
Samouczek	  „Jak	  utworzyć	  e-‐portfolio”	  
Drogi uczniu celem naszej zabawy jest utworzenie własnej strony w internecie, na której będą się 
znajdowały wytwory twojej pracy z lekcji fizyki. Mam nadzieję, że nie będą to uwagi o negatywnym 
zachowaniu, ale na przykład modele urządzeń jakie zbudujesz na zajęciach, dostrzeżesz zjawiska 
fizyczne w życiu codziennym. Pewnie już słyszałeś o tzw. blogach – czyli internetowych 
pamiętnikach. Ty też taki możesz utworzyć, tyle że zamiast opisywania swojego życia osobistego, 
będziesz relacjonował swoje sukcesy w dziedzinie fizyki. 

Zanim siądziesz do komputera 
Najpierw musisz zastanowić się jak będzie się nazywać twoje konto, przygotować sobie obrazek (plik 
graficzny) mające pełnić rolę efektownego nagłówka, przygotować kilka słów o sobie. Warto też 
zastanowić się jakie będziesz miał hasło: może takie jak na facebooku? Lepiej jednak przygotować 
sobie inne. 

Przed przystąpieniem do rejestracji przygotuj sobie taką tabelkę – wypełnij rubrykę „Nazwa” i „Parę 
słów o sobie”. Jak widać nazwa zbudowana jest według zasady: sklejamy „gim2” (skrót od 
Gimnazjum nr 2) i „nazwisko”. Oba wyrazy połączone są kropką. 

Nazwa gim2.kowalski 
Hasło  
Parę słów o sobie Jestem uczniem I klasy gimnazjum w Polkowicach. Mam 

nadzieję, że moje prace ci się spodobają. 
Poczta elektroniczna  
Adres strony  
Warto zapisać sobie to wszystko, bo już nie raz się zdarzało, że ktoś kto założył sobie stronę 
w internecie pięć minut później nie pamiętał ani jej adresu, ani hasła J 

Jeśli chodzi o wytwory twojej pracy to zapewne masz już: 

• jakieś zdjęcia z zajęć 
• filmy na Youtube 
• prezentację w Power Poincie 

Na ich pokazanie jeszcze przyjdzie czas. 

Rejestracja 
Istnieje sporo platform blogowych, czyli miejsc w których możesz założyć sobie bloga. Jedną z nich 
jest Blogger – należy do koncernu Google i jest dość popularny. Poniżej dowiesz się jak tam zaistnieć. 

  



Wchodzimy na stronę blogspot.com  

 

Ponieważ jeszcze nie mamy tam swojego konta (może niektórzy już mają skrzynkę pocztową na 
googlowskim serwerze G-mail – mogą z niej skorzystać) klikamy Utwórz konto.  

 



Wypełniamy rozmaite informacje – nie podajemy numeru telefonu. Pamiętajmy, żeby zakładając 
konta w internecie na jakimkolwiek serwerze nie podawać zbyt wielu danych (adres zamieszkania, 
numer telefonu, absolutnie NIE WOLNO podawać numeru PESEL czy numeru dowodu osobistego!). 
Przy okazji: zajrzyj na swój profil na Facebooku i zastanów się czy są tam informacje lub zdjęcia, 
których nie chciałbyś pokazać osobom którym nie ufasz? Koniecznie zapamiętajmy hasło. 

Następnie Google zachęcą cię, byś utworzył profil publiczny – jest to coś w rodzaju googlowskiej 
wersji Facebooka. Pewnie cię to nie interesuje, więc ładnie dziękujemy… 

 

Dopiero wtedy dowiemy się, że została utworzona skrzynka pocztowa: 

 

Można jej używać jak każdej innej poczty elektronicznej. Hasło będzie takie jakie zostało wpisane 
przy rejestracji.  

  



W następnym kroku jeszcze raz zostaniemy spytani czy nie chcemy być uczestnikiem społeczności 
Google+. Wybieramy profil ograniczony do bloga: 

 

Pora na wybór jak cię będą widzieć. Nie musi to być twoje imię i nazwisko, jak jest to widoczne 
poniżej. Może być to twój szkolny pseudonim – ale niech będzie taki, którego nie będziesz musiał się 
wstydzić przed nauczycielem: 

 

Jeszcze tylko zażyczymy sobie utworzeni bloga przynależnego do naszego konta. Co ciekawe, takich 
blogów będziesz mógł założyć więcej! 

 

  



Wpisujemy teraz tytuł bloga i adres pod którym będzie widoczny. Adres internetowy jaki możesz 
utworzyć to zbitka „gim2” i nazwiska – tym razem bez kropki. Będzie mniej do zapamiętania J. 
Jeżeli nazwa będzie prawidłowa, strona pokaże adres internetowy, pod jakim blog będzie widoczny – 
w przypadku widocznym na obrazku będzie to gim2kowalski.blogspot.com 

 

No i w końcu mamy to co chcieliśmy: własnego bloga: 

 

Możemy przystąpić do pisania. 

Publikowanie notatek 
Przed napisaniem każdej notatki, czyli ogłoszenia inaczej zwanego notką albo z angielska postem, 
trzeba przygotować sobie co zamierzamy opublikować. A więc najlepiej: napisać sobie treść notatki, 
zdjęcia jakie będą nam potrzebne czy lokalizacji filmu na Youtube. 



 

Po zalogowaniu i wybraniu opcji publikacji, otworzy się nam edytor, gdzie po prostu możemy pisać: 

 

Jak już napiszemy wszystko co chcemy napisać, klikamy „Opublikuj”. Jeśli jeszcze nie mamy gotowej 
notki, a musimy przerwać możemy zapisać wersję tymczasową (będzie na serwerze, ale inni nie będą 
jej widzieć) wybieramy „Zapisz”. Jak się pomylimy nie ma kłopotu! Zawsze można wejść do edytora i 
poprawić treść posta. 

Okraszenie notatki zdjęciem czy filmem nie jest trudne: 

 

  



Po zapisaniu możemy zajrzeć na blog i zobaczyć jak wygląda nasze dzieło: 

 

Modyfikacja wyglądu 
Jak źle wybierzemy ustawienia bloga, to może się zdarzyć, że jego wygląd nie będzie nam się 
podobał. A co to dopiero mówić o czytelnikach! Ale nic straconego. Zawsze można zmienić jego 
szablon, który decyduje o kolorach, wielkości czcionek czy położeniu poszczególnych elementów. Nie 
jest to łatwe, ale spróbujmy… 

 

Do zmiany szablonu wybieramy z bocznego menu pozycję „Układ”. Strona, która się otworzy zachęci 
nas do użycia „Projektanta szablonów”. Dzięki temu możemy w prosty sposób zmienić wygląd strony, 
co widać na następnej ilustracji: 



 

Można edytować również poszczególne elementy szablonu. Jako przykład popatrzmy jak można do 
tytułu bloga dołożyć tło – przypominam, że na początku mieliśmy przygotować sobie właśnie taki 
obrazek mający pełnić rolę nagłówka. Blogger podpowie jaki obiekty możemy dołożyć do danej 
pozycji szablonu – my oczywiście wybieramy obraz. 

 

Podajemy lokalizację naszego obrazka: 

 

  



Po zatwierdzeniu zmian możemy zobaczyć jaki efekt przyniosły: 

 

Teraz wygląda już lepiej. Zauważmy, że wszystkie dokonane zmiany nie miały najmniejszego wpływu 
na dotychczas umieszczone przez nas treści. Wszystkie wpisy są zachowane! 

Uwagi końcowe 
Blogger proponowany przez firmę Google nie jest jakimś wyjątkowym produktem. W zasadzie każda 
platforma blogowa udostępnia podobną funkcjonalność. Samouczek tyczy się Bloggera, bo jakąś 
trzeba było wybrać. Niemniej możesz wybrać inne platformy blogowe. Na przykład Bloxa 
(www.blox.pl) oferowany przez koncern medialny Agora, czy ogólnoświatowy Worpress 
(wordpress.org). 

Wybór jest sprawą indywidualną. W każdym razie zachęcam. 


