
Pełny podgląd oferty 

Tytuł:  Kreowania stron internetowych 

Skrócony opis:      Kurs HTML i CSS pozwalający tworzyć strony internetowe 

statyczne  

Gmina:  Kraków  

Branże zawodowe:  Informatyczna (I),  

Rodzaj oferty:  Kurs komputerowy 

Okres trwania od:  
 

11.02.2013  

Okres trwania do:  
 

30.11.2013 

Regulamin:  

www.zawodowamalopolska.pl?Partnerzy/Strony/dokumentydopobrania. 

lub na stronie www.elektryk2.i365.pl/modernizacja szkolnictwa 

zawodowego/ materiały dla ucznia   

Partner:  Miasto Kraków  

Organizator:  
Technikum  Elektryczne nr 8 w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2                    

w Krakowie  

Miejsce realizacji:  Zespół Szkół  Elektrycznych Nr 2 w Krakowie  

Termin rekrutacji:  31.01.2013  

Rodzaj 

zaświadczenia:  
Certyfikat  potwierdzający  zaliczenie egzaminu.  

Kontakt:  12  644 59 50  

Opis:  

Liczba uczestników w ramach jednego kursu: 12 uczniów. 

Łączna ilość zajęć podczas jednego kursu: 45 godz. lekcyjnych (45 min). 

Zajęcia odbywać się będą w budynku Zespołu Szkół  Elektrycznych Nr 2, 

os. Szkolne 26 co najmniej raz w tygodniu po co najmniej 3 godziny. 

Terminy zajęć muszą być dostosowane do obowiązujących godzin 

lekcyjnych uczestników zajęć i uzgodnione z Liderem szkolnym projektu. 

Dopuszcza się zorganizowanie zajęć w innym terminie (tj. więcej niż raz w 

tygodniu, w innej ilości godzin niż w/w) w uzgodnieniu z Liderem 

szkolnym projektu. 

 

http://www.zawodowamalopolska.pl/?Partnerzy/Strony/dokumentydopobrania


Treści  tematyczne jednostki kursowej Liczba godzin 

Przeglądarki internetowe i edytory kodu html 1 

Podstawowa struktura dokumentu. Nagłówek dokumentu 1 

Znaczniki i atrybuty wspólne dla html 4 i html 5 1 

Podstawy obsługi programu Adobe Dreamweaver 1 

Elementy blokowe: nagłówki, akapity, div, listy punktowane i numerowane, 2 

Elementy wstawiane.Znaczniki strong, Cite, var,  sup i sub i inne 1 

Elementy osadzone,(grafiki, animacje) 2 

hiperłącza 2 

tabele 1 

formularze 1 

Ćwiczenia utrwalające poznany materiał 2 

Podstawowe pojęcia css. Budowa stylu 1 

Osadzanie stylów css na stronie 1 

Jednostki miar i nazewnictwo kolorów w css 1 

Selektory proste 2 

Selektory uniwersalne 2 

Klasy i pseudoklasy 3 

identyfikatory 1 

Ćwiczenia utrwalające poznany materiał 2 

Dziedziczenie i kaskadowość 1 

Właściwości tekstu 3 

Właściwości czcionki 2 

Właściwości listy 1 

Kolor, tło i przezroczystość 2 

Elementy graficzne jako tło 2 

Pozycjonowanie elementów strony 3 

Ćwiczenia utrwalające i sprawdzające nabyte umiejętności 3 

Łącznie: 
45 

 



 



 

 

 


