
Publikacja i prezentacja projektu. 

 
Bardzo dobrym sposobem na opublikowanie własnych materiałów jest przedstawienie ich na stronie 
internetowej. Dzięki temu, niemal każda osoba może zobaczyć efekt mając dostęp do internetu. 
Odpowiedni kod można utworzyć w języku HTML za pomocą darmowych aplikacji, np. Notepad+ lub 
NVU, ale też można skorzystać z narzędzi oferowanych w internecie, np. Wix, Sway. 
Bardziej zaawansowane wersje aplikacji do tworzenia kodu HTML mają możliwość pracy w trybie 
WYSIWG (what you see is what you get). Taka metoda nie wymaga znajomości kodu od 
użytkownika. 
Już na samym początku pracy z programem, jest szablon zapisany w postaci kodu (widok w trybie 
Źródło w NVU): 
 

 
 
Można pisać w tym trybie między znacznikami <body></body>, ale można też wybrać tryb 
Normalny, by wykorzystywać narzędzia w sposób podobny do tworzenia dokumentu w edytorze 
tekstu, np. Word. 
Dobrze jest znać przynajmniej podstawy kodu html, ponieważ czasem wystarczy jedynie przekleić 
odpowiedni kod na swoją stronę, by został wyświetlony film. 
 
Oczywiście nasz film musimy zapisać najpierw w wymaganym formacie, najczęściej jest to *.mp4 i 
przenieść go do utworzonego wcześniej kanału  w YouTube. 
Mając konto Gmail, po wejściu na stronę google.pl należy kliknąć na dziewięciu kropkach w prawej, 

górnej części ekranu. Dzięki temu uzyskamy dostęp do aplikacji google, m.in. YouTube: 

 

Klikając później na symbolu: będziemy mieli możliwość przesłania filmu metodą przeciągnij – 
upuść, albo po odnalezieniu go w zasobach naszego komputera. 
 



W czasie przesyłania filmu, należy wypełnić tytuł, opis, tagi (słowa ułatwiające znalezienie tego filmu 

przez wyszukiwarkę). 
W trakcie pobierania filmu pojawia się już link do niego. 
Przeklejamy ten kod do przeglądarki i klikamy na strzałce z napisem udostępnij. 
Można  wtedy wybrać miejsca, gdzie będziemy chcieli udostępnić nasz film, lub skopiować kod, który 
należy umieścić na naszej stronie: 
 

 
Przykładowy film z mojego kanału wraz z kodem do skopiowania. 
Przygotowane wcześniej wykresy mozna umieszczać w odpowiednim miejscu na stronie wstawiając 
je jako obrazek. 
Dlatego najlepiej po ich otwarciu wykonać zrzut ekranu, umieścić zapamiętany obraz do programu 
graficznego i dokonać jego ostatecznej obróbki: dodać tytuł, ramkę, legendę itp. 
Następnie, w zależności od wykorzystywanego programu, znaleźć narzędzie do wstawiania obrazu 
na stronę. 

W NVU można to zrobić w następujący sposób: 

 
 
Sposób prezentacji mapy w mapboxie prezentowałem w poprzedniej lekcji. Można też opracować 
mapę wg wskazówek w podręczniku za pomocą Google Maps: www.google.pl/maps   

http://www.google.pl/maps


Za pomocą ikonki z trzema poziomymi kreskami można otworzyć menu, w którym należy wybrać 

Twoje miejsca:  

 
 
A następnie utworzyć planowaną trasę, wykorzystując narzędzia typu dodaj znacznik, dodaj linię, 
czy dodaj wskazówki. Można w ten łatwy sposób stworzyć mapę w Google Maps 

 
Przykładowa personalizacja markera:  

 
 
Do markera można dodać np. zdjęcia czy film:  



 
 
Poniżej przykładowy efekt ze znacznikami i widoczną trasą:  
 

 
 
 
W taki sposób przygotowaną mapę można udostępnić w odpowiednim miejcu swojej strony, 
pobierając kod do wklejenia między znacznikami body:  
 

 
Kod przykładowej mapy z moich zasobów:  

 


