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Tworzymy stronę internetową w kreatorze Weebly 
 
 
W ramach planu darmowego można opracować i opublikować w sieci witrynę i sklep internetowy. 
Bezpłatna opcja posiada podstawowe funkcje, które pozwalają stworzyć prostą, multimedialną stronę, 
na podstawie interesujących i atrakcyjnych szablonów, wśród których uwzględniono motywy 
nawiązujące do edukacji. Opracowana strona może się stać nauczycielskim lub uczniowskim e-
portfolio. Sprawdzi się również jako witryna konferencji metodycznej, projektu Webquest, szkolnego 
konkursu, bądź sieci współpracy i samokształcenia. 
 
Obecnie, w wersji darmowej, przewidziano m.in. takie funkcje, jak: wprowadzanie tekstu, dodawanie: 
dokumentów, zdjęć, galerii, mapy, ankiety, sondażu, forum czy formularza kontaktowego. 
Uwzględniono także możliwość osadzania dodatkowych materiałów za pomocą kodu EMBED. Za 
jego pośrednictwem możemy dołączyć do strony animowaną, mówiącą postać opracowaną w Voki, 
lekcję on-line przygotowaną w Nordpool/Blendspace, e-książeczki stworzone w takich narzędziach, 
jak ToonDoo i StoryJumper oraz wiele innych materiałów. 
 
Strony są optymalizowane, dzięki czemu ich rozmiar jest dostosowywany do wyświetlania za pomocą 
komputerów, tabletów i telefonów. 
Darmowa wersja może zawierać  maksymalnie 10 stron/podstron.  

 

Zakładanie konta w usłudze Weebly i tworzenie witryny 

 
Kreator Weebly posiada polską nakładkę językową, niemal wszystkie opisy i komunikaty, które 
pojawiają się na kolejnych etapach pracy nad projektem, są dostępne w języku polskim. 
 
Po wejściu na stronę http://www.weebly.com/ zakładamy bezpłatne konto, podając swoją nazwę, 
adres mailowy oraz hasło (hasło musi zawierać min. jedną cyfrę). 
 
Po kliknięciu w klawisz Rozpocznij edytowanie, przechodzimy do tworzenia pierwszej witryny. 
Usługa oferuje możliwość opracowania witryny lub strony sklepu internetowego.  

 
Tworzenie witryny 

 
 
 
 
 
 



 
 
Po wyborze Witryny klikamy w jeden z zaproponowanych szablonów (niektóre posiadają dodatkowe 
wersje kolorystyczne), wśród których przewidziano motywy związane z różnego rodzaju 
zainteresowaniami, ekologią, edukacją, technologią i wiele innych. Szablon można zmienić w każdej 
chwili. 
 
Po wyborze motywu klikamy na ZACZNIJ EDYTOWANIE  
 
Następnie jesteśmy zachęcani do wyboru domeny.  
Opcja darmowa przewiduje subdomenę .weebly.com. Do pustego okna należy wpisać propozycję 
adresu, dostępna bezpłatna SUBDOMENA pojawi się w ostatnim okienku. Potwierdzamy wybór 
kliknięciem.  
 
np.: http://projektetwinning.weebly.com,  http://akademiaetwinning.weebly.com 

 
 

Podstawowe funkcje edycji witryny: 

 

 


