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Jeżeli chcesz zmienić wygląd strony opartej o WordPress , możesz skorzystać z gotowych
darmowych lub płatnych motywów.
Poszukiwania nowego motywu, który później można dostosować do swojej strony, zacznij od
następujących stron:
https://themeforest.net/category/wordpress
http://www.templatemonster.com/pl/type/szablony-wordpress/
http://www.motywywordpress.pl
http://wpzen.pl/szablony/
http://dailyweb.pl/swiateczna-paczka-227-darmowych-szablonow-do-wordpress-od-dailyweb
/
Kiedy już wybierzesz motyw, pobierz go na swój dysk i zainstaluj. Są dwie metody instalacji
motywu:
1. Wgraj paczkę instalacyjną poprzez serwer FTP do katalogu /public_html/wpcontent/themes
2. Zainstaluj motyw bezpośrednio z panelu administracyjnego WordPress:
Wygląd > Motywy > Dodaj nowy > Wyślij motyw na serwer
Jak skonﬁgurować połączenie i wgrać pliki na swój serwer FTP?
Konﬁguracja połączenia FTP w programie FileZilla
Po wgraniu motywu do WordPress należy go aktywować i wykonać
kolejne kroki instalacyjne, które przeważnie są dołączone do szablonu.
Aktywacje motywu wykonujemy w panelu administracyjnym wordpress
po przejściu do zakładki Wygląd > Motywy.
Pamiętaj: Zarówno motyw jak i wtyczki należy regularnie aktualizować. Aktualizację
możesz wykonać klikając na ikonkę w górnym menu panelu administracyjnego
lub wybierając opcję Aktualizacje w menu bocznym:

Powiązane artykuły:
Jak pobrać komentarze z Disqus do WordPress?
Jak zainstalować wtyczkę do WordPress w formacie .zip ?
Jak ustawić podgląd witryny na Facebooku - Wordpress
Optymalizacja WordPress
Jak zmienić hasło administratora Wordpress?
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Znajdę gdzieś informację, jak zaktualizować zainstalowany
motyw?
Dostałem info o aktualizacji i nie bardzo wiem, gdzie to zrobić.

Dziękujemy za komentarz. Artykuł został zaktualizowany i
uzupełniony o informację o aktualizacji motywu :)

Znalazłem jeszcze jeden duży portal z szablonami do Wordpressa:
https://szablonystroncms.pl/szablony-wordpress-type/
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Ten poradnik w ogóle nie odpowiada napytanie, jak podmienić
szablon wgrany na serwer, który nie aktualizuje się
automatycznie. Czyli nie odpowiada na podstawowe pytanie
większości ludzi, którzy muszą podmienić szablon kupiony np. na
themeforest.

