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Wstęp 

Praca powstała w ramach projektu pn.: "Stowarzyszenie Agrafka w domu i na ekranie - 
działania w czasie pandemii." realizowanym przez Stowarzyszenie Agrafka z Torunia dofinansowany w 
ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania 
Skutkom COVID-19 przez NIW czyli Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego.  

Ma on być uzupełnieniem prowadzonych przez nas działań, a więc warsztatów 
komputerowych dla mieszkańców Torunia, głównie Seniorów, ale też osób z niepełnosprawnościami, 
a nie kolejnym opasłym podręcznikiem. Głównie zawiera on obrazy, które mają w czytelny sposób 
wyjaśniać wiele kwestii technicznych. 
 

Nowe technologie a posiadany sprzęt 
 

 

  

 

Dziś korzystanie z nowych technologii, odbywa się nie tylko poprzez komputer. Równie dobrze 
możemy łączyć się z internetem poprzez smartfony, tablety, czy telewizory tzw. Smart TV, a nawet 
zegarki Smart Watche. Coraz rzadziej przez komputery stacjonarne, częściej przy użyciu laptopów. 
Urządzenia różnią się od siebie m.in. wielkością wyświetlacza, ale przede wszystkim systemem 
operacyjnym. Różnice te sprawiają początkującym użytkownikom duże problemy.  

Podręcznik został przygotowany w oparciu o najnowszy system operacyjny firmy Microsoft 
Windows 10. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy już zdążyli się „przesiąść” na najnowszy system, 
ale prędzej czy później pewnie to nastąpi. Staramy się pokazać uniwersalne metody, działania, 
narzędzia, które w każdym systemie, zarówno nowszym i starszym, występują, ale będzie niestety 
widoczna różnica spowodowana innym systemem. 
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Komputer i pulpit 

Po otwarciu komputera widzimy pulpit. 

 
 
Na pulpicie mamy 3 rodzaje ikon. Ikona to mały obrazek reprezentujący program, plik lub folder: 

• Skróty - to zapisane pod postacią ikony, uaktywniane podwójnym kliknięciem, ścieżka dostępu 
do pliku lub folderu. Skrót ma zawsze postać ikony obiektu docelowego. Różni się jedynie 
małym kwadracikiem z czarną strzałką, który znajduje się w prawym, dolnym narożniku ikony 
skrótu. 

• Foldery – są to pojemniki na pliki (lub inne foldery), pozwalające je katalogować 

• Pliki – są to zbiory danych o określonej wielkości, które dla użytkownika systemu stanowią 
całość. W pliku można zapisać stworzone przez program informacje, a jednocześnie pliki same 
mogą nim być. To podstawowa jednostka przechowywania informacji. Plikiem może być 
program, dokument, zdjęcie itd. 

 

Ten komputer i podłączone urządzenia 
 

Ten komputer to ikona na pulpicie i bardzo przydatne miejsce, które pozwala na zorientowanie 

się jak duży mamy dysk i na ile partycji, czyli części jest on podzielony, jaką mamy strukturę 

folderów, możemy tu znaleźć pliki i foldery znajdujące się na komputerze, a także zobaczymy 

jakie urządzenia zewnętrzne zostały podłączone do komputera. 

Poniżej przykładowy widok wnętrza ikony Ten komputer. 

Widzimy tam 7 folderów systemowych: Dokumenty, Muzyka, Obiekty 3D, Obrazy, Pobrane, 

Pulpit, Wideo. Foldery te zostały przygotowane dla nas, by zmusić nas do zachowania porządku na 

komputerze. 
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Następnie widzimy dyski i urządzenia wewnętrzne lub zewnętrzne podłączone do komputera 

np.: telefon, aparat fotograficzny, pendrive i in. 
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Myszka i kursor 
 

Myszka jest to urządzenie zewnętrzne podłączone do komputera na kabel lub 

bezprzewodowo, za pomocą którego wykonujemy większość czynności na naszym komputerze. Jest to 

jakby przedłużenie naszej ręki.  

Działanie myszki obserwujemy na ekranie komputera pod postacią kursora. Kursor najczęściej 

ma postać strzałki, ale może przybierać też inne kształty, które informują nas o specyficznych miejscach 

na ekranie, lub jakie czynności teraz komputer wykonuje.  

Przykłady kursorów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Np. gdy pojawi się klepsydra lub strzałka z klepsydrą, to musimy czekać, aż komputer skończy 

wykonywać jakieś czynności. Nie pospieszamy go, nie otwieramy innych okien. 

Gdy pojawia się łapka/rączka, a z nią mamy do czynienia w internecie, to znaczy, że natrafiliśmy 

na aktywne miejsce tzw. Hiperłącze i po naciśnięciu w nie przeniesiemy się na kolejna stronę www. 

Gdy widzimy pionową kreseczkę ograniczona u góry i na dole pozioma linią, to znaczy, że 

natrafiliśmy na miejsce przeznaczone do pisania np.: dokument tekstowy, pole w formularzu na stronie 

www. 

To nie wszystkie kształty, choć najczęściej spotykane. Kursor w różnych programach może 

przybierać jeszcze inne kształty. 
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Myszka wyposażona jest w prawy przycisk, lewy przycisk i tzw. scroll [czy. skrol] czyli kółko do 

przewijania. 

 

Najczęściej używany jest LEWY przycisk. Wykonujemy nim czynności jednokrotnego klikania, 

dwukrotnego klikania lub przesuwania z wciśniętym jednocześnie klawiszem.  

LEWY klawisz używamy, gdy: 

L.p. Jednokrotne klikanie Dwukrotne klikanie Jednoczesne przesuwanie 

1.  Zaznaczanie obiektów, obiekty 
ulegają podświetleniu na 
niebiesko 

Otwieranie plików, folderów, 
skrótów na pulpicie, ale także 
we wnętrzach folderów 
(Eksploratorze plików) 

Zmiana wielkości obiektu, 
rozciąganie, zmniejszanie 
obiektów 

2.  Wybieranie funkcji z pasków 
narzędziowych przeglądarki czy 
innych programów 

 Przesuwanie obiektów 
np.: ikon na pulpicie w 
inne miejsce 

3.  Obsługa internetu i klikanie w 
hiperłącza (gdy jest łapka) 

 Kopiowanie obiektów np. 
plików zdjęciowych 
metoda „przeciągnij i 
upuść” 

4.  Uruchamianie ikon z paska 
szybkiego uruchamiania 

 Przesuwanie suwadeł np.; 
ściszanie lub zgłaśnianie 
dźwięku 

5.  Otwieranie Menu Start i 
wybieranie w nim obiektów 

  

6.  Obsługa ikon zamykania, 
maksymalizacji i minimalizacji  

 

  

7.  Uruchamianie wszystkiego co 
znajduje się na Pasku zadań 

  

8.  Wybieranie poleceń 
pojawiających się na menu 
podręcznym wywołanym z 
prawego klawisza 
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 PRAWY przycisk jest używany rzadziej, zwykle gdy już mamy opanowane podstawy. Wciśnięcie 

PRAWEGO klawisza powoduje pokazanie się menu podręcznego lub inaczej menu kontekstowego, na 

którym znajdują się różne polecenia np.: usuń, kopiuj, wklej, zmień nazwę, drukuj itd. Polecenia te 

wybieramy zawsze klawiszem LEWYM. 

 Tzw. Scroll kółko między prawym a lewym klawiszem, służy do przewijania stron w internecie, 

czy dokumentów, które są dość długie i nie wyświetlają się w całości na ekranie. 

Panel dotykowy 
 

Panel dotykowy tzw. touchpad [czytaj – taczpad] albo gładzik – urządzenie wskazujące, 

zastępujące mysz, które można najczęściej 

spotkać w laptopach, ponieważ standardowa 

mysz wymaga fragmentu płaskiej powierzchni w 

pobliżu komputera, co często jest nieosiągalne 

poza biurem czy domem.  Zwykle zintegrowane 

jest z dwoma przyciskami odpowiadającymi 

funkcjonalności przyciskom myszy, z wyjątkiem 

nowszych, które można wciskać wszędzie, choć 

dla zachowania kompatybilności, wciąż 

zachowują się, jakby miały dwa osobne przyciski na dole. Jego rozmiar rzadko przekracza powierzchnię 

50 cm².1 

 Gesty płytki dotykowej w systemie Windows 10 
• Zaznaczanie elementu: Naciśnij płytkę dotykową. 
• Przewijanie: Umieść dwa palce na płytce dotykowej i przesuwaj nimi w poziomie lub pionie. 
• Powiększanie lub pomniejszanie: Umieść dwa palce na płytce dotykowej i wykonaj gest 

szczypania lub rozciągania. 
• Wyświetlanie większej liczby poleceń (podobnie jak prawym przyciskiem myszy): Naciśnij 

płytkę dotykową dwoma palcami lub naciśnij ją w prawym dolnym rogu. 
• Wyświetlanie wszystkich otwartych okien: Umieść trzy palce na płytce dotykowej i przesuń 

je od siebie. 
• Wyświetlanie pulpitu: Umieść trzy palce na płytce dotykowej i przesuń je do siebie.2 
• Przełączanie między otwartymi oknami: Umieść trzy palce na płytce dotykowej i przesuń je 

w lewo lub w prawo. 
 

 

 

 

 

 

 
1 Źródło Wikipedia 
2 Źródło strona Microsoft 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85dzenie_wskazuj%C4%85ce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mysz_komputerowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laptop
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Klawiatura i jej zakamarki 
 

 Klawiatura komputerowa ma swoje początki w czasach używania maszyn do pisania. 

Klawiatura z którą mamy obecnie do czynienia na komputerach stacjonarnych, laptopach czy tabletach 

i smartfonach to klawiatura QWERTY lub inaczej klawiatura programisty. Nazwa pochodzi od ułożenia 

pierwszych sześciu klawiszy w obrębie liter w pierwszym wierszu na klawiaturze. Jeśli te klawisze ułożą 

się w słowo QWERTY, to rozmieszczenie klawiszy jest wszędzie bardzo podobne. 

 Spotyka się również wcześniejszy wariant ułożenia klawiszy 

czyli klawiaturę QWERTZ inaczej klawiaturę maszynistki, która różni 

się od układu QWERTY zamianą liter Y i Z oraz rozmieszczeniem 

niektórych innych znaków. 

Inne układy klawiatury w Państwach europejskich3. 

 

Klawiatura programisty (QWERTY) umożliwia 

wprowadzanie znaków charakterystycznych dla języka polskiego. 

 

 

 

 

 

 
3 Źródło Wikipedia 
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Litery z polskimi znakami diakrytycznymi (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź) uzyskuje się poprzez równoczesne 
wciśnięcie prawego klawisza Alt (lub AltGr) i łacińskiej litery, z której wywodzi się dodatkowy polski 
znak, np. „ę” uzyskuje się kombinacją klawiszy Alt i E. Wyjątkiem jest litera „ź”, którą uzyskuje się 
poprzez wciśnięcie równocześnie klawiszy Alt oraz X.4 

Prawy  Alt  (lub AltGr ) + a = ą 

Prawy  Alt  (lub AltGr ) + e = ę 

Prawy  Alt  (lub AltGr ) + c = ć 

Prawy  Alt  (lub AltGr ) + s = ś 

Prawy  Alt  (lub AltGr ) + l = ł 

Prawy  Alt  (lub AltGr ) + o = ó 

Prawy  Alt  (lub AltGr ) + n = ń 

Prawy  Alt  (lub AltGr ) + z = ż 

Prawy  Alt  (lub AltGr ) + x = ź (wyjątek!) 

Prawy  Alt  (lub AltGr ) + u = € 

 

 

 
4 Źródło Wikipedia 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Znaki_diakrytyczne
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Foldery – zapewnią Ci porządek na komputerze 
 

Foldery – są to pojemniki na pliki (lub inne foldery), pozwalające je katalogować. Folderom 

nadajemy nazwy, tak by było nam łatwo zorientować się co w nim mamy. 

Tworzenie folderu inaczej odbywa się na pulpicie, a inaczej we wnętrzu innego folderu, czyli 

gdy tworzymy tzw. podfolder. 

 

Tworzenie folderu na pulpicie 
 

1. Wybieramy miejsce na pulpicie i klikamy prawym klawiszem 

2. Pokazuje się nam menu podręczne (inaczej menu kontekstowe) 

3. Najeżdżamy na komendę „Nowy”, otwiera się podmenu, z którego wybieramy (lewym 

klawiszem) komendę . 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Na pulpicie pojawia się ikona 

nowego folderu 

 

 

5. Folder ma nadaną z automatu nazwę „Nowy folder” i tą nazwę musimy 

zmienić. W momencie gdy nazwa jest podświetlona na niebiesko, od razu 

wpisujemy z klawiatury nową nazwę. Niebieskie podświetlenie znika, 

pojawia się migający kursor i wtedy wpisujemy swoją nową nazwę. 

 

6. Po zakończeniu nadawania nazwy, naciskamy na klawiaturze klawisz Enter. 
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7. Jeżeli pomylimy się przy wpisywaniu nazwy naszego folderu, zawsze możemy tę nazwę 

zmienić lub poprawić. Pamiętajmy, że robimy to zawsze na zamkniętym elemencie. W tym 

celu klikamy w obiekt prawym przyciskiem i 

gdy pojawi się menu podręczne wybieramy 

komendę „Zmień nazwę”. 

 

8. Nazwa folderu podświetli się na niebiesko, 

czyli tak jak w punkcie 4. Teraz musimy 

zdecydować czy zmieniamy całą nazwę na 

nową (wtedy postępujemy jak w punktach 5 i 

6), lub czy poprawiamy starą nazwę, np. 

dodają wyraz czy znak lub podmieniając 

błędne znaki. 

 

9. Jeśli zmieniamy nazwę pliku tylko częściowo 

to likwidujemy niebieskie podświetlenie z 

oryginalnej nazwy folderu poprzez kliknięcie 

w obrębie tej nazwy lewym klawiszem. 

Następnie ustawiamy kursor w odpowiednim miejscu w obrębie nazwy pliku i kasujemy 

zbędne znaki czy całe wyrazy lub dopisujemy znaki czy wyrazy w dowolnym miejscu w 

obrębie nazwy pliku. Kończymy dokonywanie zmiany nazwy klikając w klawisz „Enter”. 

 

Tworzenie podfolderu, czyli folderu we wnętrzu innego folderu 
 

Podfolder, czyli folder znajdujący się wewnątrz innego folderu tworzymy na dwa sposoby: 

I. Pierwszy sposób jest taki sam jak na pulpicie w rozdziale powyżej 

II. Drugi sposób odbywa się przy wykorzystaniu tzw. Paska narzędzi znajdującego się w każdym 

folderze w górnej części okna. 

1. Otwieramy wybrany folder, w którego wnętrzu planujemy utworzyć podfolder 

2. W górnej części Paska narzędzi wybierany „Narzędzia główne” 
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3. W środkowej części wybierany ikonę „Nowy folder” 

4. We wnętrzu folderu pojawia się ikona nowego folderu 

 

 

5. Folder ma nadaną z automatu nazwę „Nowy folder” i tą nazwę musimy 

zmienić. W momencie gdy nazwa jest podświetlona na niebiesko, od razu 

wpisujemy z klawiatury nową nazwę. Niebieskie podświetlenie znika, 

pojawia się migający kursor i wtedy wpisujemy swoją nową nazwę. 

 

6. Po zakończeniu nadawania nazwy, naciskamy na klawiaturze klawisz Enter. 

 

 

 

 

Folder i jego wnętrze – Eksplorator Windows 
 

Gdy otwieramy dowolny folder, komputer automatycznie uruchamia program Eksplorator 

Windows. Wnętrze folderu wygląda następująco: 

 

 

Ścieżka dostępu (4), która wyświetla się w pasku adresowym wskazuje nam, gdzie na 

komputerze znajduje się folder, który teraz mamy otwarty. Inaczej mówi się na to lokalizacja.  
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Jeżeli chcemy zmienić lokalizację, to w okienku nawigacji wybieramy miejsce w którym 

chcemy się znaleźć (1 raz lewym klawiszem). Na środku okna (2) wyświetli nam się zawartość folderu 

czyli pliki i podfoldery. Ścieżka dostępu zmieni się. Uruchamiamy obiekty ze środkowej części, klikając 

2 razy lewym klawiszem. 

 

Usuwanie folderu 
 Usuwanie folderów, jak i plików, wykonujemy na zamkniętych 

elementach, czyli gdy wyglądają one tak:  

 Na wybrany obiekt klikamy prawym klawiszem i wybieramy z menu podręcznego, które się 

ukaże komendę „Usuń”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po tej operacji obiekt wędruje do Kosza. Tak samo postępujemy w przypadku innych 

elementów: plików czy skrótów. 
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Pasek adresowy i ścieżka dostępu czyli lokalizacja plików 
 

Ścieżka dostępu może być krótka (szczególnie jeśli wyświetlamy zawartość pulpitu), lub 

dłuższa, gdy wyświetlamy obiekty znajdujące się głębiej w strukturze komputera. 

 

Przykłady:  

Ścieżkę dostępu czyli lokalizację odczytujemy następująco: folder „wycieczka Ciechocinek”, 

znajduje się w folderze „rok 2020”, a ten znajduje się w folderze „zdjęcia”, a ten na dysku DATA (D:), 

a dysk D znajduje się w „Ten komputer”. 

 

 

Folder „zdjęcia z wycieczki” znajduje się w folderze „Mój folder”, a ten na Pulpicie, a Pulpit 

jest  w „Ten komputer”. 

 

Naciskanie na „>” w pasku adresowym w ścieżce dostępu, powoduje rozwinięcie menu, z 

którego możemy dowiedzieć się np.: jakie jeszcze inne foldery zawiera folder przed znakiem „”. 

Folder Picasa zawiera podfoldery: „Kolaże” i „Zrzuty ekranu”, oraz folder Picasa znajduje się 

w folderze „Obrazy”, a te w „Ten komputer”. 

 

 PAMIĘTAJMY!  

Ścieżka dostępu w pasku adresowym 

wyświetla tylko nazwy folderów, a nie plików! 
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Folder „Berlin” znajduje się 

wewnątrz folderu „Zdjęcia z wakacji”, 

a ten folder znajduje się na Pulpicie. 
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Praca z przeglądarką internetową 
 

 Internet to ogromna sieć łącząca wszystkie komputery, smartfony i inne urządzenia 

stacjonarne i mobilne na świecie, które stale wymieniają ze sobą dane. 

W dzisiejszych czasach, zwłaszcza 

ostatnio, kiedy mamy ograniczoną możliwość 

wychodzenia z domu z powodu pandemii, 

posiadanie dostępu do internetu stało się wręcz 

niezbędne. Właśnie dzięki byciu online możemy 

być w stałym kontakcie z najbliższymi, pracować z 

domu, robić zakupy, umawiać się na wizytę do 

lekarza, na bieżąco śledzić informacje z kraju i ze 

świata lub korzystać z tysięcy usług cyfrowych 

udostępnionych w internecie. 

Korzystanie z internetu najczęściej jest związane z używaniem przeglądarek internetowych lub 

używanych do tego celu aplikacji i programów dostępnych na urządzenia cyfrowe. 

Do najpopularniejszych darmowych przeglądarek należą: Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Opera, Internet Explorer, Safari, Microsoft Edge.  

W październiku 2020 roku aż 70,33% urządzeń korzystało z przeglądarki Chrome, która jest 

niekwestionowanym liderem na rynku przeglądarek. Pozostałe przeglądarki to: 8,87% Safari (tylko dla 

użytkowników urządzeń firmy Apple: iPady, iPhony, MacBooki); 7,69% Firefox; 5,83% Edge; 2,43% 

Opera5. 

Dzięki przeglądarce możemy wyświetlać strony internetowe. Każdy z nas może łatwo wejść na 

każdą ze stron internetowych. Wystarczy, że znamy jej adres; jeśli natomiast go nie znamy, możemy 

wyszukać go przy wykorzystaniu do tego celu wyszukiwarki internetowej. 

 

 

 

 
5 Źródło: https://gs.statcounter.com/browser-market-share/desktop/worldwide/2019. 

PAMIĘTAJMY! 

Nie ma znaczenia, czy w adresie strony używamy 
wielkich, czy małych liter.  

Można pominąć wpisywanie przedrostka https:// oraz 

www w przeglądarce. 
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Adresy internetowe zbudowane są z kilku elementów, których nie można przy wpisywaniu 

adresu do przeglądarki pomijać. Na przykładzie adresu strony Stowarzyszenia Agrafka przedstawiamy 

te elementy: 
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Praca w przeglądarce Google Chrome 

Jeśli znamy adres strony, wpisujemy go w pasek adresowy i w ten sposób wchodzimy na 

konkretną stronę. Jeśli nie znamy adresu strony, posługujemy się wyszukiwarką internetową. 

Najpopularniejsza wyszukiwarką jest Wyszukiwarka Google.  

 

Żądane informacje wpisujemy za pomocą „pola szukaj”. 
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Jak wpisywać frazy w wyszukiwarce 
 

Skuteczne wyszukiwanie: 

− wpisuj konkretne słowa takie, które najprawdopodobniej pojawią się na stronie, której 

szukasz; 

− na początku te najważniejsze, potem takie, które doprecyzują pytanie; 

− słowa oddzielaj spacjami; 

− wyrażenia (dwa słowa i więcej) umieszczaj w cudzysłowie. Inaczej wyszukiwarka zareaguje na 

każde ze słów osobno i wyszuka „zielona” oraz „góra” zamiast połączyć te słowa; 

− im więcej słów tym bardziej szczegółowy wynik, ale też nie za dużo – najlepiej od trzech do 

pięciu; 

− wyszukiwarka nie rozróżnia małych i dużych liter! 

− po wpisaniu odpowiedniej frazy naciśnij klawisz Enter  

 

 

Po wpisaniu frazy w „pole szukaj” otrzymujemy wyniki wyszukiwania: 

Szukamy na stronie tzw. hiperłączy, czyli miejsc tzw. aktywnych, które nas przeniosą na kolejne 

strony. W hiperłączach ukryte są adresy www6. Gdy trafimy na hiperłącze (często niebieski tekst, 

wytłuszczony, podkreślony), nasz kursor zmieni wygląd na tzw. łapkę. 

 

Google nie tylko ułatwia dostęp do miliardów stron internetowych, ale także udostępnia wiele 
opcji, dzięki którym można znaleźć dokładnie to, czego się szuka. Poniżej najpopularniejsze z nich. 

 
6 www – ang. World Wide Web – globalna sieć 
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Pogoda  

Aby sprawdzić prognozę pogody w wielu miastach na świecie, wpisz słowo „pogoda” oraz nazwę 
miasta lub nazwę miasta i kraj. 

Przykład:

  
 

Przelicznik jednostek  

Możesz używać Google jako przelicznika różnych jednostek długości, wagi, masy i wielu innych. 
Wystarczy wpisać w polu wyszukiwania odpowiednie zapytanie, a my zajmiemy się resztą. 

Przykład:  
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Kalkulator  

Aby użyć funkcji kalkulatora wbudowanej w wyszukiwarkę Google, wystarczy wprowadzić działanie 
matematyczne w polu wyszukiwania. 

Przykład: 

  
 

Wyszukiwanie lokalne  

Jeśli chcesz odnaleźć sklep, restaurację lub inną firmę lokalną, możesz ich szukać według kategorii firmy 
i lokalizacji. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na stronie wraz z mapami, ocenami i danymi 
kontaktowymi. 
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Przykład:  
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Repertuar kin  

Aby znaleźć recenzje i godziny seansów w pobliskich kinach, wpisz słowo „kino” lub tytuł 
wyświetlanego filmu w polu wyszukiwania Google. Jeśli przy poprzednim wyszukiwaniu lokalizacja 
została zapisana, pierwsze wyniki będą zawierały godziny seansów wybranego filmu w lokalnych 
kinach. 

Przykład: 
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W czasie pandemii niestety repertuar się nie wyświetla. 
 

Planowanie podróży: 

Przelicznik walut  

Aby użyć przelicznika walut wbudowanego w wyszukiwarkę Google, wystarczy wpisać w polu 
wyszukiwania Google przeliczenie, którego chcesz dokonać. Odpowiedź zostanie wyświetlona na 
stronie z wynikami wyszukiwania. 

Przykład: 
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Mapy  

Szukasz mapy? Wpisz nazwę lokalizacji wraz ze słowem „mapa”, a w wynikach wyszukiwania zostanie 
wyświetlona mapa tej lokalizacji. Po kliknięciu mapy pojawi się jej pełniejsza wersja na Mapach 
Google. 

Przykład: 

 

Szukanie informacji np. do krzyżówki  

Daty, stolice, długości rzek, wysokości szczytów itd. Przykłady: 
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Wyszukiwanie kategoriami 
 

Wyszukiwać informacje można także za pomocą kategorii, czyli rodzaju treści zamieszonych na 

stronach np.: grafika, wideo, wiadomości, mapy. W zależności w jaki sposób chcemy mieć podane 

informacje, wybieramy odpowiednią kategorię. Tych kategorii jest sporo, najczęściej korzysta się z 

grafiki, wiadomości, map i wideo, ale są też finanse, zakupy, książki i loty. 
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Przykłady: 
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Aplikacje Google 
 

Aplikacje Google są to zebrane w jednym miejscu odnośniki do wielu serwisów firmy Google. 

Odnośniki te znajdują się na tronie wyszukiwarki Google czyli www.google.pl. 

 

http://www.google.pl/
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 Po kliknięciu ikonę  otwiera się menu, w którym możemy wybrać jedną z ikon – 

odnośników do aplikacji/serwisów firmy Google. 

Najpopularniejsze z tych aplikacji to: YouTube, Wiadomości, 

Mapy, Tłumacz i Wyszukiwarka. 

Do części z tych aplikacji wymagane jest logowanie. Bez 

założenia konta Google i logowania nie będziemy mieć do nich 

dostępu. Wymienione 4 aplikacje powyżej nie wymagają logowania, 

więc każdy ma do nich dostęp. Wszystkie te aplikacje są darmowe. 

Jeżeli szukamy innych aplikacji firmy Google, to na dole tej 

listy aplikacji mamy komendę „Więcej od Google”. Po jej naciśnięciu 

wyświetla się potężna lista kolejnych aplikacji, z których też możemy 

korzystać, lecz do których będzie prawdopodobnie potrzebne 

logowanie. 

Wiele z tych aplikacji wykorzystywanych jest np.: w edukacji. 

Dzięki niektórym aplikacjom możemy zastąpić bardzo drogie, 

licencjonowane programy. Każdy znajdzie tu cos dla siebie. Osobiście 

polecam: Witryny, Formularze, Earth oraz Sztuka i kultura. 

Jeśli jesteśmy użytkownikiem smartfona lub 

tabletu z systemem Android, to możemy zainstalować 

większość z tych aplikacji na swoim urządzeniu 

mobilnym. Część z nich na pewno już mamy. 
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Poczta elektroniczna – e-mail 
 

 Poczta elektroniczna (e-mail, mail, mejl) jest jedną z usług dostępnych w sieciach 
komputerowych. Polega ona na przesyłaniu informacji w postaci różnego rodzaju plików, tekstowych 
lub graficznych do osób, które są identyfikowane przez specjalne adresy. To właśnie ta forma 
komunikacji przez Internet była największym krokiem w rozwoju komunikacji na świecie. Codziennie 
wysyłanych jest około 200 miliardów e-maili (tak popularnie nazywane są listy elektroniczne). Z czasem 
poczta elektroniczna stała się tak samo nieodzowna jak telefon. Jej działanie polega na przesyłaniu 
informacji do wybranego użytkownika i zapisywania jej w specjalnej skrzynce, gdzie czeka na odbiór. 
Gdy zechcesz odebrać lub wysłać list, musisz mieć własne konto poczty elektronicznej. List, podobnie 
jak w przypadku zwykłej poczty, należy zaadresować, podając adres e-mailowy odbiorcy. Również 
każdy list przesłany do ciebie musi być zaopatrzony w twój adres poczty elektronicznej. Składa się on 
z dwóch części: nazwy konta/nazwy użytkownika/loginu i adresu serwera, rozdzielonych znakiem 
nazywanym w Polsce małpą (@) lub czytanym jako at. 
 Adres mailowy dziś nie służy już tylko do wymiany korespondencji. Adresem mailowym 

logujemy się do różnych serwisów. Jest on jakby naszym identyfikatorem w wirtualnym świecie. Bez 

posiadania poczty elektronicznej w zasadzie nie możemy zrobić zakupów w sklepach internetowych, 

nie będziemy mogli w pełni obsługiwać naszego smartfona (dotyczy to m.in. pobierania aplikacji ze 

sklepu Play), nie założymy sobie konta e-PUAP, nie uruchomimy nowego komputera z systemem 

Windows 10. Adres mailowy jesteśmy zmuszeni posiadać, ale to bardzo przydatna rzecz. 

 

Budowa adresu mailowego: 

nazwa konta / nazwa użytkownika / login @nazwa serwera 

 

 Najpopularniejsze poczty elektroniczne wg Gemius w 2019 r. pod względem liczby 

użytkowników (12/2019) 

• Gmail (Google) – 8,708 mln. 

• WP.pl – 7,055 mln. 

• Onet.pl – 4,342 mln. 

• O2 – 2,834 mln. 

• Interia.pl – 2,731. 

• Gazeta.pl – 0,274 mln. 

• Yahoo.com – 0,182 mln. 
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Rejestracja i logowanie do poczty 
  

  Aby skorzystać z poczty elektronicznej należy się najpierw zarejestrować. Rejestracja polega 

na wypełnieniu kwestionariusza i podaniu kilku danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, płeć, 

wiek, czasami miejscowość zamieszkania. 

Może to wyglądać następująco: 
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 Każde pole kwestionariusza musimy wypełnić. Często to co musimy wypełnić jest oznaczone 

gwiazdką. Oznacza to pola obowiązkowe. Jeżeli mamy pole „imię”, to wpisujemy tam tylko imię, a nie 

imię i nazwisko. 

W kwestionariuszu mogą być też pola jednokrotnego wyboru (tak jest w przypadku wyboru 

płci). Zaznaczamy wtedy jedno „kółeczko”. 
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Mogą też być pola wyboru w postaci rozwijalnej listy np.: z miesiącem urodzenia do wyboru. 

Wtedy wybieramy też tylko jeden miesiąc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kwestionariusz może składać się z kilku części. Po wypełnieniu pierwszej części szukamy pola 

„Dalej” i po przejściu na kolejną stronę wypełniamy kwestionariusz dalej. W kolejnej części mogą zgody 

na akceptacje regulaminu, podanie nr telefonu do weryfikacji. 

 Głównym etapem rejestracji jest 

ustalenie swojego nowego adres e-mail, a 

najczęściej tylko loginu, oraz ustalenie hasła 

do poczty wg podanych wytycznych. 

Powyższe etapy mogą mieć inną 

kolejność. W niektórych serwisach 

pocztowych najpierw możemy ustalić swój 

nowy adres e-mail i hasło, a potem dopiero 

uzupełnić kwestionariusz o swoje dane. 

Na końcu będzie trzeba wcisnąć przycisk „Zarejestruj”.  

 

Login do poczty – czyli nazwa użytkownika 
 

 Login czyli początek naszego adresu mailowego musi być unikatowy dla danego serwisu 

pocztowego. Podczas jego tworzenia serwis pocztowy sprawdza czy nikt przed nami jeszcze takiego 

loginu nie wymyślił. Jeśli login jest wolny, będziemy mogli go mieć w naszym nowym adresie mailowym.  

 Tworzenie loginu wymaga trzymania się pewnych wytycznych. Login musi mieć: 

• Co najmniej 3 znaki, w praktyce zwykle ma więcej, 

• Pisany jest tylko małymi literami 

• Dla urozmaicenia może zawierać cyfry z zakresu 0-9, 

• Może zawierać tez znaki: . (kropka), - (myślnik) i _ (dolny podkreślnik). 

 

 

PAMIĘTAJMY!  

Aby przeskoczyć między polami  

kwestionariusza używamy klawisza TAB! 

PAMIĘTAJMY!  

Dane do logowania, czyli adres e-mail oraz 

hasło należy sobie gdzieś zapisać. Nie zawsze 

można liczyć na naszą pamięć. 
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Zwykle w loginie umieszczamy nasze imię i nazwisko, nazwę firmy lub komórki w firmie, 

pseudonimu itd. Jeśli adres e-mail ma być naszym poważnym adresem, np.: do kontaktu z urzędem, 

lepiej by był poważny i zawierał nasze imię i nazwisko, ale nie jest to konieczne. 

Hasło – zabezpieczenie poczty 
  

Hasło do poczty chroni naszą pocztę przed niepożądanym użyciem jej przez osoby postronne. 

Dotyczy to wszystkich miejsc, gdzie używamy hasła (bank, sklepy internetowe, aplikacje sklepowe w 

telefonie). Gdy podczas rejestracji ustalamy hasło, zawsze są podane wytyczne, w jaki sposób je 

tworzyć czy też jakie elementy z klawiatury musi takie hasło posiadać. Najczęściej dziś hasło musi 

zawierać: 

• co najmniej 8 znaków, może też być czasami wymagane więcej, 

• co najmniej jedną literę małą od a do z, 

• co najmniej jedną literę DUŻĄ od A do Z, 

• co najmniej jedną cyfrę z zakresu 0-9, 

• co najmniej jedne znak specjalny np.: !@#$%&*()+?. 

W praktyce zwykle używamy małych liter dodając tylko po jednej literze dużej, 1 cyfrę i 1 znak 

specjalny. Warto jednak pomyśleć nad hasłem i je utrudnić potencjalnym włamywaczom i zastosować 

więcej cyfr czy znaków specjalnych. 

 

Jeśli zapomnimy hasła, możemy je odzyskać. Do tego celu w dzisiejszych czasach podajemy 

podczas rejestracji nr. telefonu komórkowego. Dobrze wcześniej przeczytać regulamin naszej nowej 

poczty, gdyż nie zawsze proces odzyskiwania hasła jest darmowy. Bezpłatnie na pewno zrobimy to na 

poczcie Gmail. 

Pamiętajmy, że nie ma możliwości odzyskania hasła dotychczasowego. Proces odzyskiwania 

hasła oznacza zawsze nadanie sobie nowego hasła.  
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