
 Proszę zrealizować stronę do logowania użytkownika.
Założenia:
 Login musi mieć długość między 3 a 10 znakami. Może się 

składać wyłącznie z małych/wielkich liter oraz cyfr.
 Hasło musi mieć długość między 6 a 20 znakami. Może się 

składać z małych/wielkich liter, cyfr, oraz znaków 
specjalnych.

 Po 3 nieudanych próbach zalogowania się, konto 
użytkownika zostaje zablokowane (kolumna CzyAktywny w 
bazie). Odblokowania konta takiego użytkownika może 
dokonać wyłącznie administrator.

 Po pomyślnym zalogowaniu użytkownik zostaje 
automatycznie przekierowany do „panelu 
administracyjnego”.

 Hasła są zapisywane w bazie w formie szyfrowanej 
(zahaszowanej).



Proszę zrealizować stronę panelu administracyjnego.
Założenia:
 Jeśli użytkownik nie jest administratorem to 

wyświetla mu się menu:
◦ Dodaj wpis
◦ Modyfikuj/Usuń wpisy.
◦ Wyloguj

 Po wybraniu opcji dodaj wpis użytkownik zostaje 
przeniesiony do formularza umożliwiającego 
dodawanie wpisów.

 Po wybraniu wyloguj sesja użytkownika jest 
niszczona.



 Po wybraniu opcji modyfikuj/usuń wpisy użytkownikowi wyświetla się lista wszystkich 
jego wpisów, wraz z odnośnikiem do ich edycji lub usunięcia.

 Po wybraniu Edytuj pojawia się formularz taki jak do dodawania wpisów, ale pola są w 
nim wypełnione danymi odnośnie wybranego wpisu.

 Ewentualne usunięcie wpisu ma być potwierdzane okienkiem dialogowym „Czy na pewno 
usunąć wpis? TAK / NIE”. Proszę wykorzystać wiadomości z JavaScript.

 Jeśli użytkownik jest administratorem to posiada również dodatkowe opcje:
◦ Dodaj użytkownika – kieruje do formularza, w którym można dodawać użytkownika z polami: 

Nazwa użytkownika, Hasło, Nazwa wyświetlana, Czy administrator. 
◦ Odblokuj użytkownika – wyświetla się listwa wszystkich zablokowanych użytkowników z 

możliwością ich odblokowania.
◦ Usuń użytkownika – wyświetla się lista wszystkich użytkowników z możliwością ich usunięcia.

 Należy zadbać by zawsze była możliwość powrotu do menu poprzedniego (guzik 
powrót).



 Proszę zaimplementować funkcjonalność wyświetlania 
wszystkich unikalnych kategorii na pasku bocznym 
bloga (tj. jak w bazie mamy wpisy, należące do 3 
kategorii: hobby, dom, praca, to na pasku bocznym 
mają się wyświetlać te 3 kategorie).

 Po kliknięciu na daną kategorię na pasku bocznym, 
zostają wyświetlone jedynie wpisy należące do danej 
kategorii.

 Proszę zaimplementować funkcjonalność wyświetlania 
archiwum. Przez archiwum rozumie się listę miesięcy 
dla aktualnego roku, w których został dodany jakiś 
wpis. 

 Po kliknięciu na dany miesiąc mają zostać wyświetlone 
tylko wpisy napisane w tym miesiącu.

 Proszę zaimplementować możliwość komentowania 
wpisów i ich zabezpieczenia przez captche.


