion, Gliwice 2005. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. W3C, standardy, dokumentacje: http://www.w3.org. 

2. York R., CSS. Gotowe rozwiązania. Helion, Gliwice 2006. 

3. Zeldman J., Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe. Helion, Gliwice 

2007. 

 

Efekty kształcenia: 

Po zakończeniu kursu student powinien posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu 

projektowania i implementowania witryn internetowych z wykorzystaniem języka XHTML 

i kaskadowych arkuszy stylów CSS. Student powinien także rozumieć sens stosowania 

nowych standardów i przestrzegania zaleceń oraz specyfikacji W3C. 

 

Osoba(y) prowadząca(e):  
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