
Jak założyć blog? 

Aby założyć blog w serwisie blog.pl wystarczy kliknąć w opcję „załóż bloga” widoczną w 

dwóch miejscach na stronie głównej serwisu: 

 Możesz również wejść bezpośrednio na stronę http://www.blog.pl/startBlog 

 Następnie wybierasz typ bloga, jego nazwę oraz domenę. Pamiętaj o przyporządkowaniu 

blogado konkretnej kategorii (art., kulinarne, rodzina etc.) oraz akceptacji regulaminu: 

 Jeśli to Twój pierwszy blog w naszym serwisie, ostatnim krokiem będzie rejestracja konta. 

To bardzo ważny etap – podany przez ciebie adres e-mail oraz ustanowione hasło będą od tej 

pory służyły do logowania do Twojego konta oraz zarządzania założonymi na nim blogami. 

Pamiętaj o weryfikacji konta! Na podany przez ciebie adres e-mail zostanie przesłany 

link aktywacyjny. Konto nie zostanie założone jeśli nie klikniesz w przesłany link! 

 Jeśli posiadasz już konto w naszym serwisie, wystarczy kliknąć w opcję „Mam już konto w 

Blog.pl” na górze strony – nastąpi przekierowanie na stronę logowania. 

 Po zalogowaniu otworzy się panel zarządzania Twojego nowego bloga. Gratulacje! 

 Nowy blog może zostac założony także po zalogowaniu na stronie głównej bloga – po 

zalogowaniu na stronie głównej serwisu wystarczy wybrać opcje „załóż bloga”: 

Jak zalogować się do bloga?  

Aby zalogować się do bloga oraz nim zarządzać należy wejść na stronę http://blog.pl/login i 

wybrać odpowiednią metodę logowania: 

Jeśli blog był zakładany poprzez konto przy pomocy adresu e-mail należy wybrać opcję 

"Konto blog.pl". Na ekranie logowania należy wprowadzić swoje dane: adres e-mail podany 

podczas rejestracji konta oraz hasło. Alternatywnie można zaznaczyć opcję "Zapamiętaj mnie 

na tym urządzeniu" dzięki której hasło zostanie zapamiętane na urządzeniu. Ułatwi to kolejne 

logowania, choć zwiększa ryzyko, że ktoś dostanie się do bloga bez Twojej wiedzy (np. gdy 

korzystasz z nie swojego komputera). 

 Jeśli blog był zakładany poprzez konto Facebook należy wybrać opcję "Facebook Zaloguj 

się" i podać dane, którymi logujesz się do Facebook`a. 

 Po kliknięciu przycisku „Zaloguj się” trafisz z powrotem na stronę główną blog.pl gdzie 

będziesz mieć możliwość wybrania bloga, którym chcesz zarządzać. Po wybraniu bloga z 

listy kliknij przycisk „Zarządzaj”. 

Jak dodać i edytować notkę? 

Aby dodać nową notkę należy zalogować się do panelu zarządzania blogiem (kokpitu) i 

wybrać zakładkę „Wpisy”, a następnie „Dodaj nowy” 

http://www.blog.pl/startBlog
http://www.blog.pl/login


 Na ekranie edycji notki, poza możliwością dodania oraz edycji tytułu i treści notki, możesz 

również przyporządkować wpis do określonej kategorii oraz dodać tagi ułatwiające jej 

odnalezienie (prawe panele). 

Po dodaniu treści notki możemy zapisać ją bez publikacji („Zapisz szkic”) lub natychmiast 

opublikować („Opublikuj”). Po wybraniu tej drugiej opcji wpis automatycznie pojawi się na 

blogu. 

 Aby edytować dodaną uprzednio notkę należy wybrać zakładkę „Wpisy”, a następnie 

„Wszystkie wpisy”. Po wybraniu interesującego wpisu klikamy "Edytuj". 

   

  

 

 


