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CMS WordPress 
Wordpress to nowoczesny program do zarządzania treścią witryn www. Wordpress nie 

wymaga znajomości typowego programowania i w intuicyjny sposób pozwala użytkownikowi 

na pracę w programie. Oznacza to, że każdy może stworzyć swoją stronę internetową bez sięgania do wiedzy 

bardzo „technicznej”. 

Nasz program szkolenia z Wordpress został tak skonstruowany, aby potencjalny użytkownik mógł poznać 

program w wielu jego aspektach. Wiedza teoretyczna dotycząca instalacji czy wymagań systemowych jest 

powiązana z praktyką tworzenia i administrowania treścią. Przekazany pakiet wiedzy pozwoli początkującemu 

użytkownikowi stworzyć ciekawie wyglądającą stronę internetową oraz zarządzać nią w codziennej praktyce. 

Szkolenie z programu Wordpress dedykowane jest wszystkim osobom pragnącym zbudować własną stronę 

internetową w przystępnym programie zarówno pod względem funkcjonalności, jak i kosztów. 

 
Zakres tematyczny 

CMS WordPress – wstęp  

• Działanie witryny opartej o CMS 

• Terminologia 

• Przykłady wykorzystania systemu 

Instalacja WordPress  

• Wymagania systemowe 

• Pobieranie plików instalacyjnych 

• Tworzenie bazy danych MySQL 

• Przenoszenie plików instalacyjnych na serwer 

• Omówienie sposobów instalacji 

• Instalacja lokalna 

• Instalacja na serwerze zewnętrznym 

Dostosowanie witryny  

• Widgety 

• Szablony  
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Wersje językowe  

• Instalacja innych języków 

• Zmiana domyślnego języka witryny 

Panel administracyjny  

• Logowanie do panelu administracyjnego 

• Omówienie funkcji administracyjnych 

Kategorie  

• Czym jest kategoria 

• Do czego służy kategoria 

• Jak tworzymy kategorię 

Wpisy i strony  

• Jak stworzyć wpis i stronę 

• Omówienie sposobów tworzenia wpisów (edytor tekstowy i kod html) 

• Tworzenie przykładowego wpisu 

• Formatowanie tekstu 

• Wstawianie do artykułu multimediów (zdjęcia, filmy, dźwięk) 

• Definiowanie linków tekstowych i graficznych 

Tworzenie menu  

• Co to jest menu 

• Tworzenie menu 

• Publikowanie menu 

• Usuwanie, ukrywanie menu 

• Modyfikowanie, zmiana kolejności przycisków 

Dodatkowe moduły  

• Czym są moduły dodatkowe 

• Instalowanie i konfiguracja modułów 

Konta użytkowników  

• Tworzenie i usuwanie kont użytkowników 

• Modyfikowanie kont (zmiana zakresów uprawnień) 
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Szablony  

• Budowa i zastosowanie szablonu 

• Wyszukiwanie szablonów 

• Instalowanie nowego szablonu 

• Włączanie szablonu 

• Zmiana elementów szablonu (wymiary, elementy graficzne, kolorystyka, czcionki, etc) 

Bezpieczeństwo witryny  

• Archiwizowanie plików 

• Archiwizowanie bazy danych 

Rejestracja domeny i hosting  
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