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4 Od organizatorów

S i m o n  B o y d
Prezes UPC Polska

Drodzy Państwo,

Internet i komputer pasją polskich 
seniorów? Państwa obecność na 
kursie Akademii e-Seniora oraz na-
sze dotychczasowe doświadczenia 
potwierdzają, że tak właśnie jest. 
A jeszcze do niedawna wydawało 
się, że nowe technologie są poza 
kręgiem zainteresowania osób 
starszych, skupionych na zupełnie 
innych sprawach. 

Zastanawiając się nad organizacją 
kursów dla seniorów przypuszczaliśmy, że nieznajomość komputera czy 
internetu wcale nie wynika z niechęci, ale najzwyczajniej w świecie – z bra-
ku możliwości ich poznania. Cieszę się, że nasze przewidywania się spraw-
dziły, a przede wszystkim, że mogą Państwo razem z nami zrealizować 
niespełnione dotąd plany poznania globalnej sieci. 

Mam nadzieję, że zarówno kurs internetowy i niniejszy podręcznik, jak 
również przyjazne miejsca, którymi – mam nadzieje – są pracownie 
internetowe UPC otwarte w Państwa miastach, pozwolą z poczuciem 
satysfakcji dołączyć do wielomilionowego grona aktywnych użytkowni-

ków internetu. Jego możliwości są ogromne – ułatwia życie, pracę zawo-
dową, umożliwia kontakt ze światem, a także rozwijanie zainteresowań. 
Za pośrednictwem internetu można podróżować, znajdować ciekawe 
i pożyteczne informacje oraz przekazywać je innym. Dzięki wirtualnej 
sieci można wysyłać zdjęcia, rozmawiać, a nawet oglądać telewizję i 
słuchać radia.

Upowszechnienie dostępu do internetu jest jednym z celów UPC. Docie-
ramy do naszego otoczenia z atrakcyjną ofertą usług, staramy się także 
popularyzować wiedzę na temat nowoczesnych technologii i możliwości 
korzystania z nich. Od lat prowadzimy działania prospołeczne, których 
częścią są także kursy internetowe: początkowo organizowaliśmy je dla 
dzieci i młodzieży, obecnie – także dla seniorów. W tym roku, w ramach 
działań grupy Liberty Global, do której należy także UPC Polska, zostanie 
uruchomiony program W jednej społeczności (z ang. In the community), 
którego celem jest promowanie dostępu do nowoczesnych technologii, 
tworzenie warunków i możliwości korzystania z wirtualnego świata 
internetu. Program będzie realizowany w wielu krajach. Z satysfakcją 
mogę powiedzieć, że jego formuła oparta została także na polskich doś-
wiadczeniach.

Internet to narzędzie komunikacji coraz bardziej powszechne i dostępne. 
Nadszedł czas, aby i polscy seniorzy dołączyli do globalnej społeczności 
internetowej. 

Serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę wielu sukcesów.

C h c e m y  p o m ó c  s e n i o r o m  
p o d b i j a ć  w i r t u a l n y  ś w i a t
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Komputer i internet na trwałe 
zadomowiły się w naszym języku 
i w naszym życiu, ale nie dla wszyst-
kich są codziennością: u niektórych 
budzą nadal niezrozumienie, cza-
sem niepokój. To normalne reak-
cje u tych, którzy kilkadziesiąt lat 
przeżyli bez komputera, internetu 
i którzy z tych „nowinek” teraz nie 
muszą korzystać. Tak, tak, nowinek, 
bo przecież internet pojawił się 
w Polsce po raz pierwszy dopiero 

16 lat temu, a tak naprawdę zaczął być powszechnie dostępny w 1995-
-1996 roku. Ale choć internet jest młody, to rozwija się błyskawicznie 
i opanowuje tyle dziedzin życia, że trudno od niego uciec. Nie trzeba 
zresztą uciekać, należy się z nim zaprzyjaźnić, bo okazuje się, że bardzo 
ułatwia życie codzienne – wszystkim, niezależnie od wieku. Seniorom 
trudniej wejść w ten wirtualny świat, bo go nie znają i nikt tego od nich 
nie wymaga, ani im tego nie ułatwia. Dzieci uczone są posługiwania się 
internetem w szkole, dorośli muszą się go nauczyć, bo korzystają z niego 
w pracy, a seniorzy?

Okazuje się, że – po przełamaniu strachu przed nieznanym – każdy senior 
może opanować internet, polubić go (z wzajemnością) i wykorzystywać 
w codziennych czynnościach, np. sprawdzać rozkłady jazdy autobusów, 
zamawiać zakupy, załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, 
korespondować ze znajomymi, czy też z rodziną w Australii. Potwier-

dzeniem tego może być choćby fakt, że osoby starsze, które korzystają 
z internetu, podkreślają, że nie wyobrażają już sobie, jak można bez niego 
żyć.

Najtrudniej zrobić pierwszy krok, a dodatkowy kłopot w tym, że niewiele 
jest miejsc, w których seniorzy mogliby się nauczyć korzystać z kompu-
tera i internetu. Dzieci czy wnuki nie zawsze mają czas, a jeszcze częściej 
– nie mają cierpliwości dobrego nauczyciela. Często więc nic z tego nie 
wychodzi. A szkoda. 

Akademia e-Seniora UPC to niezwykły pomysł na stworzenie miejsc, 
w których seniorzy mogą nie tylko pod okiem fachowca nauczyć się ob-
sługi komputera i internetu, ale także wymienić się wzajemnie doświad-
czeniami, uzyskać życzliwą radę, uśmiech i dobre słowo. 

Dodatkową zachętą i pomocą dla seniorów-zdobywców internetu jest 
ta książka, która zawiera najważniejsze informacje dotyczące tego, jak 
korzystać z komputera i internetu, szereg użytecznych rad, ciekawych 
stron internetowych i przykładów osób starszych, którym udał się pod-
bój wirtualnego świata. 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce z radością podjęła współpracę 
z UPC przy realizacji programu Akademia e-Seniora UPC. Wierzymy, że 
pomoże on wszystkim uczestnikom poznać internet, a także zachęci do 
jego wykorzystania. A dzięki temu życie seniorów będzie łatwiejsze, ich 
kontakty z innymi ludźmi, ze światem częstsze, ich aktywność większa, 
a radość życia – pełniejsza. 

Mamy także nadzieję, że te skromne dwanaście magicznych miejsc, ja-
kimi staną się pracownie komputerowe UPC w 2007 roku, za trzy lata 
zamieni się w co najmniej sto. 

To m a s z  S c h i m a n e k
Wicedyrektor ds. programowych
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
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O  p o d r ę c z n i k u  
A k a d e m i i  e - S e n i o r a  U P C
Moja mama zaczęła używać komputera w wieku 82 lat. Długo się opie-
rała, wynajdując przeróżne wykręty – nie potrzebuje, nie potrafi, nie zro-
zumie – ale w końcu uległa. Kiedy opanowała podstawy obsługi edytora 
tekstu i poznała jego możliwości, jej początkowe obawy i opór ulotniły 
się, a nastawienie wobec komputera diametralnie się zmieniło.

Całe życie tłumaczyła książki, co wiązało się z nieustannym nano-
szeniem poprawek, przepisywaniem kolejnych wersji, wycinaniem 
kawałków maszynopisu i wklejaniem ich w inne miejsce. Aż tu nagle, 
dzięki nowoczesnej technice, została odciążona od tych wszystkich cza-
sochłonnych i mało twórczych czynności – mogła w pełni skoncentro-
wać się na niuansach tłumaczenia. Gumka, tusz, buteleczka z białą farb-
ką do zamazywania błędów maszynowych i nożyczki trafiły do kosza. 
Teraz opracowywane materiały mogła korygować w dowolny sposób 
na ekranie komputera, w każdej chwili wydrukować, a nawet dobierać 
czcionki i komponować układ strony tak, jak powinien on wyglądać 
w przyszłej książce. 

Mama na tym nie poprzestała i już z własnej woli opanowała pocztę 
elektroniczną, ciągle zdumiewając się łatwością odnajdywania rozsia-
nych po świecie przyjaciół. Założyła sobie też konto w internetowym 
banku, co uwolniło ją od wspinania się po schodach oraz niezliczonych 
godzin wysiadywania w kolejkach na poczcie i w tradycyjnym banku.

Muszę przyznać, że na początku edukacja mamy szła opornie i zdarzały 
się momenty, gdy moja cierpliwość była na wyczerpaniu, mimo że wy-

P r o f .  M a r e k  H o ł y ń s k i  
Prezes Mazowieckiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Informatycznego

kładałem przecież informatykę przez wiele lat. Moimi studentami byli 
jednak zazwyczaj ludzie młodzi, niemal urodzeni z klawiaturą pod pachą 
i myszką w ręku, otwarci na technologiczne nowości. Gdybym dyspono-
wał takim podręcznikiem jak ten, który macie Państwo właśnie w ręku, 
nauczenie mojej mamy obsługi komputera byłoby znacznie prostsze.

Podręcznik Akademii e-Seniora UPC to przyjazny przewodnik, który 
skutecznie pomoże pokonać pozorne bariery dzielące nas od świata in-
ternetu. Jest znacznie łatwiejszy niż skrypt zalecany osobom starającym 
się np. o prawo jazdy. Tu nie ma nic o budowie silnika (czyli wnętrzu 
komputera), ani o przepisach ruchu (skomplikowanym oprogramowa-
niu). Trzymając się samochodowego porównania – ta książka jest prostą 
instrukcją, jak włączyć stacyjkę i dojechać tam, gdzie się chce.

Podręcznik nie przeciąża czytelnika szczegółowymi informacjami i nie 
wdaje się w teoretyczne dywagacje. Ogranicza się do najbardziej potrzeb-
nych umiejętności, które w codziennym życiu naprawdę się przydają: pisa-
nia tekstów, poczty elektronicznej, korzystania z dobrodziejstw internetu. 
Robi to przy tym w najprostszy możliwy sposób i ma wiele praktycznych 
wskazówek pokazujących, jak zapanować nad komputerem. 

Oczywiście pierwsze kroki w nauce obsługi komputera i internetu mogą 
sprawiać trudności. Nie warto jednak panikować, gdy coś nie zadziała, 
gdy nie uda nam się opanować danej umiejętności za pierwszym razem. 
Proszę wtedy spokojnie spróbować jeszcze raz, zajrzeć do instrukcji, prze-
myśleć zagadnienie i dokonać kolejnej próby. Jeśli ciągle nie osiągamy 
pożądanego rezultatu, lepiej zająć się czymś innym i wrócić do problemu 
za jakiś czas. Nasze próby na pewno prędzej czy później uwieńczone zo-
staną sukcesem! Nawet wytrawni programiści popełniają proste błędy 
i zdarzają im się sytuacje, w których zupełnie nie rozumieją zachowania 
komputera. To normalne i nie należy się tym specjalnie przejmować 
– taka jest już natura tego nowoczesnego, ale niedoskonałego narzędzia, 
które tak nagle wkroczyło w nasze życie. 
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Na klawiaturze komputerowej możemy wyróżnić trzy części: 

1.  Największa – zawierająca litery alfabetu oraz klawisze służące do edycji 
tekstu. 

2.  Zestaw klawiszy służących do przemieszczania kursora w tekście.

3.  Klawiatura numeryczna. 

Korzystanie z klawiatury: 

 klawisze klawiatury naciskamy lekko i krótko – wówczas wykonywana 
jest pojedyncza komenda przypisana do danego klawisza np. pokazuje się 
odpowiednia litera, cyfra; 

 klawisz przytrzymujemy dłużej, jeśli np. chcemy aby pojawił się ciąg 
znaków lub gdy kasujemy większą ilość tekstu; 

 przytrzymanie dłużej odpowiedniego klawisza jest również konieczne, 
gdy korzystamy z dwóch klawiszy np. przy pisaniu dużej litery lub znaków 
polskich. 

 WAŻNE: Niektóre klawisze występują dwukrotnie na klawiaturze, 
symetrycznie po obu stronach spacji. Oba klawisze Shift (czyt: „szift”) 
i Ctrl (czyt: „kontrol”) – mają takie same funkcje. Natomiast klawisze Alt 
mają różne działanie – stąd mówimy najczęściej o prawym klawiszu Alt. 

E d y c j a  t e k s t u  

Na klawiaturze komputerowej znajdują się litery alfabetu łacińskiego, czy-
li nie ma na niej polskich znaków alfabetu, takich jak „ś”, „ć”, „ą” itd. 

Pisanie polskich liter

 przytrzymaj wciśnięty prawy klawisz Alt 

 naciśnij odpowiednią literę, która związana jest z polskim znakiem, który 
chcesz napisać: np. „c” dla „ć”, „a” dla „ą” itd. 

 UWAGA! Aby napisać literę „ź” wciskamy klawisz Alt i literę „x”.

 teraz możesz już puścić klawisz Alt. 

Pisanie dużych liter

 przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift, 

 naciśnij literę, którą chcesz napisać,

 puść klawisz Shift. 

Aby napisać dłuższy tekst wyłącznie dużymi literami: 

 naciśnij krótko klawisz CapsLock (czyt: „kapslok”) – w obrębie kla-
wiatury zapala się mała lampka, oznacza to, że włączona jest funkcja 
pisania dużymi literami,

 kontynuuj pisanie, 

 ponownie naciśnij krótko klawisz CapsLock, aby wyłączyć funkcję 
pisania dużymi literami. 

Pisanie polskich znaków dużą literą

 przytrzymaj jednocześnie wciśnięty klawisz Shift i prawy klawisz Alt, 

 naciśnij wybraną literę, 

 puść klawisze Shift i Alt. 

lub 

 naciśnij klawisz CapsLock – włączona zostaje funkcja pisania dużymi 
literami, 

 przytrzymaj wciśnięty klawisz Alt, 

 naciśnij wybraną literę, 

 puść klawisz Alt, 

 wyłącz funkcję CapsLock. 
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Inne klawisze potrzebne podczas pisania

 Spacja (z ang. space – „miejsce”) – służy do robienia odstępów mię-
dzy poszczególnymi wyrazami. 

 Enter – pozwala rozpocząć pisanie w następnej linii, od nowego aka-
pitu. 

 Backspace (czyt: „bekspejs”) – służy do kasowania znaków znajdują-
cych się po lewej stronie od kursora pisania (pulsująca pionowa kreska). 

 UWAGA! Klawisz ten nie zawsze jest podpisany. Czasem ma tylko 
symbol strzałki skierowanej w lewą stronę. Znajduje się on jednak za-
wsze nad klawiszem Enter.

 Delete (czyt: „dilit”) – służy do kasowania znaków znajdujących się 
po prawej stronie od kursora pisania. 

Znaki specjalne i interpunkcyjne

Niektóre z klawiszy mają podwójną funkcję. 

Nad częścią klawiatury z literami znajduje się ciąg klawiszy z cyframi, a 
po prawej stronie od liter widzimy klawisze ze znakami interpunkcyjny-
mi – na każdym z nich widnieją dwa różne znaki – na górze i na dole. 

Podstawowa funkcja klawisza to ta zapisana na dole – pojawia się po 
jego naciśnięciu. 

Aby korzystać z drugiej funkcji: 

 przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift, 

 naciśnij wybrany klawisz z podwójną funkcją, 

 puść klawisz Shift. 

P r z e m i e s z c z a n i e  k u r s o r a  w  t e k ś c i e  

Środkowa część klawiatury umożliwia przemieszczanie kursora pisania 
między znakami w tekście bez potrzeby kasowania napisanych już liter. 

 Klawisze strzałek – umożliwiają przesuwanie kursora między pojedyn-
czymi literami i wierszami. 

 Home ( z ang. „dom”) – przenosi kursor pisania na sam początek wiersza. 

 End (z ang. „koniec”) – przenosi kursor na koniec wiersza. 

Warto zwrócić uwagę na klawisz Insert. Podczas edycji i zmian w napi-
sanym już tekście, funkcja ta pozwala na kasowanie znaków po prawej 
stronie kursora pisania – tzw. nadpisywanie. A zatem jeśli chcemy dodać 
coś do napisanego już tekstu i dopisywanie słowa będzie powodowało 
jednoczesne znikanie („zjadanie”) napisanych wcześniej liter, oznacza to, 
że wciśnięty został klawisz Insert. Należy go wówczas ponownie krótko 
nacisnąć.

K l a w i a t u r a  n u m e r y c z n a  

Jest to element klawiatury, który w domu rzadko znajduje zastosowanie. 
Głównie używa się go np. w bankach i na pocztach, gdzie ważne jest szyb-
kie wprowadzanie danych liczbowych. Cyfry na klawiaturze numerycznej 
są ustawione blisko siebie, co umożliwia ich sprawne wstukiwanie jedną 
ręką.
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K o m p u t e r  –  t o  z e s t a w  k o m p u t e r o w y

 monitor, ekran, 
 klawiatura, 
 myszka, 
 jednostka centralna. 

Komputer to nie jeden element, ale kilka części składowych: 
Jednostka centralna – stanowi „mózg” komputera; wewnątrz znajdują się 
wszystkie ważne elementy, dzięki którym komputer działa i spełnia swoje 
funkcje (m.in. procesor, karta pamięci). 
W tej głównej części komputera znajduje się najczęściej również: 
–  duży przycisk uruchamiający komputer, oznaczony symbolem
–  mniejszy przycisk RESET – służący do ponownego uruchomienia kompu-

tera;
–  stacja dyskietek – prostokątny otwór, gdzie możemy umieścić dys-

kietkę;
–  stacja CD-ROM – wysuwająca się szufladka, w której możemy umieścić 

płytę CD lub DVD. Do wysuwania i zamykania stacji CD-ROM służy nie-
wielki przycisk znajdujący się w jej obrębie.  

Monitor – na ekranie monitora widzimy, jakie operacje wykonuje kom-
puter, obserwujemy efekty naszej pracy. Używając komputera, zamiast na 
kartce papieru – piszemy „na ekranie”. 

Klawiatura – wygląda i działa praktycznie w ten sam sposób, jak maszyna do 
pisania – chociaż już nie wydaje charakterystycznego głośnego dźwięku, a w kla-
wisze nie trzeba już tak mocno stukać. 

Wprowadzenie – komputer już jest seniorem! 
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 CZY WIESZ, ŻE Pierwszy komputer elektroniczny powstał na potrzeby armii amerykańskiej 
w 1945 roku. Maszyna nazywała się ENIAC (Elektroniczny Numeryczny Integrator i Komputer) i skła-
dała się z 42 blaszanych czarnych szaf, a zajmowała powierzchnię 140 m2. Cudo techniki ważyło 
blisko 30 ton i pobierało 150kW energii na godzinę.

Szczegółowy opis klawiatury i ważnych skrótów znajduje się na stronie 9.

Myszka – pozwala poruszać się po zakamarkach komputera: sięgać do różnych danych, otwierać 
nowe programy i tworzyć dokumenty. Myszka to element współczesnego komputera, który chyba 
w największym stopniu wyróżnia go spośród innych znanych dotychczas urządzeń. 

monitor

klawiatura

myszka

 jednostka centralna

przycisk CD-ROM/DVD
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U r u c h a m i a m y  k o m p u t e r  

Po uruchomieniu komputera oraz systemu operacyjnego (może to potrwać kilka minut) na ekranie 
pojawia się PULPIT.

Gdy poruszamy myszką, na pulpicie przesuwa się biała strzałka – kursor. To przy pomocy kursora 
możemy wykonać większość prac na komputerze, dlatego warto dobrze nad nim panować – czyli 
nauczyć się pracy z myszką.

O b s ł u g a  m y s z k i  

Gdy rozpoczynamy pracę z komputerem, często pojawia się problem z poprawnym i szybkim posłu-
giwaniem się myszką – nie należy się zrażać, a w ciągu kilku zajęć opanujemy tę sztukę! 

Myszka posiada dwa przyciski – prawy i lewy. Często w myszce znajdziemy także tzw. scroll (czyt: 
„skrol”), małe kółko pomiędzy przyciskami. Przyciski – prawy i lewy – służą do wykonania różnych 
czynności i poleceń, natomiast scroll ułatwia przeglądanie dłuższego tekstu. 

Poniżej zdjęcie prawidłowego uchwytu myszki. 

Kilka wskazówek do „ujarzmienia” myszki: 

  myszkę należy trzymać pewnie, ale nie kurczowo,

  myszka powinna zawsze leżeć na blacie o gładkiej powierzchni lub na specjalnej podkładce,

  przed myszką kładziemy na blacie nadgarstek lub przedramię,

  myszkę należy powoli przesuwać, nie odrywając jej od blatu,

  myszką głównie posługujemy się za pomocą klikania: 

  lewy klawisz naciskamy (klikamy) palcem wskazującym, 

  prawy klawisz naciskamy palcem środkowym lub serdecznym,

  aby kliknięcie w ikonę, napis lub inny obiekt przyniosło zamierzony skutek, kursor myszki (biała 
strzałka) musi znaleźć się w jego obrębie.

 WAŻNE: Polecenie kliknąć oznacza jednorazowe i krótkie naciśnięcie lewego klawisza myszy. 

lewy przycisk myszki

prawy przycisk myszki

scroll

 prawidłowe ulożenie dłoni
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J a k  c z y t a ć  z  p u l p i t u ?  

Pulpit to podstawowy element wyglądu ekranu w systemie operacyjnym Windows. Słowo PULPIT 
jest tłumaczeniem angielskiego słowa desktop oznaczającego blat biurka; podobnie jak biurko – pul-
pit to przestrzeń, na której wykonywane są różne zadania i czynności. Na pulpicie znajdują się rów-
nież podstawowe ikony organizujące pracę komputera, takie jak: „Mój komputer” czy „Kosz”. 

Na ekranie komputera znajduje się wiele informacji, obrazków – elementów trudno dla nas zrozu-
miałych na pierwszy rzut oka. Nie wszystkie one będą potrzebne na początku pracy z komputerem, 
ale warto nauczyć się, jak czytać z ekranu, gdzie szukać informacji i jak tłumaczyć sobie te wszystkie 
znaki na nasz język. 

ikonki

menu start

pasek programów
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 pasek programów

 otwarte menu start

otwarte programy
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Podstawowe elementy pulpitu: 

  IKONY – małe obrazki, symbole graficzne programów lub miejsc w komputerze. 

 SPRAWDŹ
Poruszając myszką przesuń kursor (białą strzałkę na ekranie) na jedną z widocznych ikon. Następnie: 

– nie poruszając myszką kliknij (naciśnij lewy przycisk myszy) w ikonę. Ikona zostanie zaznaczona 
(podświetlona ciemniejszym kolorem).

– Aby odznaczyć ikonę, przesuń kursor i kliknij w dowolnym miejscu na pulpicie. 

Spróbuj przesunąć kursor na inną ikonę i tym razem: 

– kliknąć prawym klawiszem w ikonę. Pojawi się ramka z różnymi opcjami operacji do wykonania.

– Aby ramka zniknęła, przesuń kursor i kliknij w dowolnym miejscu na pulpicie. 

  MENU START – znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu, jest to rodzaj spisu treści, gdzie znaj-
duje się lista wszystkich programów zapisanych na danym komputerze, a także folderów z doku-
mentami. 

 SPRAWDŹ
Poruszając myszką, przesuń kursor na menu Start (napis START w lewym dolnym rogu). 

Następnie: 

– kliknij myszką na pole Start. Ukaże się duża ramka z wieloma opcjami, ikonami bądź nazwami pro-
gramów. 

– Przesuń myszką po liście – element, na który najedzie kursor, zostanie podświetlony innym kolorem. 

– Wybierz jedno z pól np. „Mój komputer” i kliknij w nie.

– Program lub nowe okno otworzy się. 

  PASEK PROGRAMÓW – znajduje się na samym dole ekranu; widać na nim informacje o aktualnie 
otwartych programach. 
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 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 1

Najlepszym sposobem na opanowanie myszki jest… gra w pasjansa. 

(Na początku nauki poprośmy instruktora o uruchomienie tej gry.)

Do gry w pasjansa niezbędne jest: 

1. przesuwanie kursora po ekranie;

2. klikanie w wybrane elementy; 

3. „przeciąganie” wybranych obiektów na ekranie. 

 WAŻNE: Często mowa jest o podwójnym kliknięciu. Oznacza to dwukrotne naciśnięcie lewego 
klawisza myszy w bardzo krótkich odstępach czasu. 

 

Przeciąganie – umożliwia przesunięcie obiektu z jednego miejsca na ekranie w inne dowolnie wybra-
ne miejsce. Aby to zrobić, należy: 

  poruszając myszką przesunąć kursor na wybrany obiekt np. ikonę,

  nacisnąć lewy klawisz myszy i nie puszczać go,

  przytrzymując naciśnięty lewy klawisz myszy, powoli przesunąć myszkę, aż do miejsca, w którym 
chcemy umieścić obiekt, 

  na koniec puścić klawisz myszy. 

 SPRAWDŹ
Otwarty przed chwilą program powinien się wyświetlić na pasku programów.

 WAŻNE: Pulpit można dostosowywać do swoich preferencji i przyzwyczajeń. Stąd na różnych 
komputerach może on wyglądać inaczej. Inaczej mogą być rozmieszczone ikony, inne może być także 
tło (tzw. tapeta), ale nie ma to znaczącego wpływu na pracę – jej zasady są zawsze takie same. 

 gra – pasjans
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W y ł ą c z a n i e  k o m p u t e r a  

Komputer i system Windows wyłączamy w menu Start. Aby to zrobić należy: 

  otworzyć menu Start – czyli kliknąć na przycisk Start w lewym dolnym rogu ekranu,

  przesunąć myszkę na jedną z możliwości – „Zamknij”/„Wyłącz komputer” i kliknąć na ten napis, 

  komputer rozpocznie zamykanie systemu. 

W trakcie wyłączania komputera może pojawić się dodatkowy komunikat.

Należy wybrać opcję „Zamknij system” lub potwierdzić zamknięcie, klikając przycisk OK. 

P r o g r a m y  k o m p u t e r o w e  –  n a r z ę d z i a  w s p ó ł p r a c y  
z  k o m p u t e r e m

Program komputerowy to narzędzie, które wykonuje zadania w danej dziedzinie, tak jak zupełnie 
odrębne od komputera urządzenia, np. kalkulator, notatnik (do pisania prostego tekstu), paint (czyt: 
„pejnt”; z ang. „farba”) do rysowania, czy też gry, jak np. pasjans.

Uruchamianie programu 

Program możemy uruchomić na kilka sposobów: 

1. Przez ikonę – „skrót” do programu, który znajduje się na pulpicie. 

 SPRAWDŹ
Poruszając myszką przesuń kursor na jedną z widocznych na pulpicie ikon. Następnie: 

–  nie poruszając myszką, kliknij w ikonę. Ikona zostanie zaznaczona – podświetlona ciemniejszym 
kolorem. 

–  Nie puszczając lewego klawisza myszy, przesuń całą myszkę, 

–  przesuwaj ikonkę po ekranie,

–   „upuść” ikonkę – puść lewy klawisz myszy w wybranym miejscu na ekranie. 

–  Podobnie będzie można przenosić wiele obiektów podczas pracy z komputerem. 

 okno przy zamykaniu systemu

zamknięcie komputera

zrestartowanie komputera

1717Wprowadzenie – komputer już jest seniorem 1717Wprowadzenie – komputer już jest senioremAkademia e-Seniora UPC



Ten sposób można zastosować, jeśli na pulpicie znajduje się ikona oznaczająca wybrany program. 
Istnieje kilka wariantów uruchomienia programu: 

Wariant 1: 

  przesuwamy kursor na ikonę i utrzymujemy go nieruchomo,

  dwukrotnie klikamy w ikonę w bardzo krótkich odstępach czasu.

Wariant 2: 

  przesuwamy kursor na ikonę i utrzymujemy go nieruchomo,

  klikamy ikonę – zostanie zaznaczona ciemniejszym kolorem,

  naciskamy przycisk Enter na klawiaturze.

Wariant 3:

  przesuwamy kursor na ikonę i utrzymujemy go nieruchomo,

  naciskamy prawy przycisk myszy – pojawia się dodatkowa ramka,

  możemy puścić przycisk i przesuwamy kursor na opcję „Otwórz”,

  gdy napis „Otwórz” jest zaznaczony ciemniejszym kolorem, klikamy (naciskamy raz lewy przycisk 
myszy).

 SPRAWDŹ
Otwórz wybrany program według wariantu 2.

2. Przez menu Start. Jeśli wybrany przez nas program nie ma swojego „skrótu” – ikony na pulpicie, 
wówczas musimy go otworzyć przez menu Start: 

– należy otworzyć menu Start, a następnie przesuwać kursorem po liście – poszczególne napisy będą 
się podświetlać ciemniejszym kolorem, 

– kursor przesuwamy na napis „Programy”; z prawej strony tego napisu znajduje się mała strzałka  – 
oznacza to, że jeśli przesuniemy na nią kursor, otworzy się dodatkowa ramka – zawiera ona spis 
wszystkich programów na tym komputerze, 

– powoli przesuwamy kursor po linii poziomej na dodatkową ramkę, 

– w ramce możemy przesuwać kursor, aż wybrany przez nas program zostanie podświetlony;

– klikamy na podświetlony program, 

– program uruchamia się! 

 rozwinięte menu start

lista zainstalowanych 
na komputerze programów
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J a k  p a t r z e ć  w  o k n a  W i n d o w s ?  

Najczęściej używany na świecie system operacyjny pozwalający nam korzystać z komputera i umoż-
liwiający uruchamianie poszczególnych programów to Windows (czyt: „łindołs”, z ang. „okna”) fir-
my Microsoft (czyt: „majkrosoft”).

W systemie Windows, zgodnie z nazwą, wszystko opiera się na tzw. oknach. Różnią się one od siebie, 
w zależności od programu, do jakiego należą, ale pewne ich elementy pozostają niezmienione. 

W górnej części okna znajduje się pasek tytułu. Jest to identyfikator okna – pokazuje, do jakiego 
programu ono należy, jakie zawiera informacje. 

Każde okno ma w prawym górnym rogu trzy przyciski – kolejno od prawej (jak obok):

  krzyżyk – zamknięcie okna, najczęściej zamknięcie całego programu;

  jeden kwadrat/ dwa małe kwadraty – powiększenie rozmiaru okna na cały ekran/pomniejszenie 
okna, tak że nie zajmuje ono powierzchni całego ekranu; 

  podkreślenie – tzw. minimalizacja, czyli zmniejszenie okna do paska programów na dole ekranu.

 WAŻNE: Przycisk z krzyżykiem służy do zamykania programu. Gdy go naciskamy, okno zamyka 
się i znika z ekranu. Zamyka się cały program, tak jakbyśmy wyłączali telewizor. Przed zamknięciem 
programu koniecznie musimy zapisać dokumenty i zmiany, do których chcemy jeszcze wracać. Jeśli 
tego nie zrobimy, niezapisane dane będą bardzo trudne do odzyskania. 

Na pasku programów widoczne są wszystkie programy i okna, które są w danym momencie otwarte. 
Pasek programu jest elementem pulpitu: możemy go porównać do parapetu. 

Jeśli klikniemy wybrane okno na pasku programów – zostanie ono otwarte i będzie widoczne na 
ekranie. 

W systemie Windows wiele programów (wiele okien) może być otwartych jednocześnie – np. „Kalku-
lator” i „Notatnik” – a użytkownik może otwierać je na zmianę, bez potrzeby zamykania i wyłączania 
programu. 

 przykładowe okno

krzyżyk

podkreślenie

jeden kwadrat/dwa małe kwadraty

 dolny pasek 
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pasek tytułu
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K o m p u t e r o w a  m a s z y n a  d o  p i s a n i a  –  p r o g r a m  d o  e d y c j i  
t e k s t u

„Komputer zastąpił maszynę do pisania”. Mówiąc precyzyjnie, zastąpił ją jeden z programów kompu-
terowych – tzw. edytor tekstu. Dużym plusem pracy na komputerze jest swoboda i łatwość wpro-
wadzania zmian w tekście, bez konieczności skreśleń, wyrzucania kartek i używania korektora. 

Jest to bardzo praktyczna funkcja komputera – otwórzmy zatem program do edycji tekstu i rozpocz-
nijmy naukę! 

Suwak w oknie? 

Każdy program posiada po prawej stronie pionowy pasek przewijania treści, nazywany też suwakiem. 

Na dole i górze paska widoczne są strzałki. Klikając na nie, przesuwamy obraz w górę lub w dół. Mię-
dzy strzałkami przemieszcza się wówczas niewielki prostokąt – belka przewijania. 

Można szybciej przewijać treść za pomocą belki przewijania i myszy. Wystarczy, że przesuniemy kur-
sor na belkę i przytrzymamy wciśnięty lewy przycisk myszy (podobnie jak przy przeciąganiu obiek-
tów – patrz strona 16). Przesuwając myszkę w górę lub w dół, przewijamy obraz w oknie. 

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 2

Spróbuj znaleźć na pulpicie lub menu Start program Internet Explorer. 

Otwórz program i zacznij klikanie:

Na stronie 18 opisywaliśmy jak otworzyć program. 

– zminimalizuj okno programu do paska programów (kliknij mały przycisk z kreseczką); 

– przywróć okno programu z paska programów (kliknij w zminimalizowane okno na pasku narzędzi); 

–  powiększ okno na cały ekran – gdy jest małe – a następnie pomniejsz (kliknij przycisk z jednym lub 
dwoma kwadracikami);

–  zamknij okno (kliknij mały przycisk z krzyżykiem). 

 CZY WIESZ, ŻE Pierwszy komputer osobisty został stworzony w latach siedemdziesiątych przez 
Steva Jobsa i Steva Woźniaka (Amerykanina polskiego pochodzenia) – współzałożycieli firmy Apple.

 przewijanie dokumentu

strzałka przewijania w górę

strzałka 
przewijania w dół

pasek przewijania
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 program Word
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Istnieje kilka programów do edycji tekstu (np. WordPad, Notatnik, Word i inne). 

Pisanie na komputerze 

Po otworzeniu programu widzimy obraz białej kartki – można od razu przystąpić do pisania tekstu 
na klawiaturze. 

Na stronie 9-10 pokazujemy, jak posługiwać się klawiaturą komputerową. 

Na ekranach miga niewielka pionowa kreska – to kursor pisania. Kursor ten „wstawia” literki na 
ekranie. Tekst pojawia się zawsze w miejscu, w którym on się znajduje.

W obrębie kartki również wskaźnik myszki nie ma postaci strzałki – ma pionowy kształt, przypomi-
nający rzymską jedynkę. 

Kursor pisania przemieszczamy w tekście za pomocą myszy, klikając w dowolnym miejsce w obrębie 
białej kartki i tekstu. 

 SPRAWDŹ
– Przesuń myszkę na dowolne miejsce w tekście.

– Kliknij (naciśnij jednokrotnie lewy przycisk myszy).

– Kursor miga teraz w innym miejscu.

– Jeśli zaczniesz teraz pisać na klawiaturze, tekst pojawi się od miejsca, gdzie miga kursor. 

 WAŻNE: Tekst automatycznie pojawia się zawsze od miejsca, gdzie znajdował się kursor pi-
sania. Zanim będziemy kontynuować pisanie, warto zwrócić uwagę, czy kursor przez przypadek nie 
przeskoczył w środek jakiegoś wyrazu lub zdania. 

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 3

Spróbuj wpisać dowolny tekst:

– np. jestem jola; 

– zaczynając od dużej litery, np. Jestem z Krakowa; 

– używając polskich znaków, np. Nazywam się Jola Kowalska. 
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 SPRAWDŹ
– Po napisaniu zdania naciśnij klawisz Enter. Napisz następne zdanie. 

Formatowanie tekstu 

Tekst w komputerze, zanim go wydrukujemy, można zmieniać na różne sposoby – nazywamy to 
formatowaniem. 

Można pisać w różnych rozmiarach, kolorach czy stylach (kursywą, podkreślonym lub pogrubionym). 

W oknie programu Word warto zwrócić uwagę na tzw. paski narzędzi, czyli zbiór poleceń dotyczący 
grupy działań. 

Pasek menu – zawiera główne operacje dotyczące całego programu.

Pasek standardowy – zawiera przyciski pozwalające wykonywać podstawowe operacje w danym 
dokumencie. 

Pasek formatowania – zawiera przyciski umożliwiające formatowanie tworzonego tekstu. 

1 pogrubienie tekstu (B – z ang. bold);

2 pochylenie (I – italic; czyt: „italik”);

3 podkreślenie (U – underline; czyt: „anderlajn”);

4 kolor tekstu;

5
rozwijana lista z numeracją wielkości znaków – należy kliknąć na strzałkę po prawej 
stronie i z rozwiniętej wówczas listy wybrać wielkość, poprzez najechanie kursorem 
myszki i kliknięcie;

6 krój pisma – użycie analogiczne jak wielkości znaków.

 SPRAWDŹ
– Kliknij przycisk „pogrubienie tekstu”.

– Napisz słowo lub zdanie.

– Kliknij przycisk „podkreślenie”.

– Napisz kolejne zdanie lub słowo.

– Kliknij ponownie przycisk „pogrubienie tekstu”.

– Napisz kolejne słowo.

zmiana 
wielkości czcionki

zmiana 
kroju czcionki

zmiana 
koloru czcionki

pochylenie

podkreślenie
pogrubienie – bold
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Na ekranie powinno pojawić się np: ala ma kota

 WAŻNE: Aby przestać pisać w danym stylu, należy kliknąć ponownie wybrany przycisk. Aby 
zmienić kolor, trzeba zawsze dokonać wyboru z listy. 

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 4

Spróbuj napisać następujące zdania w takiej samej formie: 

– Komputer to praktyczne narzędzie. 

Formatować możemy również już napisany tekst. Do tego potrzebne jest tzw. zaznaczanie tekstu. 

Jak zaznaczyć fragment tekstu?

– Należy najechać kursorem myszki na początek tekstu, który chcemy zaznaczyć;

– nacisnąć lewy przycisk myszy i cały czas trzymać go,

– następnie powoli przesunąć kursor myszy (cały czas trzymając wciśnięty jej lewy przycisk) do 
punktu, gdzie kończy się tekst, który chcemy zaznaczyć – zaznaczany fragment będzie miał ciemniej-
sze tło.

– Gdy cały tekst, który miał być zaznaczony, znajdzie się na ciemniejszym tle, należy puścić lewy 
przycisk myszy.

Aby odznaczyć tekst, klikamy wskaźnikiem myszy w dowolne miejsce na białej kartce. 

 SPRAWDŹ
– Zaznacz wybrany tekst na ekranie.

– Kliknij przycisk „pogrubienie tekstu”.

– Kliknij wskaźnikiem w dowolne miejsce na kartce.

– Wybrany tekst jest pogrubiony.

 zaznaczenie tekstu
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 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 5

Spróbuj napisać poniższe zdanie, uwzględniając interpunkcję, duże litery i polskie znaki („ą”, „ś” itd.):

– „Kurs komputerowy to świetna okazja, aby poznać możliwości, jakie daje internet.”

Następnie spróbuj zmienić tekst, by wyglądał tak, jak przedstawiony poniżej:

– „Kurs komputerowy to świetna okazja, aby poznać możliwości, jakie daje internet.”

Opracowane dokumenty możemy zapisywać w pamięci komputera, a następnie do nich wracać 
i nadal z nich korzystać – wprowadzać zmiany, drukować, wysyłać itd. 

Zapisywanie dokumentu: 

– na pasku narzędzi w górnej części okna kliknij polecenie Plik, 

– otwiera się ramka menu Plik, 

– wybierz opcje „Zapisz jako..” – przesuń myszkę na napis i kliknij, 

– pojawi się nowe, mniejsze okno „Zapisz jako..”, 

– uzupełnij pole „Nazwa pliku”i sprawdź pole „Zapisz w”- najlepiej jeśli wybrana opcja to folder 
„Moje dokumenty”, 

– kliknij na „Zapisz” lub naciśnij przycisk Enter, 

– na pasku tytułu zapisanego dokumentu powinna pojawić się jego nowa nazwa.

Otwieranie dokumentu: 

– na pasku narzędzi odszukaj małą ikonkę z obrazem otwieranej teczki i kliknij,

– otwiera się nowe okno, 

– wybierz dokument, który chcesz otworzyć,

– przesuń kursor na nazwę wybranego dokumentu,

– kliknij – nazwa dokumentu podświetli się ciemniejszym kolorem,

– kliknij przycisk „Otwórz”,

– dokument otworzył się.

zapisz jako... zapisywanie pliku

 otwieranie pliku

ikona otwórz
wybór szukanego pliku
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I n t e r n e t  –  c z y m  j e s t ?  

Internet to:

  źródło informacji,

  szybka i tania forma komunikacji,

  rozrywka.

Internet to sieć komputerów na całym świecie, połączonych ze sobą dzięki 
istniejącej sieci kabli telefonicznych, światłowodów, a także nadajników 
radiowych i satelitarnych. W sieci tej zamieszczone są niezliczone ilości in-
formacji na tzw. stronach www (z ang. world wide web – „ogólnoświatowa 
pajęczyna”). 

Internet jest jak ogromna biblioteka, którą na dodatek każdy może wzbo-
gacać, dodając własne treści (teksty, zdjęcia, a nawet filmy czy muzy-
kę) i każdy ma do niej dostęp z dowolnego miejsca na świecie. Strony 
internetowe możemy porównać do materiałów zamieszczonych w bi-
bliotece – różnią się tematyką, jakością, formą, objętością, są skarbnicą 
wiedzy, ludzkich pomysłów, twórczości. Tak jak w bibliotece istnieje 
możliwość wyszukiwania stron w katalogach – tzw. wyszukiwarkach 
internetowych. 

Użytkownicy globalnej światowej sieci, tzn. osoby korzystające z kom-
putera podłączonego do internetu, mogą porozumiewać się ze sobą na 
żywo lub np. poprzez listy elektroniczne. Dostęp do internetu możliwy jest 
z prawie każdego miejsca na kuli ziemskiej, obecnie również dzięki moż-
liwości połączeń bezprzewodowych, za pośrednictwem łączy satelitarnych. 
Z dowolnego zakątka na świecie, będąc podłączonym do internetu, można 
przeczytać wiadomości ze swojego kraju, ale również w dowolnym innym języku 
– ze wszystkich krajów świata. Internet umożliwia napisanie listu do bliskich, który 
nawet z drugiego końca świata dojdzie do odbiorcy w ciągu kilku minut. 

Internet – jak z niego korzystać?
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Jak poruszać się w globalnej sieci oraz wykorzystać usługi i możliwości, jakie oferuje nam internet, 
postaramy się przedstawić w tym i w kolejnych rozdziałach podręcznika.

Kilka faktów na temat internetu:

  Zawartość internetu, czyli strony www, jest tworzona zarówno przez firmy, jak też przez osoby pry-
watne. Każdy może stworzyć swoją stronę (np. na temat zainteresowań) i każdy może ją zamieścić 
w sieci. 

  Dostęp do treści stron www jest darmowy, z nielicznymi wyjątkami.

  Większość witryn internetowych utrzymuje się z reklam na nich wyświetlanych, które niestety 
bywają uciążliwe dla odwiedzających.

 CZY WIESZ, ŻE Pierwsza sieć komputerowa Arpanet – przodek internetu – była siecią służącą 
do celów wojskowych. 

S t r o n y  w w w ,  c z y l i  s t r o n y  i n t e r n e t o w e

Strona internetowa to, podobnie jak zwykła gazeta, tekst i zdjęcia wyświetlane na ekranie komputera 
– daje nam jednak o wiele większe możliwości.

Dzięki niej posiadamy dostęp do:

  tzw. multimediów (czyli mamy możliwość przesłuchania muzyki lub obejrzenia nagrań wideo – np. 
wiadomości telewizyjnych),

  interakcji z innymi użytkownikami internetu poprzez rozmowy na żywo,

  wymiany ogłoszeń/dyskusji na tzw. forach dyskusyjnych,

  wielu innych funkcji. 

Każda strona w internecie posiada swój niepowtarzalny adres. Adresy stron internetowych najczę-
ściej zaczynają się od trzech liter „www” – po tym najłatwiej je rozpoznać. 
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J a k  t r a f i ć  w  t e  s t r o n y ,  c z y l i  w c h o d z i m y  d o  i n t e r n e t u  

Do poruszania się w internecie i przeglądania stron internetowych służy specjalny program w kom-
puterze nazywany przeglądarką internetową. 

Podstawowa, najbardziej znana przeglądarka internetowa, nazywa się Internet Explorer i jest ele-
mentem systemu Windows firmy Microsoft. 

 WAŻNE: Istnieją także inne programy służące do poruszania się w internecie. Najpopularniejsze to 
Firefox (czyt: „fajerfoks”) i Opera. Są one przystosowane np. do potrzeb osób ze słabym wzrokiem.

Otwieramy program służący do pobierania i przeglądania stron www, czyli przeglądarkę internetową. 

Na stronie 18 opisywaliśmy szczegółowo jak otwierać program.

Po uruchomieniu programu otwiera się okno, które nazywamy witryną internetową. 

Okno przeglądarki internetowej zawiera wiele elementów, które widzieliśmy już w innych oknach. 
Posiada również charakterystyczne cechy i funkcje, które pozwalają poruszać się i przeglądać strony 
internetowe. 

 SPRAWDŹ
Spróbuj wejść na stronę internetową firmy UPC:

– przesuń myszkę, tak by kursor znalazł się w obrębie paska adresu,

– kliknij – pojawi się pionowy migający kursor,

– jeśli w pasku adresu znajduje się inny napis – skasuj go (klawiszem Backspace lub Delete),

– wpisz adres www.upc.com.pl i naciśnij klawisz Enter,

– otwiera się strona internetowa.

 WAŻNE: W adresie strony, na samym jego początku, czasem pojawia się oznaczenie http://. Nie 
trzeba go wpisywać w pasku adresu – zostanie ono dodane automatycznie.

 Internet Explorer

 FireFox

 Opera
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W oknie widzimy: 

Pasek tytułu – tu wyświetla się zawsze tytuł strony, na której aktualnie jesteśmy oraz informacja, 
czego ona dotyczy. 

Pasek adresu – jest to miejsce, gdzie wyświetlany jest adres danej strony internetowej. Jeśli znamy 
adres strony, którą chcemy wyświetlić, należy go wpisać właśnie w pasku adresu. 

Pasek przewijania – służy do przewijania treści strony. 

Na stronie 20, w części o edycji tekstu omawialiśmy, jak korzystać z paska przewijania. 

Na stronie internetowej należy zwrócić uwagę na ważny element, jakim jest

Menu – spis treści głównych działów czy też całej zawartości danej strony internetowej. 

Dzięki menu wiemy, gdzie i jakich informacji można szukać na danej stronie internetowej. 

W każdej stronie internetowej wyróżniamy stronę główną oraz podstrony. 

Wybierając interesujący nas w menu dział, przechodzimy na kolejne podstrony. Zawsze możliwy jest po-
wrót na stronę główną – wystarczy kliknąć na odpowiedni napis bądź znaleźć symbol 

Menu na stronie internetowej funkcjonuje na zasadzie tzw. linków, czyli odsyłaczy do podstron.

pasek tytułu

pasek adresu

menu strony
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Odsyłacze „wiążą” ze sobą dwa dokumenty. Linki mogą także być umieszczane w tekście, wówczas 
są wyróżnione innym kolorem (zazwyczaj niebieskim) często też są podkreślone. Odsyłacz może 
mieć również formę graficzną, np. zdjęcia.

 WAŻNE: Kursor myszy zatrzymany na linku/odnośniku, zmienia kształt na rysunek dłoni z wy-
ciągniętym palcem. 

 SPRAWDŹ
Spróbuj przeglądać informacje na stronie www.upc.com.pl: 

– wybierz interesujący cię dział w menu na stronie głównej, 

– przesuń kursor myszy na wybrany dział i kliknij – otwiera się podstrona, 

– zobacz, czy na otwartej podstronie nie ma innych interesujących działów,

– znajdź znaczek strony głównej i kliknij w niego (czasem połączeniem ze stroną główną może być 
graficzny znak w górnej części strony, symbolizujący firmę czy nazwę serwisu internetowego),

– jesteś z powrotem na stronie www.upc.com.pl,

– serfujesz po internecie.

 CZY WIESZ, ŻE „Serfowanie” (z ang. surfing) to popularne określenie, które przyjęło się w ter-
minologii dotyczącej internetu - oznacza przeglądanie stron internetowych.

O  s e r f o w a n i u  

Program Internet Explorer posiada jeszcze kilka innych funkcji, które ułatwiają poruszanie się po 
stronach internetowych. 

Zaznaczone przyciski po kliknięciu umożliwiają: 

Wstecz – powrót do poprzednio wyświetlanej strony; 

Dalej – przejście do następnej w kolejności, ale już poprzednio wyświetlanej strony;

Odśwież – uaktualnienie informacji wyświetlanej na stronie (przydatne, gdy informacje na stronie 
internetowej ulegają na bieżąco zmianom np. podczas aukcji internetowej). 

powrót do strony głównej

home

dalej

odśwież

wstecz

29Internet – jak z niego korzystać?Akademia e-Seniora UPC



 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 1

Spróbuj znaleźć interesujące cię informacje na innej stronie internetowej. Wpisz w pasek adresu zna-
ną ci stronę lub poszukaj ciekawej strony w “Spisie linków” na końcu tej książki. 

J a k  o d n a j d y w a ć  i n f o r m a c j e ,  p o z n a w a ć  n o w e  a d r e s y ?

Wyszukiwarki internetowe

Bywa, że przeglądamy strony, których adres już znamy bądź znaleźliśmy na okładce książki, w ga-
zecie, na ulotce. Jednak znacznie częściej musimy samodzielnie wyszukać potrzebnych akurat infor-
macji i stron, na których można je uzyskać. W tym celu używamy wyszukiwarek internetowych. 
Stanowią one olbrzymi zbiór stron internetowych z całego świata. Wyszukiwanie odbywa się na 
podobnej zasadzie, jak odnajdywanie w bibliotece książek na interesujący nas temat. Na podstawie 
haseł przedmiotowych i poszukiwanych tytułów wyszukiwarka wskazuje nam strony najbardziej 
zbliżone do przedmiotu naszego zapytania. 

 CZY WIESZ, ŻE Nazwa Google powstała z przekształcenia matematycznego terminu ,,googol”. 
,,Googol” oznacza liczbę zapisywaną jako 1 ze 100 zerami. Googol to ogromna liczba. Nic we wszech-
świecie nie występuje w takiej liczbie: ani gwiazdy, ani cząsteczki kurzu, ani atomy. Odwołanie się do 
tego terminu przez Google odzwierciedla cel firmy, która stara się uporządkować olbrzymie świato-
we zasoby informacji. (Za: google.com) 

 SPRAWDŹ
Spróbuj wyszukać w wyszukiwarce Google potrzebne ci informacje np. na temat kursów interneto-
wych dla seniorów: 

– wejdź na stronę www.google.pl, 

– kliknij w ramkę pośrodku strony – zacznie migać kursor, 

– wpisz hasła, które pozwolą uzyskać informacje o kursach, np. kurs internetowy seniorzy,

– naciśnij Enter lub kliknij przycisk „Szukaj”.

– Wyświetla się lista wyników wyszukiwania! 

 Google
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Lista wyników wyszukiwania to krótkie notatki na temat stron internetowych, które odpowiadają 
kryteriom naszego zapytania. 

Każda z takich notatek zawiera:

  tytuł w kolorze niebieskim,

  krótki opis lub fragment treści w kolorze czarnym.

By przejść do wybranego adresu, wystarczy kliknąć na niebieski podkreślony tytuł.

 WAŻNE: Gdy chcemy otworzyć nową stronę bez utracenia aktualnie oglądanej, można kliknąć na 
odnośnik przytrzymując przy tym klawisz Shift. Widzimy nową stroną w nowym oknie programu.

Jeśli w pierwszych dziesięciu wynikach wyszukiwania nie znajdziemy odpowiadającej strony, należy 
przejść do listy kolejnych dziesięciu.

Na samym dole strony widzimy listę numerów stron. Aby przejść dalej, wystarczy kliknąć słowo 
„następna” lub odpowiedni numer strony. 

Inne znane polskie wyszukiwarki to:

 www.netsprint.pl

 www.szukaj.onet.pl

 www.szukaj.wp.pl

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 2

Przy użyciu wyszukiwarki internetowej spróbuj odnaleźć informacje o ulubionym aktorze bądź muzyku.

 CZY WIESZ, ŻE Dlaczego tak trudno znaleźć w internecie informację, której szukasz? 

Informacja w internecie nie jest w pełni zorganizowana, ani sklasyfikowana. Wyszukiwarki interne-
towe np. Google, nigdy nie zawierają w 100% pełnej i aktualnej informacji o istniejących stronach 
internetowych. 

Aby skutecznie wyszukiwać informację – potrzebne jest trochę nauki, dobre wskazówki i przede 
wszystkim praktyka.

 notatka 

 lista kolejnych stron 
z wynikami wyszukiwania
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Podstawowe zasady wyszukiwania informacji:

 hasła do wyszukiwarki należy wpisywać w mianowniku liczby pojedynczej; 

 hasła należy dobierać uważnie i precyzyjnie, wówczas uzyskamy lepszy wynik wyszukiwania; 

 im więcej użytych słów (ale w przedziale od 1 do 10), tym bardziej zawężony będzie obszar poszu-
kiwań i trafniejsze wyniki;

 hasła powinny jak najprościej i najtrafniej określać interesujący nas temat, np. zamiast – statystki 
na temat inflacji w 1990, powinno się wpisać – inflacja 1990; 

 szukanych fraz nie wpisujemy w języku naturalnym, pełnym zdaniem, ale hasłowo, np. zamiast 
Chcę pojechać do Puszczy Kampinoskiej powinno się wpisać Puszcza Kampinoska; 

 aby wyszukać konkretną frazę, należy wpisywane hasła ująć w cudzysłów – wyszukiwarka wskaże 
wówczas strony, na których dane wyrażenie występuje w identycznej formie; 

 gdy kolejne słowo poprzedzone będzie znakiem „–” (minus), odjęta zostanie z wyszukiwanych 
stron pula adresów związanych z tym hasłem.

Gdy popełnimy błąd literowy przy wpisywaniu słów, wyszukiwarka udzieli nam podpowiedzi, na 
którą możemy się zgodzić lub nie.

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 3

Wyszukaj niżej podane hasła i porównaj wyniki wyszukiwania. Zwróć uwagę na: 

– ogólną ilość znalezionych adresów (wynik, czyli liczba znalezionych stron, wyświetlany jest na pa-
sku w górnej części okna), 

– ich trafność, czyli na ile odpowiadają kryteriom w zapytaniu:

– książki (proste zapytanie);

– książki antykwariat (zawężenie poszukiwań poprzez dodanie drugiego słowa-klucza);

– książki recenzje (gdy nie chcemy kupować książki, a chcemy poczytać recenzje);

– „książki o Warszawie” (wyszukane zostanie dokładnie takie wyrażenie jak je wpisano).

– Spróbuj też inne hasła! 

podpowiedz ze strony 
wyszukiwarki
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K a t a l o g i  s t r o n

Wyszukiwarki internetowe umożliwiają nam także korzystanie z katalogu stron ułożonych tematycz-
nie. Używając katalogu stron internetowych można dotrzeć do poszukiwanych adresów.

 SPRAWDŹ
Spróbuj wyszukać informacji i stron www za pomocą katalogu: 

– na stronie www.google.pl kliknij napis „katalog”;

– wybierz temat np. „społeczeństwo” – przechodzisz do kolejnych podkatergorii;

– wybierz podkategorie np. „dom”;

– dalej wybieraj interesujące cię kategorie – pojawia się coraz bardziej zawężona tematycznie lista 
stron internetowych. 

Wyszukiwanie za pomocą katalogu ma jednak tę zasadniczą wadę, że wyniki są mniej aktualne 
i dokładne. Katalog bowiem jest tworzony nie przez program komputerowy, ale ludzi, którzy nie są 
w stanie na bieżąco śledzić wszystkich powstających stron www i wpisywać ich do katalogu.

Warte polecenia katalogi stron internetowych:

– www.katalog.onet.pl 

– www.katalog.wp.pl 

– www.webwweb.pl 

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 4

Wejdź w wybrany katalog stron www i postaraj się odnaleźć kolejne podkategorie w dziedzinie, która 
wydaje się interesująca, a także zobaczyć zebrane i opisane tam adresy internetowe.
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P o r t a l e  i n t e r n e t o w e ,  c z y l i  w s z y s t k o  w  j e d n y m  m i e j s c u !

Portal internetowy to bardzo rozbudowana strona www, uaktualniana na bieżąco przez prawie całą 
dobę. 

Na portalach na ogół funkcjonuje rozbudowany dział informacyjny, publicystyczny, rozrywkowy 
i wiele innych. Każdy może na nich znaleźć coś dla siebie. 

Portal internetowy na ogół oferuje możliwość założenia darmowego konta poczty elektronicznej 
(konta e-mail).

Trzy najbardziej popularne portale w polskim internecie to:

 www.onet.pl

 www.wp.pl

 www.interia.pl

Z mnogością działów i tematyki na nich zawartej można zapoznać się na stronach:

 www.onet.pl/wszystkie/

 www.przewodnik.wp.pl

 www.firma.interia.pl/dzialalnosc/produkty/nasze_serwisy/

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 5

Spróbuj poznać wybrany portal internetowy – wejdź np. na stronę www.wp.pl, a następnie:

– Zapoznaj się z budową strony i działami na stronie głównej. 

– Przejrzyj informacje zawarte na stronie głównej i skróty wiadomości. 

– Wybierz temat, dział – nakieruj kursor myszy na dane zdanie/napis i kliknij.

– Wróć do strony głównej przy użyciu przycisku „Wstecz”.

– Możesz powtarzać ten sam schemat postępowania, zapoznając się przy tym z ofertą działów zawie-
rających kilka najbardziej cię interesujących zagadnień.

 Onet

 Wirtualna Polska

 Interia
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J a k  z a c h o w a ć  i n f o r m a c j ę  w y s z u k a n ą  w  i n t e r n e c i e ?  

Tworzenie listy ulubionych stron

Podczas „serfowania” w internecie znajdujemy wiele ciekawych stron, które mogą nam być później 
również potrzebne. Zamiast notowania ich wszystkich w notesie, istnieje możliwość zapisania ich 
w przeglądarce Internet Explorer jako „Ulubione”. Jest to bardzo wygodna forma przechowywania 
wybranych adresów, jeśli korzystamy ze swojego komputera w domu. 

 SPRAWDŹ
Spróbuj dodać wybraną stronę do „Ulubionych”: 

– otwórz stronę www.wp.pl

– w górnej części okna na pasku narzędzi kliknij przycisk „Ulubione”;

– wybierz opcję „Dodaj do ulubionych” – otworzy się małe okno, gdzie można wprowadzić nazwę lub 
opis dla wybranej strony; 

– zatwierdź, klikając przyciskiem OK. 

– Teraz możesz zawsze wrócić na „zapamiętaną” stronę.

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 6

Stwórz swoją krótką listę „Ulubionych”. Wybierz kilka adresów ze „Spisu linków” na końcu książki 
i zapisz je na liście, postępując według powyżej podanego wzoru. 

Drukowanie 

Istnieje również możliwość wydrukowania danego tekstu czy obrazu znalezionego na stronie interne-
towej. Jedynym warunkiem jest posiadanie drukarki podłączonej do komputera. 

Możemy wydrukować całość aktualnie oglądanej strony internetowej bezpośrednio z przeglądarki 
internetowej. 
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 SPRAWDŹ
Spróbuj wydrukować przeglądaną stronę: 

– otwórz stronę www.upc.com.pl

– w górnej części okna na pasku narzędzi znajdź przycisk „Plik”;

– przesuń kursor myszki na ten przycisk i kliknij – wyświetli się lista menu;

– przesuń kursor (nie naciskając przycisków myszy) na opcje „Drukuj” – pojawi się nowe okno;

– zatwierdź wydruk, klikając przycisk OK. 

Gdy nie mamy podłączonej drukarki, najlepiej jest utworzyć dokument gotowy do druku, który bę-
dzie można zapisać np. na dyskietce, lub wysłać pocztą e-mail do osoby posiadającej drukarkę.

Możemy to zrobić, kopiując treść strony do innego programu np. Word. 

Kopiowanie tekstu: 

 aby skopiować wybrany tekst czy obraz należy go najpierw zaznaczyć,

Na stronie 23 opisujemy szczegółowo, jak zaznaczać tekst. 

 na zaznaczonym fragmencie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, 

 z rozwiniętego menu wybrać opcję „Kopiuj” (klikając lewym przyciskiem myszy). 

Dzięki temu zaznaczony tekst zostanie wstawiony do niewidocznego dla nas schowka. Jest to 
tzw. pamięć podręczna komputera. Pozwala nam ona przenieść wybrany tekst do innego programu. 

Wklejanie tekstu: 

 aby wkleić tekst, należy najpierw otworzyć odpowiedni program np. Word,

 w górnej części okna na pasku narzędzi należy kliknąć przycisk „Edycja”, 

 następnie w rozwiniętym menu wybrać opcje „Wklej” (klikając lewym przyciskiem myszy),

 tekst pojawia się w otwartym dokumencie Word. 

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 7

Spróbuj skopiować treść interesującego artykułu ze strony internetowej: 

– wejdź na stronę serwisu z wiadomościami www.wiadomosci.onet.pl,

 rozwinięte menu plik

zaznaczona opcja druku

zaznaczona opcja kopiuj
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– wybierz artykuł,

– zaznacz i skopiuj jego treść,

– następnie wklej ją do programu WordPad lub Word.

Zachowywanie tekstów i obrazów

Kolejna możliwość zachowywania wyszukanych w internecie skarbów, to zapisywanie obrazów jako 
odrębnych plików. 

 SPRAWDŹ
Spróbuj skopiować oglądane na stronach internetowych obrazki:

– otwórz stronę www.fotoplatforma.pl

– przesuń kursor myszy na wybrane zdjęcie;

– kliknij prawym przyciskiem myszy – pojawi się lista menu;

– wybierz opcję „Zapisz obraz jako...” (klikając lewym przyciskiem myszy) – pojawi się nowe okno 
z listą plików zapisaną na danym komputerze.

Dalej postępuj kolejno:

– wybierz miejsce docelowe do zapisu dokumentu – najlepiej wybrać folder „Moje dokumenty”, który 
jest do tego przeznaczony, jako folder „podręczny”, najłatwiej dostępny.

– Możesz wprowadzić nazwę dokumentu inną niż ta, pod jaką się początkowo pojawił – w tym celu 
należy kliknąć w polu „Nazwa pliku” i wpisać nazwę.

– Kliknij przycisk „Zapisz”.

– Obrazek jest zapisany w pamięci komputera – spróbuj go otworzyć. 

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 8

Spróbuj zachować inne zdjęcia lub grafiki na komputerze: 

– otwórz stronę wyszukiwarki Google,

– kliknij napis „Grafika”,

– wpisz hasło dla szukanych grafik, np. nazwisko znanego malarza,

– z wyszukanych obrazów zapisz jeden w folderze „Moje dokumenty”.

zapisz obraz

 wybór miejsca zapisu
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B u d o w a  a d r e s u  p o c z t y  i n t e r n e t o w e j  

Poczta internetowa potocznie zwana e-mailem jest najbardziej popularną usługą 
wśród użytkowników internetu. Jej nazwa pochodzi od słów: elektronic mail 

(„poczta elektroniczna”) stąd skrót: e-mail. Zastępuje pocztę tradycyjną, 
a jej największe zalety to szybkość i wygoda użytkowania. Znając adres 

e-mailowy wybranej osoby i mając dostęp do internetu, można wysłać 
i otrzymać korespondencję z dowolnego miejsca na świecie, nawet 

w ciągu kilkunastu minut. 

Poczta elektroniczna umożliwia wysyłanie listów tylko do tych osób, 
które posiadają konto e-mail, tzn. elektroniczną skrzynkę na listy. 
List dojdzie do adresata, jeżeli adres będzie utworzony zgodne 
z poniższym schematem:

adresat@adres_domenowy
 „adresat” zwany też loginem lub identyfikatorem jest nazwą, 

którą tworzymy sami podczas zakładania konta;

 adres_domenowy, to inaczej domena i nie mamy wpływu na 
jej treść, służy do identyfikacji serwera pocztowego;

 symbol @ (at) czytany jest potocznie jako ”małpa”. 

Przykładowy adres: zosia.k@wp.pl należy rozumieć następująco: 
osoba, której konto pocztowe ma nazwę zosia.k posiada konto na 

domenie o nazwie wp.pl.

Login jest niepowtarzalny i występuje tylko w jednym adresie e-mailowym 
na danej domenie. Tak jak w adresie pocztowym imię, nazwisko i numer 

mieszkania przy tej samej ulicy. 

Moja elektroniczna skrzynka pocztowa
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Natomiast wiele osób może mieć adres z daną domeną, tak jak wiele osób mieszka w tym samym 
mieście. 

 WAŻNE: Tylko adresy e-mailowe zawierają w środku znak @, a strony www – nie.

Z a k ł a d a n i e  k o n t a  e - m a i l

Korzystanie z poczty elektronicznej jest możliwe dopiero po założeniu konta mailowego. 

Można to zrobić np. na stronie Wirtualnej Polski (www.wp.pl). 

Konta pocztowe można zakładać również na innych serwisach, np. www.onet.pl, www.gazeta.pl, 
www.o2.pl i inne. Serwisy pocztowe oferują często zarówno konta darmowe, jak i płatne. Większość 
osób korzysta z darmowej poczty, jej oferta jest na ogół rozbudowana i wystarczajaca.

 SPRAWDŹ
Spróbuj założyć własne konto poczty elektronicznej: 

– wejdź na stronę www.wp.pl 

– po kliknięciu na przycisk „Poczta” pojawia się okno, w którym akceptujesz polecenie „Załóż konto”; 

– do ćwiczeń wybierz konto bezpłatne; 

– na następnej stronie kliknij ponownie polecenie „Załóż konto” i wypełnij formularz. 

 UWAGA! Wszystkie pola w kwestionariuszu poprzedzone poleceniami napisanymi czcionką 
czerwoną, są obowiązkowe do wypełnienia.

Login WP to np. wybrany przez nas pseudonim, nazwa naszego adresu mailowego (np. „maciej.no-
wak” lub „maria” lub „senior”) . Do tego trzeba dobrać odpowiednie hasło, które nie może być takie 
samo jak login, powinno zawierać co najmniej 6 znaków (bez polskich liter), z których co najmniej 
jeden jest cyfrą.

 zakładanie konta

załóż konto

ikonka poczty
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Po założeniu konta przepisujemy ze strony podsumowującej znajdujące się tam dane, np.:

Login: kurs_upc

Adres e-mail: kurs_upc@wp.pl

Serwer poczty wychodzącej (SMTP): smtp.wp.pl

Serwer poczty przychodzącej (POP3): pop3.wp.pl

Pomoc do Poczty: http://profil.wp.pl/pomoc.html

Dane dotyczące mojego konta mailowego: 

Mój login:

Adres e-mail:

Serwer poczty wychodzącej (SMTP):

Serwer poczty przychodzącej (POP3):

Masz już konto poczty elektronicznej – możesz wysyłać listy do innych!

 WAŻNE: Jeżeli nie korzystamy z darmowego konta e-mail przez dłuższy czas (min. miesiąc), to 
zostaje ono automatycznie usunięte. Konto płatne używamy dowolnie w zależności od potrzeb.

L u d z i e  l o g u j ą  s i ę  i  l i s t y  p i s z ą

Korzystając z nowego adresu można przystąpić do wysyłania listu. 

Gdy posiadamy już konto e-mail, możemy się zalogować do swojej skrzynki pocztowej. 

 SPRAWDŹ
Spróbuj załogować się do poczty. 

– wpisz adres www.wp.pl 

– kliknij przycisk „Poczta”;
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– w odpowiednich polach wpisz login (element adresu przed znakiem @); 

– wpisz hasło i zatwierdź klikając w przycisk „Loguj” lub naciskając Enter;

– jesteś w swojej elektronicznej skrzynce pocztowej.

Wysyłanie listu

Aby wysłać wiadomość e-mail należy: 

 kliknąć przycisk „Napisz” – pojawi się nowe, mniejsze okno;  

 wypełnić pola: 

Do – miejsce na adres e-mailowy osoby, do której chcemy wysłać list. 

Temat – wypełnianie nie jest konieczne, chociaż zwyczajowo wpisuje się tu temat listu.

 treść listu wpisać w największym, pustym polu, 

 kliknąć przycisk „Wyślij”. 

 List został wysłany, za kilka minut powinien być w skrzynce adresta.

Odbieranie listu

Aby odebrać wiadomość e-mail należy:

 wejść do folderu „Nowe” i nacisnąć przycisk „Odbierz”; 

 jeżeli ukazały się nowe wiadomości (są napisane pogrubioną czcionką) – otworzyć je, klikając na 
tytuł wiadomości.

Chcąc wrócić do spisu otrzymanych listów, klikamy na folder „Nowe”. 

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 1

Wyślij list zawierający pozdrowienia do osoby siedzącej po twojej prawej oraz po lewej stronie. 

 okno wysyłania wiadomości

odbierz
napisz

pole wpisywania 
tekstu
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O r g a n i z a c j a  s k r z y n k i  p o c z t o w e j  

Warto zwrócić uwagę na kolumnę z folderami znajdującą się po lewej stronie okna – służy ona do 
„zarządzania” wyglądem i zawartością skrzynki.

Sekcja „Foldery” pozwala na zachowanie porządku w skrzynce umieszczając listy w odpowiednich 
folderach, np.: w „Nowych” – wiadomości otrzymane, w ”Koszu” – usunięte. W „Roboczym” – te, 
z którymi będziemy jeszcze pracować, jeżeli chcemy mieć dostęp do listów wysłanych, to przenosimy 
je do folderu „Wysłane”. Folder „Spam” zawiera korespondencję niechcianą, np. reklamy.

Ikony w skrzynce pocztowej

DZIAŁANIE PRZYCISKÓW

Otwiera puste okno, w którym piszemy nowy list.

Przesyła list wskazanym osobom.

Pozwala automatycznie odpowiedzieć „Nadawcy” lub „Wszystkim”.

Natychmiastowe sprawdzenie czy do naszej skrzynki przyszła „Nowa wiadomość”.

Przenosi list do „Kosza”.

Wyszukuje listy według podanego klucza.

Umożliwia oglądanie obiektów w różnych „Widokach”. 

Zasady użytkowania poczty elektronicznej

Korzystając z poczty elektronicznej starajmy się przestrzegać ogólnie przyjętych zasad: 

 Nie rozsyłajmy tzw. łańcuszków szczęścia, spamu – wiadomości, które zawierają apel o przesłanie 
ich do jak największej liczby osób. Informacje w nich zawarte często są nieprawdziwe. 
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 Sprawdzajmy swój komputer w celu usuwania wirusów, by nie przesyłać wirusów innym.

 Nie piszmy bez potrzeby dużymi literami, gdyż w elektronicznej etykiecie (netykiecie) oznaczają 
one raczej „krzyk” i nie należy tego nadużywać.

 Pamiętajmy, by nadawać tytuł wysyłanym e-mailom, najlepiej – odzwierciedlający zawartość 
wiadomości.

 WAŻNE: Zainstaluj na swoim komputerze program antywirusowy, aby oszczędzić sobie i innym 
niepożądanych sytuacji.

K o r z y s t a n i e  z  k s i ą ż k i  a d r e s o w e j

Wysyłając listy, wygodnie jest pobierać adresy z książki adresowej, a nie – wpisywać je każdorazowo. 
Komputer automatycznie wpisuje do książki adresy osób, do których wysyłamy listy (po naciśnięciu 
przycisku „wyślij”). Możemy również sami dopisywać nowe adresy do książki. 

 SPRAWDŹ
Aby automatycznie pobrać adres wybranej osoby należy: 

– w okienku „Nowy list” kliknąć na słowo Do; 

– w nowo otwartym oknie – książce adresowej, w lewej kolumnie wskazać wybranego adresata;

– kliknąć na pole Do (znajduje się po środku okna) i OK (na dole); 

– wybrany adres zostaje automatycznie umieszczony w polu adresata. 

(W powyższym oknie nie ma jeszcze wpisanych adresatów.)

 WAŻNE: Jeśli rozsyłasz pocztę jednocześnie do grupy osób, warto korzystać z pola „DW” („do 
wiadomości”) lub „UDW” („ukryte do wiadomości”) – dzięki temu e-maile adresatów nie są widocz-
ne dla wszystkich odbiorców wiadomości. 

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 2

Ponownie wyślij listy do tych samych osób, korzystając z „Książki adresowej”. Dopisz do listy nowe 
adresy np. uczestników kursu. 

książka adresowa

pole wyboru adresata
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W y s y ł a n i e  l i s t ó w  z  z a ł ą c z n i k a m i

Do wiadomości e-mailowej można dodawać różnego rodzaju dokumenty, zdjęcia, artykuły itd. i prze-
syłać je do znajomych. 

Przed wysłaniem listu z załącznikiem należy sprawdzić gdzie znajduje się plik, który chcemy dołączyć 
do listu. 

 SPRAWDŹ
Spróbuj dodać załącznik do wiadomości e-mail: 

– kliknij przycisk „Napisz”, wpisz adresata i treść listu;

– teraz kliknij na „Dodaj załącznik” – otwiera się okno „Przeglądaj”;

– w oknie „Wysyłanie pliku” wskaż szukany plik;

– naciśnij przycisk „Załącz”;

– pozostaje już tylko kliknąć na ”Wyślij”;

– list z załącznikiem za kilka minut trafi do adresata. 

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 3

– Napisz listy wraz z załącznikami do innych uczestników kursu. Załącznikami mogą być obrazki 
znalezione w internecie.

– Napisz list do znajomej osoby, kogoś z rodziny, załącz np. zdjęcie z kursu. 
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dodaj załącznik

 okno szukania pliku 
do załącznika  UWAGA! Czasami może się okazać, że wysłany przez ciebie e-mail nie dotarł do odbiorcy. Otrzy-

masz wówczas powiadomienie (w formie listu) od serwera e-mail. Nadawcą będzie najczęściej użytkownik 
o nazwie MAILER-DAEMON. Nie wysyłaj do niego  listów – on nie istnieje. Przyczyną błędu może być: błąd w 
adresie odbiorcy, zapełniona skrzynka odbiorcy, zbyt duży załączniki czy też awaria serwera lub poczty. 

 WAŻNE: Należy również pamiętać, aby sprawdzać  jak duży (tzn. ile ma Kb, Mb) plik, który chcemy załą-
czyć, szczególnie jak wysyłamy zdjęcie lub grafikę. Wysyłanie i odbieranie plików o dużej ilości danych (powyżej 
1 Mb) może trwać długo, a także może się zdarzy, że taki duży mail zablokuje skrzynkę pocztową adresata.
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 CZY WIESZ, ŻE Jak duży jest internet? W katalogach Google znajduje się ok. 8 miliardów stron 
internetowych. Według niektórych to dopiero czubek góry lodowej! 

Za pośrednictwem internetu możemy zaplanować wiele spraw, sprawdzić rozkłady 
jazdy autobusu, pociągu, godziny otwarcia urzędu lub muzeum – bez potrzeby wy-
chodzenia z domu, czy prób dodzwonienia się na informację. 

Nie zawsze jednak znamy adresy stron www zawierających poszukiwane przez 
nas informacje. Wówczas korzystamy z wyszukiwarek internetowych. 

Na stronie 30 opisujemy szczegółowe instrukcje i zasady wyszukiwania infor-
macji w internecie. 

P o s z u k i w a n y  r o z k ł a d  j a z d y

Na przykładzie strony komunikacji miejskiej w Warszawie pokażemy, 
jak w prosty sposób można sprawdzić i zachować rozkład jazdy wybra-
nego autobusu, bez konieczności spisywania godzin na przystanku. 

 SPRAWDŹ
Spróbuj wyszukać stronę internetową komunikacji miejskiej w twoim 
mieście: 

– otwórz stronę wyszukiwarki internetowej,

– wpisz hasła: komunikacja miejska i np. Warszawa,

– naciśnij Enter lub kliknij przycisk „Szukaj”,

– z wyświetlonej listy wybierz stronę zakładu komunikacji,

– teraz możesz sprawdzić rozkład jazdy 

Planowanie, klikanie i szukanie
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 WAŻNE: Możemy na dwa sposoby łączyć się ze stronami na określony temat: 
– wpisując adres strony na pasku adresu i naciskając Enter, 
– wyszukując adresy stron przy pomocy wyszukiwarki np. Google.

Jeśli szukamy strony komunikacji miejskiej w Warszawie, w wyszukiwarce pojawia się strona ZTM 
Warszawa. Klikając na nią, łączymy się ze stroną Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. 

Aby znaleźć na niej informacje o godzinach kursowania komunikacji należy: 

 kliknąć napis ”Rozkład jazdy”, 

 wybrać zależnie od preferencji – wyszukiwanie wg linii lub przystanku (jeśli znamy numer linii, 
najlepiej wybrać tę opcje), 

 wskazać wybraną linię autobusu – wyświetla się cała trasa, 

 wybrać interesujący nas przystanek na trasie autobusu bądź tramwaju.

Podobnie postępujemy przy wyszukiwaniu stron z rozkładami komunikacji w innych miastach lub 
stron dotyczących innych tematów.

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 1

Spróbuj sprawdzić rozkład jazdy najbliższego autobusu jadącego do centrum miasta lub do znajomych. 

P l a n o w a n i e  w  X X I  w i e k u

Podróże

Istnieje wiele stron w internecie, które znacznie ułatwią planowanie bliższych i dalszych podróży 
i wycieczek. 

Warto zwrócić uwagę na stronę www.korkonet.pl. 

 SPRAWDŹ
Spróbuj poznać możliwości strony i informacje na niej zawarte: 

– po lewej stronie ekranu znajduje się menu z działami tematycznymi; 

rozwinięte menu 
rozkładu jazdy

 strona ZTM
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– kliknij w przycisk „Plany i Mapy” – przechodzisz do zbioru połączeń z wyjątkowo ciekawymi stro-
nami map miast Polski i świata,

– kliknij w łącznik „Komunikacja” – wyświetla się lista stron dotyczących rozkładów jazdy dla: PKP, 
PKS w całej Polsce, komunikacji lotniczej i rezerwacji biletów, Polskich Linii Lotniczych LOT i innych. 

Przy planowaniu wypoczynku możemy wyszukać strony zawierające informacje turystyczne np. 
www.turysta.com.pl lub portale turystyczne określonego miasta lub miejsca, które planujemy od-
wiedzić, np. na temat Krakowa www.go-cracow.com; mapy i aktualności Krakowa: www.krakow.co-
me2europe.eu, czy o Warszawie – www.ewarszawa.com. 

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 2

Wyszukaj w internecie stronę o mieście bądź miejscach w Polsce, do których miło jest jeździć lub 
które planujesz zobaczyć, zwiedzić. 

Rozrywka 

Z pomocą internetu w prosty sposób znajdziemy również informacje na temat aktualnego repertuaru 
kin, teatrów, wystaw w muzeach i galeriach. 

Sztukę, na którą warto się wybrać lub interesujący film do zobaczenia znajdziemy m.in. na stronach: 

 repertuar teatrów: www.teatr.win.pl, www.teatry.art.pl, teatr.trez0r.eu.org 

 repertuar wskazanych kin, opisy filmów: www.stopklatka.pl/repertuar, „Gazeta Wyborcza” – filmy: 
www.gazeta.pl 

Z kolei ogólną informację o wydarzeniach kulturalnych znajdziemy np. na stronie www.culture.pl 

A wydarzenia sportowe można też śledzić chociażby na www.sports.pl 

Co jeśli od rozrywki w teatrze lub kinie wolimy basen lub spokojne po południe przed telewizorem? 
Nie ma zmartwienia, bo na ten temat też znajdziemy mnóstwo informacji i wskazówek w internecie 
– najbliższy basen, ośrodek sportu, godziny rozpoczęcia zajęć w domu kultury, a także program tele-
wizyjny i radiowy, opisy filmów i polecane audycje. Na stronach często zamieszczone jest archiwum 
z nadanymi już programami czy audycjami w radio. 

 www.korkonet.pl
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Wystarczy wpisać odpowiednie hasło do wyszukiwarki internetowej! 

W i r t u a l n e  p o d r ó ż e  

Istnieje wiele stron, które mogą nas zabrać w inny świat, na drugi koniec globu bądź na podróż po 
galaktyce, jak www.discoverychannel.pl/kosmos. Możemy znaleźć strony o każdym zakątku Ziemi 
(liczba tych stron w języku polskim jest oczywiście ograniczona). 

Bardzo ciekawa jest strona Google Maps maps.google.com, na której można obejrzeć mapy z całego 
świata i podróżować po drogach np. Nowej Zelandii. 

Podobna mapa prezentuje również ulice i zakątki Warszawy um.warszawa.pl/mapa 

Zachwycające są też galerie zdjęć o najróżniejszej tematyce np. www.fotogaleria.pl 

Internet jest rzeczywiście bardzo wspierającym narzędziem przy planowaniu różnego rodzaju przed-
sięwzięć. Największy problem, z którym musimy sobie poradzić, to umiejętne zdefiniowanie tematu 
w wyszukiwarce. Reszta jest już prosta.

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 3

Spróbuj znaleźć w internecie strony na temat interesujących cię wydarzeń czy miejsc na ziemi, a na-
stępnie zapisz je w folderze „Ulubione”. 

Z a ł a t w i a n i e  s p r a w  p r z y z i e m n y c h  

Dla wielu osób najważniejszy jest fakt, że internet to cenne źródło informacji na temat pracy urzę-
dów, załatwienia formalności, zmian w regulacjach prawnych. Nawet na stronie naszego urzędu mia-
sta czy dzielnicy znajdziemy wiele wskazówek, np. jakie niezbędne dokumenty, formularze potrzebne 
są do załatwienia ważnej sprawy. 

Jest to szczególnie ważne i pomocne, gdy nie mamy siły i czasu biegać cały dzień po urzędach. 

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 4

Wyszukaj stronę swojego urzędu miasta lub dzielnicy i sprawdź, jakie informacje są na niej umiesz-
czone. Czy można tam znaleźć informacje na temat kontaktu z urzędem lub skontaktować się 
z urzędnikiem przez internet? 

 strona urzędu miasta Warszawa
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S M S  –  z  i n t e r n e t u  n a  t e l e f o n  k o m ó r k o w y

Nikogo już nie dziwi, że osoby starsze korzystają z telefonów komórkowych. Prostą, tanią i popularną 
formą kontaktu są krótkie wiadomości tekstowe, czyli SMS-y. 

Jednak napisanie nawet kilku zdań na małych klawiszach jest uciążliwe. Dużo łatwiej jest napisać 
wiadomość na klawiaturze komputera niż telefonu komórkowego. I taką możliwość daje nam inter-
net. 

Można wysyłać wiadomości SMS za darmo ze stron internetowych. Takie strony nazywają się 
bramkami SMS.

W Polsce aktualnie jest trzech głównych operatorów sieci komórkowych: Era (także Heyah), Orange 
(wcześniej pod nazwą Idea) oraz Plus GSM. Jest wiele bramek SMS, ale pewne i niezawodne są jedynie 
oficjalne strony operatorów komórkowych. SMS-y z tych stron można wysyłać niezależnie od tego, 
czy posiada się telefon komórkowy. Ważna jest sieć – operator – do jakiej należy osoba, do której 
chcemy wysłać wiadomość: wchodzimy na stronę www właśnie tej firmy.

Bramki SMS odpowiednio dla poszczególnych operatorów:

Orange (dawniej Idea)    www.sms.orange.pl

Plus    www.text.plusgsm.pl/sms/

Era / Heyah    www.eraomnix.pl/sms/

Na przykładzie strony sieci Orange w kilku krokach opiszemy wysyłanie SMS z internetu. 

Wysłanie SMS-a jest bezpłatne. 

Krok 1 – Otwórz stronę www.orange.pl

Krok 2 – Z lewej strony okna znajdź napis „SMS z internetu” i kliknij w ten napis. 

 strona Orange

nadawca
odbiorca
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Krok 3 – W nowym oknie wpisz w odpowiednich polach: nadawcę – twoje imię lub nazwisko, numer 
telefonu – tak żeby osoba odbierająca SMSa wiedziała, kto go wysłał.

Odbiorcę – numer odbiorcy (musi być w sieci Orange) – sprawdź czy na pewno numer jest prawidłowy.

Krok 4 – W większym białym polu wpisz wiadomość, może ona być długości 4 standardowych SMS-ów. 

Krok 5 – Na obrazku z czarnym tłem widoczne jest tymczasowe hasło. Aby wysłać SMS-a należy 
przepisać hasło do pola obok. 

Krok 6 – Kliknij przycisk „Wyślij”.

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 5

– Spróbuj wysłać wiadomość SMS na swój numer telefonu komórkowego, do sąsiada z zajęć lub 
ewentualnie do kogoś z rodziny lub znajomego.

– Korzystając z poczty internetowej, wyślij uczestnikom kursu wiadomość z prognozą pogody na 
najbliższe dni.

– Zajrzyj do „Spisu linków” na końcu książki i sprawdź niektóre z wymienionych tam stron. 

pole wpisywania wiadomości

hasło 
tymczasowe

pole na 
wpisanie hasła

wyślij
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 CZY WIESZ, ŻE Komunikator i firma Gadu-Gadu powstała w 2000 roku. Pierwszy wów-
czas tego rodzaju program w Polsce oparty na zagranicznych wzorach, stworzył student 
politechniki – Łukasz Foltyna. Po roku istnienia Gadu-Gadu miało już 250 tys. użyt-
kowników, obecnie jest ich blisko 6 milionów, a firma właśnie weszła na giełdę. 

Jak już wiadomo, internet nie zna granic geograficznych i pozwala porozumie-
wać się szybciej i taniej niż tradycyjne środki komunikacji. 

Korzystając z poczty elektronicznej można przesłać wiadomość, dołączyć 
do niej zdjęcia czy inne dokumenty. Ta forma komunikacji jednak nie 
pozwala porozumiewać się na żywo, w czasie rzeczywistym. Przesłanie 
wiadomości trwa od kilku do kilkunastu minut, a często adresat nie 
sprawdza poczty codziennie. Nie zawsze jest to więc najszybsza forma 
komunikacji. 

Istnieje możliwość rozmowy na żywo za pośrednictwem internetu. 
Może się ona toczyć między osobami posiadającymi przeznaczony do 
tego specjalny program – tzw. komunikator internetowy. Jest to rodzaj 
programu, który umożliwia rozmowę tekstową, ale obecnie także komu-
nikację głosową, jak przez telefon (potrzebne są wtedy słuchawki bądź 
głośniki komputerowe i mikrofon), a nawet – wizualną, dzięki kamerom 
internetowym.

Jak działa ten rodzaj komunikacji i w jaki sposób z niego korzystać opiszemy 
na przykładzie programu Gadu-Gadu – obecnie najpopularniejszego polskiego 
komunikatora internetowego. Jest on programem darmowym.

Internetowe pogaduszki
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I n s t a l a c j a  p r o g r a m u  G a d u - G a d u  

Na początku będzie potrzebny program, czyli zasadnicze narzędzie. Nie wszystkie programy są na 
danym komputerze i wtedy potrzeba je zainstalować (czyli dodać do komputera). Można to zrobić za 
pomocą specjalnej płyty CD, gdy na przykład kupujemy program w sklepie, ale także wiele progra-
mów jest dostępnych za darmo w internecie. Tego rodzaju programem jest Gadu-Gadu. 

 SPRAWDŹ
Spróbuj zainstalować program Gadu-Gadu na swoim komputerze. 

– Uruchom przeglądarkę internetową Internet Explorer.

– Otwórz stronę www.gadugadu.pl.

– Na stronie znajdź napis „Pobierz” i kliknij go. 

– Zapoznaj się ze skróconym opisem możliwości programu i ponownie kliknij przycisk „Pobierz” po 
prawej stronie.

– Komputer zapewne ostrzeże nas przed uruchomieniem procedury instalacji programu i zapyta, 
czy chcemy go uruchomić. Kliknij przycisk „Uruchom” lub „Otwórz”. Czekamy chwilę na pobranie 
programu z internetu, a długość tej operacji może być różna, w zależności od prędkości naszego po-
łączenia z internetem. 

– Jeśli komputer ponownie zapyta o chęć uruchomienia programu, potwierdź komendę. Przy insta-
lacji każdego programu pojawia się także regulamin jego użytkowania. Aby kontynuować instalację, 
należy wyrazić zgodę na przedstawione w nim warunki. 

– W kolejnych krokach instalacji programu klikamy przycisk „Dalej”. 

– Udało się! Od dziś potrafisz pobierać i dodawać nowe programy. 

Korzystanie z programu Gadu-Gadu 

Gadu-Gadu uruchamiamy jak każdy inny program w komputerze. 

Na stronie 17 opisujemy, jak szczegółowo uruchamiać programy. 

Tak jak niezbędne jest posiadanie numeru telefonu, aby móc dzwonić do innych i aby ktoś mógł 
dzwonić do nas, tak też w komunikatorze internetowym trzeba mieć swój, tylko nam przypisany, 
numer (w przypadku programu Gadu-Gadu) lub nazwę (w innych, np. Skype; czyt: „skajp”).

 strona www.gadugadu.pl

pobierz

 uruchamianie programu

 instalacja programu
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Załóż swoje konto na Gadu-Gadu!

Krok 1 – Po uruchomieniu programu pojawi się nowe okno powitalne, przechodzimy do następnego 
etapu.

Krok 2 – W kolejnym oknie zaznaczamy opcję „nowy użytkownik”. Konto wystarczy założyć jedno-
krotnie. Jeśli będziemy instalować ponownie program lub korzystać z niego na innym komputerze 
– wystarczy podać uzyskany dziś numer.

Krok 3 – W wyznaczone do tego miejsca wpisujemy indywidualne hasło dostępu. Musi składać się 
ono z co najmniej 6 znaków, dobrze aby nie było zbyt długie. 

 WAŻNE: Hasło należy zapisać, tak by go nie zapomnieć i nie zgubić, ale zarazem – nie powinni-
śmy go notować w miejscach łatwo dostępnych dla innych.

Krok 4 – Jeśli z komputera korzystamy w domu, można zaznaczyć (klikając w biały kwadracik) opcję 
„zapamiętaj hasło w programie” i wtedy program nie będzie każdorazowo wymagał hasła. W przy-
padku, gdy korzystamy z komputera w miejscu publicznym, jak pracownia internetowa, to pole nie 
może być zaznaczone, aby w przyszłości ktoś niepowołany nie korzystał z naszego numeru, nie 
podawał się za nas, nie miał dostępu do naszych wcześniejszych rozmów.

Krok 5 – Po wprowadzeniu wymaganych danych program poprosi o przepisanie jednorazowego 
losowo utworzonego hasła. Składa się ono z 6 znaków i znajduje się na obrazku. Przepisujemy je do 
pola obok. Nie ma potrzeby zapamiętywania ani zapisywania tego hasła na przyszłość. Następnie 
należy kliknąć przycisk „Rejestruj”. 

W przypadku trudności z rozczytaniem lub błędnym przepisaniem hasła, można procedurę powta-
rzać w kolejnych próbach, jednak każdorazowo pojawi się inny napis.

Krok 7 – Został nam przydzielony unikatowy numer, który zawsze widoczny jest na niebieskim pasku 
w górnej części okna programu.  

Mój numer Gadu-Gadu …………………….…………….……

Dodawanie osób do listy kontaktów

Rozmowy w komunikatorze Gadu-Gadu można prowadzić z osobami, które są na liście naszych kon-
taktów, czyli znajomych także posiadających ten program. 

 okno programu GG

 program GG
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Nowe osoby możemy dodawać do listy wpisując podany nam numer Gadu-Gadu. 

 SPRAWDŹ
Spróbuj dodać do listy znajome osoby z kursu. 

– otwórz okno programu Gadu-Gadu, klikając na słoneczko w prawym dolnym rogu ekranu;

– kliknij na przycisk z symbolem człowieka i zielonym znaczkiem „+”, lub wybierz w górnym menu 
napis „Kontakt” i kliknij opcje „Dodaj kontakt”;

– wpisz numer podany przez inną osobę, a także imię lub nazwę pod którą będzie ona figurować na 
liście np. Pani Ania, Mietek lub Instruktor;

– kliknij „OK”;

– na liście kontaktów pojawił się pierwszy kontakt.

„Gadu gadu nocą...” 

Jak rozmawiać z wybraną osobą? Nic prostszego: 

 kliknij dwukrotnie na wybrany kontakt na liście

 lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z rozwiniętego menu opcję „Rozmowa” (potwier-
dzając pojedynczym kliknięciem lewym przyciskiem myszy),

 na ekranie komputera otwiera się nowe okno – okno rozmowy,

 wprowadź wiadomość w dolnej części okna np. Witam!,

 wyślij wiadomość, klikając myszką przycisk „Wyślij”,

 wysłana wiadomość wyświetla się w górnej części okna, tam też ukaże się odpowiedź od rozmówcy,

 przy każdej wypowiedzi pojawia się na górze po lewej stronie nazwa jej autora,

 po prawej stronie jest dokładna godzina wypowiedzi.

Można przyspieszyć pisanie wiadomości i nie klikać myszką przy każdym wysyłanym zdaniu. Nale-
ży raz wcisnąć niewielki przycisk z niebieską łamaną strzałką po prawej stronie przycisku „Wyślij”. Od 
tej chwili wystarczy, że na klawiaturze przyciśnie się przycisk Enter i wiadomość zostanie wysłana.

kontakty

nowy kontakt
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 WAŻNE: Komunikując się za pomocą Gadu-Gadu warto pamiętać, że osoba po drugiej stronie 
czeka na w miarę szybką odpowiedź. Lepiej pisać krótkie zdania, a dłuższe dzielić na kilka części. Przy-
jęte jest także pisanie bez użycia polskich znaków jak np.: ą, ć, ś.

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 1

Możemy przystąpić do rozmowy! Porozmawiaj z wybraną osobą z kursu. W domu lub na następnych 
zajęciach dodaj nowe kontakty do listy – np. znajomych, rodziny, wnuka. 

 WAŻNE: Aby przy zmianie komputera i ponownym logowaniu nie zginęły nam wprowadzone 
już kontakty, należy je „wyeksportować”. Poproś instruktora lub kogoś korzystającego z Gadu-Gadu, 
żeby pomógł to zrobić. 

Statusy dostępności

Korzystając z komunikatora warto wiedzieć, które osoby z listy kontaktów są dostępne – są on-line, 
czyli aktualnie korzystają z internetu i programu Gadu-Gadu. Można się umówić np. telefonicznie na 
pogaduszki za pośrednictwem komputera, ale twórcy programu wprowadzili prostsze rozwiązanie. Są 
to statusy dostępności.

Żółte słoneczko – oznacza, że dana osoba korzysta z internetu i komunikatora w tym momencie. 

Słoneczko za chmurką – oznacza „zaraz wracam”, tzn. że dana osoba ma uruchomiony program, ale 
chwilowo odeszła od komputera. 

Czerwone słoneczko – oznacza, iż ta osoba ma wyłączony komputer lub nie ma uruchomionego 
programu Gadu-Gadu. 

Możemy zmieniać swój status dostępności, zależnie, czy chcemy być „widoczni” dla innych, czy chce-
my spokojnie pracować na komputerze. 

 okno rozmowy

pole do 
wpisywania tekstu

 statusy dostępności
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 SPRAWDŹ
Spróbuj zmienić własny status dostępności.

– Kliknij symbol słoneczka w dolnej części okna.

– Na rozwiniętej liście wybierz kursorem pożądany status i kliknij.

– Twój status się zmienił.

Istnieje możliwość dodania opisu, który będzie się wyświetlał przy naszym słoneczku. Jeśli chcemy 
to zrobić, wówczas należy: 

– wybrać na rozwiniętej liście pierwszą od dołu pozycję ze słowem „Opis...”,

– w nowym oknie wpisać własny opis (np. „Mam dobry humor i pozdrawiam!”),

– zatwierdzić, klikając przycisk „OK”,

– osoby, u których jesteś na liście, widzą napis przy twoim słoneczku

Emotikony

Co to takiego jest? Słowo „emotikon” składa się z dwóch słów: emocje i ikona (czyli symbol). Roz-
mawiając z kimś na odległość, używając wyłącznie klawiatury, trudno wyrazić emocje związane 
z wypowiedzią. Niejednokrotnie to samo zdanie może mieć skrajnie różny wydźwięk, w zależności 
od sposobu mówienia, natężenia głosu, intonacji. Takich informacji niestety nie przekażemy pisząc, 
więc konwersacja w komunikatorze jest na pewno mniej urozmaicona niż bezpośrednia rozmowa. 
Jednak aby umożliwić przekazywanie emocji w internecie wymyślono sympatyczne, często zabawne, 
symbole graficzne – zwane emotikonami, buźkami, uśmieszkami.

 SPRAWDŹ
Spróbuj wstawić uśmieszek do prowadzonej konwersacji:

– otwórz okno rozmowy, klikając dwukrotnie na wybraną osobę z listy kontaktów;

– kliknij na okrągłą żółtą buźkę nad polem do wprowadzania tekstu wiadomości;

– pokaże się lista możliwych do wykorzystania emotikonów;

– nakieruj kursor myszki na jedną z ikonek – wiele z nich jest animowanych;

– kliknij na wybraną buźkę;

– w oknie rozmowy pojawił się zabawny emotikon. 

zmiana statusu 
dostępności

wstawiony uśmieszek
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 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 2

Porozmawiaj z sąsiadem z kursu, używając jak najwięcej emotikonów. Spróbuj także zmienić statusy 
dostępności i wówczas wysłać wiadomości. 

Emotikony można też wstawiać, pisząc na klawiaturze odpowiednie połączenia znaków, które będą 
przypominać poszczególne miny wyrażające emocje po obróceniu głowy o 90o w lewą stronę.

Program automatycznie zamieni je w kolorowe animacje. 

Przykładowe, najczęściej używane emotikony:

 

:-) lub :) uśmiech, radość

:-( lub :( smutek, zatroskanie

;-) lub ;) z przymrużeniem oka

 wybór emotikonów
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 CZY WIESZ, ŻE Dostęp do internetu – a więc i możliwość korzystania z jego zasobów 
– staje się coraz powszechniejszy. Liczba internautów na świecie przekroczyła 800 

milionów. Obecnie w Polsce z internetu korzysta ponad 11,5 mln. osób (Za: ITU 
UNCTAD, NetTrack SMG/KRC). 

Co sprawia, że tak duża liczba osób korzysta z internetu? Początek XXI 
wieku jest nierozłącznie związany z dynamicznym rozwojem nowo-

czesnych technologii. Technika komputerowa przeżywa teraz naj-
większy, jak dotąd, rozkwit oraz rozwija się w zawrotnym tempie. 

Jedną z przyczyn tak dużej popularności internetu jest łatwy do-
stęp do jego zasobów, prosta obsługa i ogromna różnorodność 
informacji. 

Trudno jest określić, jak ogromne zasoby wiedzy zgromadzone 
są w internecie, bowiem jego rozwój jest bardzo szybki. Obecnie 
każda licząca się instytucja, przedsiębiorstwo, punkt usługowy 
lub sklep posiada swoją stronę www, na której można dokonać 
zakupów, przeczytać najnowsze wiadomości, rozporządzenia, 
potwierdzić udział w planowanych imprezach czy napisać list do 
dyrekcji firmy. 

J a k i e  d z i e d z i n y  o b e j m u j e  i n t e r n e t ?  

W zasadzie wszystkie! W każdym razie trudno jest znaleźć temat 
i dziedzinę, o której nie byłoby informacji w internecie. 

W tym rozdziale opiszemy kilka możliwości wykorzystania internetu, ale 
tak naprawdę jest ich tak wiele, że wyłącznie od naszych zainteresowań, 

potrzeb i czasu zależy to, co nam samym uda się w internecie znaleźć. 

W internecie znajdę wszystko!
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Dużym powodzeniem cieszą się obecnie serwisy informacyjne. W internecie można znaleźć infor-
macje np. z zakresu: 

 najnowszych wiadomości i publicystyki: 

– dziennik.pap.com.pl (dziennik internetowy Polskiej Agencji Prasowej), 

– www.sports.pl (Przegląd sportowy),

– www.twojstyl.pl (Twój Styl),

– www.wiz.pl (Wiedza i Życie).

 funkcjonowania instytucji publicznych: 

– urzędy pracy www.praca.gov.pl

– urzędy i instytucje publiczne www.sejm.gov.pl/linki/linki.html

W dziedzinie edukacji internet udostępnia nam także bezpłatne słowniki języków, ortograficzne, 
a także encyklopedie: 

 www.ling.pl 

 www.angielski.edu.pl

 portalwiedzy.onet.pl, encyklopedia.wp.pl 

Istnieje również możliwość dokonywania zakupów za pośrednictwem internetu. Znajdziemy strony m.in: 

 księgarni internetowych: 

– www.liber.pl 

– www.merlin.pl 

– www.mareno.pl 

– www.empik.com 

– www.merikom.pl 

 internetowych kas biletowych: 

– www.ebilet.pl

O zakupach za pośrednictwem internetu piszemy szerzej w ostatnim rozdziale, a także w części do-
datkowej.  

 strona Sejmu RP

 strona apteki
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W ramach internetu działają również apteki internetowe. Na razie polskie prawo nie pozwala na 
sprzedaż leków za pośrednictwem internetu, ale można w ten sposób kupić wiele parafarmaceuty-
ków i kosmetyków po znacznie niższych cenach. 

Pomocna może okazać się również internetowa encyklopedia leków: www.drug.pl 

To tylko garstka możliwości i tematów, które oferuje nam globalna sieć. Zajrzyj do „Spisu linków” 
na końcu książki – tam znajdziesz jeszcze inne propozycje. 

 WAŻNE: Przeglądając zasoby internetu warto pamiętać, że nikt go nie kontroluje – nie ma cen-
zury w internecie. Większość informacji zawartych na stronach internetowych jest prawdziwa, ale 
tak naprawdę jedynym cenzorem jest odbiorca i czytelnik! 

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 1

– Wyszukaj stronę ulubionej gazety, magazynu i sprawdź najświeższe informacje. 

– Sprawdź, czy w aptece internetowej można kupić lekarstwo, którego czasami używasz. Zwróć uwa-
gę na cenę.

– Wyszukaj wiadomości o polskiej noblistce Wisławie Szymborskiej. Korzystając z polecenia „Kopiuj” 
i „Wklej” w programie Word utwórz plik, w którym umieścisz skopiowany wiersz oraz zdjęcie poetki.

Te l e w i z j a  i  r a d i o  w  i n t e r n e c i e

Za pośrednictwem internetu możemy słuchać stacji radiowych – zagranicznych i polskich; działają 
już stacje telewizyjne, które nadają programy w internecie. 

Telewizja w internecie – chociaż dopiero w powijakach – rozwija się bardzo dynamicznie. 

Liczba dostępnych stacji rośnie w niesamowitym tempie, bo przecież internet jest coraz popular-
niejszym nośnikiem informacji: obecnie blisko 150 stacji telewizyjnych i radiowych nadaje swoje 
programy na stronach www. 

Aby oglądać telewizję i słuchać radia w internecie, potrzebne są nam programy do odtwarzania 
takie jak np. Windows Media Player, Winamp, Real Player czy QuickTime Player, (najlepiej mieć zain-
stalowane wszystkie). Do dobrego odbioru programów telewizyjnych różne stacje zalecają odmienne 
konfiguracje sprzętowe, a z upływem czasu wymagania te będą wzrastać. Najważniejsza jednak jest 
szybkość i jakość połączenia z internetem. Na szczęście stacje nadają z różnymi prędkościami.
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Dużym ułatwieniem dla osoby stawiającej pierwsze kroki w internetowych mediach będą informacje 
zawarte na stronie : www.tv.gdzieszukac.pl/tv. Jest to doskonały katalog internetowych stron radia 
i telewizji. Są tu omówione najczęściej używane darmowe programy do słuchania radia i oglądania 
telewizji, wraz z adresami www, skąd można je pobrać oraz instrukcją, jak z nich korzystać. W górnej 
części okna umieszczono bardzo obszerny, tematyczny katalog stron TV.

Stacje telewizyjne umożliwiają obecnie oglądanie niektórych nagrań za pośrednictwem internetu np. 
Telewizja Polska zamieszcza na bieżąco na stronie internetowej www.tvp.pl wydania „Wiadomości” 
oraz „Panoramy”. 

Telewizja internetowa portalu Wirtualna Polska nadaje tylko za pośrednictwem internetu ze strony 
www.wptv.wp.pl cztery kanały – informacyjny, biznesowy, rozrywkowy i erotyczny (nocny).

Wszystkie kanały mają swoje ramówki – poszczególne audycje nadawane są o określonych godzi-
nach. Niektóre z nich trafiają do archiwum, gdzie internauta może sam wybrać, co i kiedy chce obej-
rzeć. WPTV jest więc połączeniem tradycyjnej telewizji z tzw. wideo na życzenie.

Informacje na temat najlepszych stacji telewizyjnych w internecie w Polsce i na świecie znajdziemy 
na stronie www.worldtv.pl. Tu również podane są rankingi najpopularniejszych i najwyżej ocenionych 
stron – warto zajrzeć chociaż na te najlepsze!

Internet to też sposób na zabawę z najmłodszymi. Można im pokazać uruchomioną niedawno inter-
netową telewizję dla najmłodszych – Baby TV i interaktywną stronę internetową www.babychan-
nel.com. Niestety brak polskiej wersji strony, ale mimo to warto ją zobaczyć.

Witryna została stworzona we współpracy z psychologami dziecięcymi i ekspertami zajmującymi 
się rozwojem maluchów. Jej celem jest nie tylko zachęcenie dzieci do edukacji poprzez zabawę, ale 
przede wszystkim – wzmocnienie więzi rodziców ze swoimi pociechami. Witryna bawi i rozwija zmy-
sły oraz buduje pewność siebie u najmłodszych dzieci. Jej bohaterowie są zawsze pozytywni. 

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 2

– Wejdź na wybraną stronę telewizji internetowej i obejrzyj dowolny program.

 telewizja portalu WP

 telewizja dla najmłodszych
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B l o g

Blog to inaczej dziennik internetowy (rodzaj strony internetowej), do którego mają dostęp wszyscy 
internauci. Pisząc w blogu, dajemy upust swojej wyobraźni lub przekazujemy innym to, co dla nas 
jest ważne. Blogi stały się ostatnio bardzo modne, także wśród osób znanych – aktorów, publicystów, 
polityków. 

Dzienniki internetowe zakładają też osoby udające się w egzotyczne podróże i na dalekie wyprawy 
– ich lektura jest często fascynująca, a nieraz towarzyszą jej również piękne zdjęcia. 

Najbardziej znane w Polsce blogi znajdują się między innymi na stronach: 

 www.blog.onet.pl 

pod tym adresem prowadzą blogi np:

– Kazimierz Marcinkiewicz: www.kmarcinkiewicz.blog.onet.pl 

– Janusz Korwin-Mikke: www.korwin-mikke.blog.onet.pl 

– Agata Passent: www.agatapassententer.blog.onet.pl 

 www.najlepsze-blogi.yoyo.pl (ranking blogów)

 www.blox.pl

 www.ownlog.com 

Może warto założyć swojego bloga? 

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 3

– Obejrzyj blogi innych! Jeśli jakaś wypowiedź szczególnie cię zainteresuje, dodaj swój komentarz. 

 CZY WIESZ, ŻE Każdy może zostać reporterem i opublikować swój materiał czy wiadomości 
w internecie. Wystarczy zmysł obserwacji, aparat cyfrowy lub kamera i trochę szczęścia. A umoż-
liwiają to powstające serwisy informacyjne np. YouWitnessNews (news.yahoo.com/you-witness-
news). Dla podobnego serwisu NowPublic (www.nowpublic.com) materiał zbiera ponad 60 tys. „re-
porterów” z ponad 140 krajów. Właściciele portalu uważają, że są w stanie w bardzo szybkim czasie 
znaleźć świadka każdego ważnego wydarzenia, gdziekolwiek miało miejsce i czymkolwiek będzie.

 blogi na Onet
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F o r u m  d y s k u s y j n e  

Forum dyskusyjne to miejsce funkcjonujące na różnych stronach internetowych strony internetowej, 
przeznaczone do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii oraz wzajemnej pomocy. Korzy-
stanie z forum jest całkowicie bezpłatne. Jedynym warunkiem uczestniczenia w dyskusjach prowa-
dzonych na forum jest rejestracja użytkownika z podaniem pseudonimu i adresu e-mail (istotne jest 
podanie prawdziwego adresu, na który zaraz po rejestracji wysłany zostanie klucz aktywujący).

Na przykładzie strony Klubu Seniora: www.klub.senior.pl omówimy, w jaki sposób korzystać z forum. 

Administrator strony przypomina, że jeśli jest to nasza pierwsza wizyta na tej stronie, warto zapoznać 
się z FAQ (to skrót od pierwszych liter słów angielskich: Frequently Asked Questions – „najczęściej 
zadawane pytania”) i obsługą forum. 

Rejestracja: 

 na stronie szukamy napisu „Zarejestruj się” – w Klubie Seniora znajdziemy go na pasku po lewej 
stronie ekranu,

 klikamy na napis „Zarejestruj się”,

 pojawia się okno z regulaminem forum – zapoznajemy się z nim,

 a następnie akceptujemy warunki – klikamy napis pod regulaminem,

 pojawia się nowe okno z formularzem podobnym do tego przy rejestracji konta e-mail,

 wypełniamy formularz, umieszczając w nim wymagane informacje.

 WAŻNE: Nazwa użytkownika na forum to nazwa, która wyświetla się przy naszych wypowie-
dziach. Nie musi to być imię i nazwisko, może być tylko imię albo śmieszne zdrobnienie lub zupełnie 
wymyślone, zabawne przezwisko, np. Misiek. 

 zatwierdzamy rejestrację klikając przycisk „Zatwierdź” i postępujemy zgodnie z instrukcjami poda-
nymi przez operatora forum; 

 od dziś możemy uczestniczyć w dyskusji na forum internetowym! 

 strona www.klub.senior.pl
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Strona forum Klubu Seniora podzielona jest na kilka działów. Są to: 

 o serwisie – możemy zgłosić swój problem administratorowi sieci;

 generacja 50plus – to miejsce, gdzie pokolenie seniorów porusza swoje problemy;

 zdrowie – omawiane są choroby, uzależnienia, diety, sposoby na życie;

 finanse – dzielimy się poradami, jak sobie radzić z niewielką emeryturą, rentą, gdzie warto lokować 
oszczędności;

 rodzina, bliscy – tu okazuje się, że miłość jest tak samo ważna w każdym wieku;

 pasje – bo czy można żyć bez pasji?

 edukacja – wiadomo, że człowiek uczy się całe życie. 

 SPRAWDŹ
Spróbuj dołączyć do dyskusji na forum; 

– wybierz dział, który jest dla nas interesujący i przeczytaj wypowiedzi uczestników;

– wybierz wątek dyskusji, do którego chcesz dołączyć;

– na górze strony nad wypowiedziami lub na dole strony kliknij przycisk „odpowiedz”;

– wpisz swoją wypowiedź i kliknij „zatwierdź”;

– w dyskusji pojawi się twoja wypowiedź, być może ktoś ją zaraz skomentuje. 

Forum jest miejscem, gdzie możemy podzielić się z innymi swoimi problemami i spostrzeżeniami. 
Nasze racje mogą być poddawane krytyce lub wsparciu. Na forum możemy zawierać również znajo-
mości, które czasami okazują się dla nas wyjątkowe. 

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 4

Wejdź na forum dyskusyjne programu Akademia e-Seniora (instruktor poda dokładny adres i wy-
tyczne). Zarejestruj się i wpisz swój komentarz na temat kursu i nauki korzystania z internetu. 

Na tym forum możliwe będzie utrzymanie kontaktu z uczestnikami kursu już po jego zakończeniu! 
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W internecie możemy poczuć się jak w pasażu handlowym z setkami sklepów ze wszystkich 
dziedzin. Z jednego miejsca przed ekranem komputera można przeglądać ofertę sklepów 
i wybierać najkorzystniejszą. Sprzedaż w internecie to nie tylko sklepy, ale też aukcje, na 
których możemy wylicytować wymarzony przedmiot lub samemu coś sprzedać. 

S k l e p y  i n t e r n e t o w e  –  p a s a ż  h a n d l o w y  b e z  
k o ń c a !

Jak wyglądają zakupy w internecie i czym się różnią od 
tradycyjnych?

1. Sprzed ekranu komputera można szybko zapoznać się z ofertą wielu 
sklepów, porównać ceny czy odnaleźć łatwo trudno dostępny produkt. 

2. Zakupiony towar jest dostarczany do domu. 

3. Zakupów można dokonywać o dowolnej porze każdego dnia roku. 

4. Szybko i skutecznie odnajduje się produkty, korzystając z wyszuki-
warki towarów danego sklepu lub korzystając z czytelnego podziału na 
kategorie. 

5. Dowolnie długo i dowolną ilość razy można dodawać kolejne produkty 
do wirtualnego koszyka na zakupy i usuwać je z niego, zanim przejdzie się 
do realizacji zamówienia.

Nowoczesne zakupy z myszką 
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Bezpieczeństwo e-zakupów

Ze względu na mnogość sklepów internetowych najlepiej korzystać z tych, które cieszą się dobrą re-
nomą lub które polecili nam znajomi. Opinie na temat sprzedawcy i sklepu możemy również spraw-
dzić na różnych forach internetowych lub poprosić o pomoc innych internautów. 

Gdy korzystamy z usług nieznanego sklepu, powinno się wybrać formę zapłaty „przy odbiorze”. Dzię-
ki temu minimalizujemy ryzyko, a opłata za taką opcję jest niewiele wyższa.

Jak dokonuje się zakupów w internecie?

 Wyszukujemy i otwieramy stronę sprawdzonego sklepu internetowego. 

 Po wejściu na stronę sklepu internetowego korzystamy z kategorii (działów) lub z wyszukiwarki 
sklepu, by dotrzeć do poszukiwanych towarów. 

 Wybrane produkty lub takie, które nas zainteresowały dodajemy do tzw. koszyka. 

W koszyku są one tymczasowo „przechowywane”. Można je w każdej chwili z niego usunąć, a także 
dodawać kolejne – na wzór koszyka w tradycyjnym sklepie.

W rzeczywistości koszyk w wirtualnym sklepie to jedynie tymczasowy spis wybranych towarów, 
wraz z ich ceną jednostkową, ilością i przeliczonymi wartościami.

 Aby dokonać zakupu w wirtualnym sklepie, musimy założyć konto w systemie sklepowym. W tym 
celu wypełnia się formularz, ustalając login i hasło oraz podając swoje dane. 

Gdy odwiedzamy po raz kolejny ten sam sklep, wystarczy, że zarejestrujemy się za pomocą loginu 
i hasła. 

 Finalizując zakupy wybieramy formę płatności (przelew, płatne przy odbiorze i inne) i rodzaj 
dostawy (Poczta Polska, kurier, odbiór osobisty i inne). 

Najczęściej kupowane towary za pośrednictwem internetu to książki i muzyka. W praktyce prawie 
wszystko można zakupić drogą internetową.

Popularne sklepy: 

 www.merlin.pl 

 www.swistak.pl 

 www.prezencik.pl 

 www.cynamonowo.super.sklep.pl 

 strona merlin.pl

kategorie

dodaj do koszyka

 zawartość koszyka

2 pozycje w koszyku
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 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 1

Zapoznaj się z ofertą sklepów internetowych. Otwórz stronę popularnego e-sklepu www.merlin.pl 
i wybierz interesującą cię kategorię produktów. Skorzystaj również z wyszukiwarki sklepu – wpisz 
tytuł książki lub filmu, bądź autora (np.: „Ryszard Kapuściński”) i kliknij przycisk „Szukaj”. 

A u k c j e  i n t e r n e t o w e

Na całym świecie bardzo popularnym sposobem kupowania i sprzedawania produktów w sieci są au-
kcje internetowe. W Polsce również powstały już firmy prowadzące tego typu serwisy internetowe. 

Tak jak na tradycyjnej aukcji, zakupy odbywają się na zasadzie licytacji ceny. Każdy zarejestrowany 
może brać udział w dowolnych aukcjach, a także sprzedawać własne produkty. Możemy tutaj sprze-
dawać również rzeczy używane – starą kanapę, serwis do kawy, książki itd. 

Najpopularniejszy serwis aukcyjny w Polsce to Allegro, dostępny pod adresem www.allegro.pl.

Na stronie serwisu prezentowane są wszystkie zasady udziału w aukcjach i korzystania z oferty firmy, 
a także praktyczne wskazówki, jak brać udział w aukcji i dokonywać transakcji. 

Na aukcjach internetowych sprzedającymi są nie tylko firmy, ale w dużej mierze osoby prywatne. 
Jest to wygodna forma zakupów, ale pamiętajmy o ograniczonym zaufaniu i ostrożności w dokony-
waniu transakcji. 

 PRAKTYKA CZYNI MISTRZA – ĆWICZENIE 2

Zobacz, jak wygląda serwis aukcyjny w internecie. Wejdź na stronę serwisu aukcyjnego Allegro 
(www.allegro.pl) i przeszukuj interesujące cię kategorie i podkategorie, np. „Antyki i sztuka”, dalej 
„Malarstwo” i „Olej”. Zapoznaj się z opisem i informacjami na temat konkretnej aukcji i produktu, 
poprzez kliknięcie tytułu lub obrazka. 

 logowanie

 strona allegro.pl
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Z internetem możemy łączyć się na różne sposoby, zawsze jednak musimy dokonać 
wyboru dostawcy (tzw. providera, czyt: „prowajdera”), czyli instytucji lub firmy 

posiadającej tzw. serwer internetowy umożliwiający nam podłączenie do sie-
ci. Oferuje on klientom, za odpowiednią opłatą, podłączenie do swojego 

serwera – i tym samym zapewnia im dostęp do internetu. Podjęcie decy-
zji jest nierozłącznie związane z kwotą, którą na ten cel przeznaczymy. 

Istnieją także różne formy połączenia z internetem: 

 łącze stałe (tzw. linia dzierżawiona) zapewnia nam dostęp do inter-
netu non-stop. Opłata jest zwykle miesięczna, abonamentowa – tzn. 
płaci się stałą sumę pieniędzy bez względu na to, ile godzin dziennie 
korzysta się z internetu i ile danych zostanie przesyłanych. 

 łącze chwilowe (tzw. linia komutowana) realizowane jest 
zwykle poprzez sieć telefoniczną przy użyciu normalnego łą-
cza telefonicznego i modemu. Płacimy tylko za czas spędzony 
w internecie.

Obecnie bardziej popularne jest korzystanie z różnych ofert sta-
łego połączenia z internetem. Tego typu dostęp do internetu jest 

dużo wygodniejszy, szybszy, a przede wszystkim w zdecydowanej 
większości przypadków – tańszy. Szczególnie dla osoby początku-

jącej, która nie ma wprawy w szybkim poruszaniu się w internecie, 
stałe łącze zapewnia dużo przyjemniejszą i spokojniejszą pracę na 

komputerze. 

Chcę mieć internet w domu, ale jak?
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I n t e r n e t  U P C  

UPC oferuje dostęp do szybkiego, szerokopasmowego dostępu do internetu. 

Informacje na temat warunków oraz możliwości podłączenia do internetu UPC można znaleźć na 
stronie www.upc.pl. Ze strony internetowej można dokonać zamówienia instalacji. 

Jeśli nie wszystkie informacje znajdziemy na stronie, można je również uzyskać pod telefonem 94 80. 

 WAŻNE: Przy podłączaniu do sieci internetowej, w zależności od wybranej formy połączenia 
i usługodawcy, należy wpłacić jednorazową opłatę instalacyjną.

 strona UPC
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Może się zdarzyć, że podczas pracy z komputerem pojawią się komunikaty, które, co prawda, napi-
sane są w języku polskim, ale... nie będą dla nas zrozumiałe. Nie jesteśmy sami – większość osób nie 
rozumie w pełni tych komunikatów, czasem nawet informatycy! 

Nie należy się obawiać – pojawianie się komunikatów jest częstym elementem w pracy na kompute-
rze i nie oznacza wcale, że coś się zepsuło. Nie trzeba się denerwować. W większości przypadków: 

 czytamy komunikat,

 jeśli jest to w miarę zrozumiałe pytanie – klikamy „tak” bądź „nie”, 

 jeśli jest to informacja o zagrożeniu, o funkcjonowaniu komputera – zapisujemy ją i pytamy kogoś, 
kto może nam poradzić, co zrobić w takim wypadku, 

 aby kontynuować pracę, w oknie z komunikatem klikamy „Anuluj” lub zamykamy je symbolem „x” 
w prawym górnym rogu. 

Gdy powyższe rozwiązania nie są skuteczne, nie oznacza to, iż komputer trwale został uszkodzony. 
Komputer mógł, mówiąc potocznie, „zawiesić się” – oznacza to, że przestał reagować na jakiekolwiek 
polecenia.

Rozwiązanie 1 – należy komputer wyłączyć i uruchomić ponownie, najlepiej wykonując to poprzez 
przyciśnięcie przycisku „RESET” – jest to mniejszy przycisk na jednostce centralnej komputera. 

Rozwiązanie 2 – użyć kombinacji trzech klawiszy, przytrzymując wciśnięte dwa pierwsze „Ctrl” i „Alt” 
i nacisnąć trzeci „Del”, następnie na górze kliknąć na „Aplikacje” i na liście zaznaczyć tę pozycję, przy 
której napisane jest „nie odpowiada”, kliknąć na dole przycisk „Zakończ zadanie”.

Rozwiązanie 3 – należy przytrzymać przycisk POWER, aż do wyłączenia zasilania, następnie odczekać 
kilka minut i włączyć ponownie komputer. 

Gdy okaże się, że podejmowane przez nas próby nie skutkują i sytuacja jest bardziej skomplikowana, 
warto poprosić kogoś o pomoc lub zadzwonić do informatyka.

Komunikat – ratunku!  
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Powtórzenie – ćwiczenia dodatkowe 

1.  Korzystając z adresów podanych na końcu książki, sprawdź czy potrafisz przy pomocy słownika 

on-line przetłumaczyć proste zdanie.

2. Odszukaj, zainstaluj oraz zagraj w grę „kulki”.

3.  Korzystając ze stron www.kartki.wp.pl lub www.kartki.makii.pl, wyślij do sąsiadów kartki okolicznościowe 

związane z najbliższymi świętami.

4. Wyszukaj w internecie książkę kucharską, a w niej przepis na sałatkę jarzynową oraz ciasto z owocami.

5.  Wpisz słowo np. „kwiaty” w wyszukiwarce internetowej i znajdź najładniejsze obrazki z kwiatami. 

Skopiuj je i wklej do Worda.

6. Odszukaj na planie Warszawy miejsce swojego zamieszkania.

7171Powtórzenie – ćwiczenia dodatkowe 

notatnik
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Aby połączyć się z internetem: KROK 1 – Na pulpicie odszukaj ikonę programu Internet Explorer.
KROK 2 – Kliknij w ikonę dwa razy lewym przyciskiem myszki.

MYSZ – alternatywy do podwójnego 
kliknięcia:

OPCJA 1 – Kliknij jeden raz lewym przyciskiem myszy i naciśnij przycisk Enter.
OPCJA 2 – Kliknij jeden raz prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednie polecenie z menu 
podręcznego.

Aby zamknąć dowolne okno: KROK 1 – Nakieruj kursor na znaczek „x” w górnym prawym rogu okna. 
KROK 2 – Kliknij raz lewym przyciskiem myszy. 

Aby otworzyć istniejący plik: KROK 1 – Odszukaj plik na pulpicie lub w wybranym folderze np. „Moje dokumenty”. 
KROK 2 – Nakieruj kursor na ikonę lub nazwę pliku. 
KROK 3 – Kliknij dwa razy lewym przyciskiem.

Aby zapisać plik po raz pierwszy: KROK 1 – Kliknij na polecenie Plik na pasku narzędzi. 
KROK 2 – Wybierz opcje „Zapisz jako…”
KROK 3 – W oknie „Zapisz jako...” uzupełnij dwa pola: 
„Zapisz w” i „Nazwa pliku”. 
KROK 4 – Kliknij na „Zapisz” lub naciśnij przycisk Enter. 
KROK 5 – Na niebieskim tle paska tytułu powinna 
pojawić się nowa nazwa pliku.

K R O K  P O  K R O K U  –  c z y l i  c z y n n o ś c i  c z ę s t o  w y k o n y w a n e
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7373Krok po kroku

Aby zapisać istniejący plik: KROK 1 – Nakieruj kursor na ikonę z dyskietką, która znajduje się. 
w górnej części okna, na pasku standardowym.
KROK 2 – Kliknij lewym przyciskiem myszy. 

Aby skasować plik: KROK 1 – Zaznacz wybrany plik – kliknij na niego raz lewym klawiszem myszy.
KROK 2 – Naciśnij klawisz Delete.
KROK 3 – Program zadaje pytanie: „Czy na pewno…”
KROK 4 – Odpowiedz: Tak.

Aby zaznaczyć tekst: KROK 1 – Wskaźnik myszy musi być pionową kreską. 
KROK 2 – Ustaw kursor myszy na początku tekstu, który chcesz zaznaczyć
KROK 3 – Wciśnij lewy przycisk myszy i nie puszczaj.
KROK 4 – Przeciągnij przez tekst, obszar do zaznaczenia.
KROK 5 – Puść lewy klawisz myszy.

Aby skopiowć fragment tekstu: KROK 1 – Zaznacz wybrany fragment. 
KROK 2 – Kliknij na przycisk „Kopiuj”.  
KROK 3 – Ustaw kursor w miejsc, gdzie chcesz wstawić tekst.
KROK 4 – Naciśnij przycisk „Wklej”. 

Zmiana czasu i daty: KROK 1 – Kliknij dwa razy lewym przyciskiem na zegar widoczny w dolnym, 
prawym rogu ekranu. 
KROK 2 – Pojawi się nowe okno. 
KROK 3 – W zakładce „Data i godzina” zmień widoczne dane na poprawne. 
KROK 4 – Kliknij przycisk OK. 
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74 Krok po kroku

Zmiana ustawień pulpitu: KROK 1 – Kliknij raz prawym przyciskiem myszy na pustym miejscu pulpitu. 
KROK 2 – Pojawi się tzw. menu podręczne.
KROK 3 – Wybierz opcje Właściwości. 
KROK 4 – Pojawi się nowe okno.
KROK 5 – W zakładce pulpit dokonaj zmian.

Aby wyszukać plik: KROK 1 – Kliknij na przycisk Start, a następnie opcje „Wyszukaj”. 
KROK 2 – W otwartym oknie wybierz opcje „pliki i foldery”.
KROK 3 – Wpisz nazwę szukanego pliku. 
KROK 4 – Kliknij przycisk „Wyszukaj”.
KROK 5 – Po prawej stronie pojawią się wyniki wyszukiwania. 

Dodawanie i ukrywanie pasków narzędzi: KROK 1 – Kliknij w górze okna na pasku narzędzi, na pustym tle 
jeden raz prawym przyciskiem myszy.
KROK 2 – W otwartym spisie Pasków narzędzi wybierz nazwy pasków, 
które mają być otwarte lub ukryte, klikając je. 

Dodawanie lub usuwanie ikon na Pasku 
narzędzi:

KROK 1 – Chcesz np. dodać ikony na pasku „Formatowanie”. 
KROK 2 – Kliknij na mały przycisk z symbolem trójkącika na końcu paska „Formatowanie”. 
KROK 3 – Kliknij napisz „Dodaj lub usuń przyciski”. 
KROK 4 – Przesuń kursor na przycisk, który chcesz dodać lub usunąć. 
KROK 5 – Kliknij lewym przyciskiem myszy. 
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S p r z ę t  k o m p u t e r o w y

Niejednokrotnie idziemy do sklepu i widzimy nowoczesne sprzęty o tajemniczym zastosowaniu. W tym dodatku – słowniczku sprzętu komputerowego 
– zawarte zostały opisy podstawowych  funkcji najczęściej używanych i najpopularniejszych urządzeń.

aparat cyfrowy Rodzaj aparatu fotograficznego, którym wykonujemy zdjęcia cyfrowe. W tego rodzaju 
aparacie nie używa się negatywu, a zdjęcie można obejrzeć w miniaturze od razu po 
zrobieniu, w okienku podglądu aparatu. Zdjęcia można przechowywać i oglądać na 
komputerze, ale także wykonać tradycyjne odbitki w punkcie fotograficznym.

drukarka Zewnętrzne urządzenie podłączane do komputera, służące do drukowania 
zawartych w komputerze dokumentów. Drukarki dzielą się, zależnie od techniki 
wydruku, na: atramentowe (najpopularniejsze w użytku domowym) i laserowe 
(czarno-białe i kolorowe).

głośniki / słuchawki Podłączane do komputera pozwalają nam usłyszeć dźwięki odtwarzane na 
komputerze np. muzykę. Nie powinny stać przy samym monitorze, gdyż swym 
polem elektromagnetycznym uszkadzają ekran komputera.
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klawiatura Na klawiaturze wprowadzamy tekst do komputera i zatwierdzamy operacje 
(np. klawiszem Enter). Dokładny schemat klawiatury wraz z opisem można 
zobaczyć na dodatkowych stronach w podręczniku.

monitor Monitor, ekran komputera, jest oknem kontaktowym między nami a komputerem. 
Na nim widzimy uruchomione programy, poruszamy wskaźnikiem myszki, 
wykonujemy działania. Monitor może być typu CRT, czyli duży, z kineskopem lub 
płaski (grubości około 3 cm), ciekłokrystaliczny, czyli LCD. Wielkość monitora 
– jego przekątną – mierzy się w calach; przeciętnie jest to14-15 cali.

myszka Myszka pozwala nam poruszać wskaźnikiem na ekranie komputera, posiada 
standardowo dwa przyciski – lewy i prawy. Myszka posiada często tzw. scroll 
(czyt. „skrol”), czyli kółeczko pomiędzy tymi przyciskami, które łatwo i szybko 
pozwala nam przewijać treść dokumentów, np. stron internetowych. Myszką 
operuje się poprzez tzw. klikanie, czyli naciskanie jej przycisków. 

kamera internetowa Kamera internetowa umożliwia prowadzenie wideo-konwersacji. W trakcie 
rozmowy z użyciem kamery internetowej widzimy w małym okienku rozmówcę, 
tak jakbyśmy rozmawiali z nim bezpośrednio. Tego typu konwersacja jest możliwa 
przy użyciu komunikatora internetowego posiadającego taką funkcję, jak np. 
Skype. Kamera internetowa ma zazwyczaj kształt kuli i średnicę około 7 cm.
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notebook (laptop) 
(czyt: „nołtbuk”)

Rodzaj komputera osobistego dużo mniejszego od komputera stacjonarnego 
(wielkości książki), a dający te same możliwości użytkowania. Notebook jest 
przenośny i lekki (waży ok. 3 kg). Wadą jest właściwie brak możliwości jego 
rozbudowy, zwiększenia parametrów technicznych, a także jego cena: notebook 
jest co najmniej 1,5 raza droższy od komputera stacjonarnego w takiej samej 
konfiguracji. Można do niego tak samo podłączyć drukarkę, skaner, myszkę i inne 
urządzenia.

pamięć USB Inaczej pendrive (z ang. „napęd długopis”, czyt. „pendrajw”), zwany czasem 
potocznie gwizdkiem ze względu na swą budowę. To mały przenośny dysk, który 
można podłączyć do prawie każdego komputera (do złącza USB) i korzystać z 
zamieszczonych na nim dokumentów. Pozwala on na przenoszenie danych pomiędzy 
komputerami. Może pomieścić nawet 4 GB danych, czyli do kilku tysięcy zdjęć lub 
2 filmy półtoragodzinne. Jest mały (wymiaru średnio około 3x1 cm), lekki i bez 
problemu mieści się w kieszeni.

skaner Urządzanie, dzięki któremu tradycyjne zdjęcia, obrazki czy fragment książki (bez 
potrzeby przepisywania) możemy wprowadzić do komputera. Proces wprowadzania 
do komputera nazywany jest skanowaniem. W większości przypadków tak 
wprowadzony tekst ma formę obrazu i nie możemy już go edytować. 

urządzenie 
wielofunkcyjne 

Takim mianem określa się zazwyczaj połączenie w jednym urządzeniu zarówno 
skanera jak i drukarki. Rozbudowuje się je niejednokrotnie także dodatkowo o 
inne elementy, jak np. czytnik kart pamięci, na których zapisywane są zdjęcia w 
aparatach cyfrowych. 
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Strony informacyjne, gazety: 

Portale internetowe: 

Onet.pl www.onet.pl 
Wirtualna Polska www.wp.pl 
O2 www.o2.pl 
Interia.pl www.interia.pl  

Internetowe wydania gazet i magazynów informacyjnych ogólnopolskich: 

Gazeta Wyborcza www.gazeta.pl
Rzeczpospolita www.rzeczpospolita.pl
Dziennik  www.dziennik.pl
Internetowy dziennik PAP www.dziennik.pap.com.pl  
Przegląd sportowy www.sports.pl
Polityka www.polityka.pl
Wprost www.wprost.pl
Newsweek Polska www.newsweek.pl
Przekrój www.przekroj.pl
Tygodnik Powszechny www.tygodnik.onet.pl

Telewizja w internecie 

Telewizja Polska (program pierwszy, drugi, regionalny, kultura)  www.tvp.pl 
Telewizja internetowa www.wptv.wp.pl 
TVN www.tvn.pl 
Polsat www.polsat.com.pl 

Radio w Internecie:

Polskie Radio (jedynka, dwójka, trójka, bis)  www.polskieradio.pl  
Radio Zet www.radiozet.com.pl  
Radio RMF FM www.rmf.fm  
Radio TOK FM www.tok.fm 
Radio Józef www.sielskiefale.pl  

Informacja: 

Polskie Książki Telefoniczne www.pkt.pl
Panorama Firm www.pf.pl
Poczta Polska www.poczta-polska.pl  
Wikipedia – powszechna encyklopedia redagowana przez internautów 
www.pl.wikipedia.org 
Encyklopedia PWN www.encyklopedia.pwn.pl 
Słownik języka polskiego www.sjp.pwn.pl 
Słownik ortograficzny www.so.pwn.pl  
Tłumacz języków www.portalwiedzy.onet.pl/tlumacz.html 
Międzynarodowa informacja o bibliotekach www.europeanlibrary.org 
(anglojęzyczna)

Komunikacja: 

Mapa Polski i polskich miast www.mapa.szukacz.pl 
Rozkład jazdy PKP www.pkp.com.pl, www.rozklad.pkp.pl 
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Polsce według miast, rozkład PKS  
www.rozklad.mortin.pl 
Rozkład jazdy komunikacji w moim mieście........................................................................

Zdrowie: 

Encyklopedia zdrowia www.zdrowie.med.pl 
Zdrowie, uroda, odżywianie www.zdrowie.com.pl 
Fundacja Promocja Zdrowia www.promocjazdrowia.pl 

Kultura: 

Portal Kultura.pl – zawierający wiele informacji ze świata filmu, muzyki, książki, 
wydarzeń kulturalnych www.kultura.org.pl 
Culture.pl – Instytut Adama Mickiewicza www.culture.pl 
Polska Sztuka www.polskasztuka.pl 

Spis linków
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Dziennik Teatralny – repertuar i informacja o teatrach w całej Polsce 
www.teatry.art.pl 
Serwis Teatralny www.teatr.win.pl 
Filmweb.pl – informacja o filmach, premierach,  repertuar kin z całej Polski 
www.filmweb.pl 
Repertuar kin www.stopklatka.pl 

Strony internetowe skierowane do osób starszych:

Senior.pl www.senior.pl 
Forum Klub Senior Cafe www.klub.senior.pl 
Intersenior www.intersenior.pl 
Stop dyskryminacji ze względu na wiek www.senior.info.pl 
Uniwersytety Trzeciego Wieku www.utw.pl 
Serwis Trzeci Wiek www.trzeciwiek.pl 

Rozrywka: 

Kartki okolicznościowe www.e-kartki.org, www.kartki.wp.pl, www.kartki.makii.pl, 
www.hallmark.com (anglojęzyczna) 
Teksty piosenek www.eteksty.pl 
Strony artystów np. www.czerwonegitary.pl, www.kaczmarski.art.pl, 
www.egeppert.com, www.,arekgrechuta.net  
Dla dzieci www.dzieci.wp.pl, www.misie.com.pl 
Galerie zdjęć www.onephoto.net, www.fotogalerie.pl   
Gry online: www.gryonline.wp.pl, www.kurnik.pl 
Krzyżówki www.krzyzowki.interia.pl, www.zyraffa.pl/krzyzowki  

Kuchnia:

Kuchnia kuchnia.gazeta.pl 
Kuchnia Polska www.kuchniapolska.prv.pl 
Mniam Mniam – szkoła gotowania  www.mniammniam.pl 
Pascal – po prostu gotuj! www.poprostugotuj.onet.pl 
Maciej Kuroń – przepisy www.kuron.com.pl
Restauracje www.restauracje.com.pl 

Turystyka, podróże:

Horyzonty – klub podróży www.horyzonty.pl
Podróże.pl www.podroze.pl
Bilety lotnicze www.lataj.pl 
Polskie szlaki www.polskieszlaki.pl 
National Geographic  www.nationalgeographic.pl 
ABC podróżnika www.abc.onet.pl 
Przewodnik po Warszawie www.warsawtour.pl 
Zamki i warownie www.zamkipolskie.com 

Pogoda: 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej www.imgw.pl 
Twoja pogoda www.twojapogoda.pl
Meteo pilot www.pogoda.pl

Przyroda: 

Parki Narodowe Polski www.parki.pl  
Zwierzęta chronione www.zwierzeta.terramail.pl  
Salamandra – serwis przyrodniczy www.salamandra.org.pl  

Prawo, pieniądze:

Przepisy prawne www.abc.com.pl 
Gazeta Prawna www.gazetaprawna.pl 
Podatki.pl – serwis poświęcony regulacjom dotyczącym rozliczeń z US 
www.podatki.pl 
Banki internetowe www.ebanki.pl 
Polski portal finansowy www.bankier.pl 
eGospodarka – poradnik dla firm www.egospodarka.pl
Prawne aspekty społeczeństwa informacyjnego www.prawo.vagla.pl  

Mieszkanie, dom: 

Dom i wnętrze  www.domiwnetrze.pl 
Murator  www.muratordom.pl 
Dom – gazeta.pl www.dom.gazeta.pl 
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Kwiaty, ogrodnictwo: 

e-ogrody www.e-ogrody.com 
Portal ogrodniczy www.superogrod.pl  
Forum ogrodniczo działkowe www.forumogrodnicze.info 

Urzędy Miasta, samorząd: 

Na stronach urzędów możemy znaleźć wiele informacji na temat naszego mia-
sta, funkcjonowania urzędu, dokumenty i formularze oraz wiele wskazówek nt. 
załatwiania formalności w urzędzie.  

Swoje witryny internetowe mają na ogół urzędy miasta, urzędy gmin, urzędy 
dzielnic. Np.:  

Urząd Miasta Warszawa www.um.warszawa.pl 
Urząd Dzielnicy Wola www.wola.waw.pl 

Odnalezienie strony naszego urzędu jest proste. Należy wpisać w wyszukiwarce 
szukany urząd np.  urząd miasta Łódź lub urząd marszałkowski województwo ma-
łopolskie. W wynikach wyszukiwania pojawi się link do poszukiwanego urzędu.  

Instytucje rządowe:

Kancelaria Prezydenta RP www.prezydent.pl 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów www.kprm.gov.pl
Sejm RP www.sejm.gov.pl 
Senat RP www.senat.gov.pl 
Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej www.wp.mil.pl
Ministerstwo Ochrony Środowiska www.mos.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa www.mst.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia www.mz.gov.pl 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mps.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl 
Najwyższa Izba Kontroli www.nik.gov.pl
Narodowy Bank Polski www.nbp.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki www.infotur.pl
Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl

Zachęcamy do wyszukiwania nowych stron i serwisów zawierających interesu-
jące Państwa informacje. 

Moje ulubione strony: 
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Adres internetowy – Zaczyna się od www lub http://, najczęściej wskazuje 
miejsce, w którym dana informacja (strona) znajduje się w internecie, np. adres 
strony internetowej Wirtualnej Polski to www.wp.pl.

Alias – To inna nazwa tego samego konta lub strony internetowej. Posiadanie 
aliasu nie jest jednoznaczne z posiadaniem kolejnej, samodzielnej skrzynki e-
mailowej.

At – (oznacza i często zastępuje znak @ ) patrz Małpa.

Backspace (czyt. bekspejs) – Nazwa klawisza, który przesuwa kursor o jedną 
pozycję wstecz, kasując znajdujący się po drodze znak.

Bajt – To jednostka informacji używana w pracy z komputerem, oznaczana 
jest symbolem B. Jednostką mniejszą jest bit. 1Bajt = 8 bitów. Jednost-
ki większe to:1 KB (kilobajt) = 1024 Bajty, 1 MB (megabajt) = 1024 KB, 
1 GB (gigabajt) = 1024 MB

Blog – To inaczej dziennik, pamiętnik internetowy (rodzaj strony internetowej), 
do którego mają dostęp wszyscy internauci. Pisząc w blogu, dajemy upust swojej 
wyobraźni lub przekazujemy innym to, co dla nas jest ważne.

Caps Lock – Nazwa klawisza, który umożliwia wprowadzanie dużych liter bez 
konieczności trzymania wciśniętego klawisza Shift. Caps Lock pracuje w dwóch 
trybach – włączony (ON) i wyłączony (OFF). O tym, który z trybów jest akurat 
aktywny, informuje nas lampka znajdująca się ponad klawiaturą numeryczną 
– kiedy jest zapalona, piszemy wielkimi literami. 

CD-ROM – Odmiana płyty kompaktowej – CD. Na CD-ROM można nagrywać 
dane komputerowe, muzykę. Pojemność płyty CD-ROM wynosi ok. 700MB. 

Czat (inaczej chat) – Forma wirtualnej internetowej pogawędki „na żywo” (w 
przeciwieństwie np. do poczty elektronicznej, gdzie odpowiedź na list otrzymu-
je się po kilku minutach, a czasem nawet kilku dniach). Czat zazwyczaj przepro-
wadzany jest w oknie, w którym dwóch lub więcej użytkowników wpisuje tekst 
widoczny dla wszystkich. 

Delete (czyt. dilit) – Nazwa klawisza, który ma dwie funkcje. W systemie ope-
racyjnym Windows powoduje on usunięcie ikony czy innego obiektu. W aplika-
cjach, takich jak np. edytory tekstu, powoduje skasowanie znaku znajdującego 
się bezpośrednio po prawej stronie kursora. 

DVD – Płyta przypominająca z wyglądu CD, ale charakteryzująca się o wiele 
większą pojemnością. Na płycie DVD można zmieścić film fabularny (ok. 180 
minut), dane komputerowe lub muzykę o wysokiej jakości.

Dysk twardy – Element komputera służący do trwałego przechowywania danych 
– zostają one na nim zachowane także po wyłączeniu komputera. 

Dyskietka – Urządzenie służące do przechowywania i przenoszenia danych. 
Wychodzi już z użycia ze względu na swą bardzo małą pojemność i bardzo po-
wolną pracę. Zastępuje ją pamięć USB. Ma rozmiar 9 x 9,5 cm. Można na niej 
wielokrotnie zapisywać, usuwać i odczytywać dane.

E-mail (czyt. imejl) – Nazwa pochodzi od electronic mail czyli „poczta elektro-
niczna”. Jest to list elektroniczny, służy do przesyłania wiadomości drogą elek-
troniczną. Oprócz standardowej wiadomości tekstowej można również przesy-
łać załączniki – pliki w postaci obrazów, zdjęć, a także video oraz dźwięków.

Emotikony (inaczej „buźki”, „uśmieszki”) – To krótki ciąg znaków przypominający 
ludzkie twarze odwrócone o 90º. Emotikony są schematycznym zapisem emocji 
wypowiadającej się osoby. Oto przykłady najczęściej stosowanych emotikonów: :) 
lub :-) – uśmiech (piszący jest zadowolony), ;) lub ;-) – mrugnięcie (piszący żartuje), :
( lub :-( – smutek (piszący jest niezadowolony), :-P – pokazanie języka, :-D – wybuch 
śmiechu. Coraz częściej spotyka się także graficzne oraz animowane emotikony, 
Z ang. emoticon to skrót od emotion icon – „obrazek wyrażający emocje”.

Słowniczek terminów
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Enter – Nazwa klawisza, który w programie Word zwykle przenosi nas o jedną linij-
kę w dół. W systemie operacyjnym Windows służy m.in. do zatwierdzania komend 
(np. zmieniamy nazwę pliku, decyzję zatwierdzamy naciśnięciem klawisza Enter). 

FAQ – Zbiór odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez użytkowników 
określonego programu lub usługi. FAQ-i znaleźć można w Internecie, np. na 
stronach www producentów. Przed powzięciem decyzji o zadaniu jakiegoś py-
tania dobrze jest przeczytać najpierw FAQ – być może znajduje się tam gotowa 
odpowiedź. Z ang. Frequently Asked Questions – „często zadawane pytania”.

Haker – Najczęściej zdolny programista i ekspert od komputerów, dysponujący 
rozległą wiedzą i potrafiący znakomicie korzystać z niej w praktyce, ale nie zawsze 
do pozytywnych i legalnych celów. Hakerzy często włamują się do komputerów 
czy systemów komputerowych, uzyskując w ten sposób cenne informacje. 

Ikona – Mały obrazek. Ikony to skróty do programów, miejsc w komputerze, mogą 
oznaczać miejsce przechowywania informacji (np. ikona „Mój komputer”) lub też 
ułatwiać wykonywanie pewnych czynności, np. drukowania.

Internet – Sieć komputerowa o zasięgu światowym, zwana też siecią wszystkich 
sieci. Internet to w rzeczywistości kilkanaście tysięcy różnych sieci komputerowych 
połączonych ze sobą. Aktualne statystyki mówią, że z internetu na całym świecie 
korzysta ok. 600 milionów ludzi (w Polsce – 11 milionów). 

Internet szerokopasmowy – Połączenie internetowe wykorzystujące istniejące 
łącza kablowe np. sieć telekomunikacyjną, elektryczną, telewizję kablową. In-
ternet szerokopasmowy charakteryzuje się większą prędkością przesyłania da-
nych, stałą opłatą za usługę, możliwością bycia ciągle w trybie on-line, dużym 
zasięgiem, tanim dostępem do sieci.

Internet Explorer – Bezpłatna przeglądarka stron www produkowana przez Mi-
crosoft. Dołączana jest do systemów operacyjnych Windows, produkowanych 
przez Microsoft. 

Jednostka centralna – Główny element zestawu komputerowego, potocznie 
nazywany komputerem. Jest to duża metalowa skrzynia, w której umieszcza się 
m. in. procesor.

Książka adresowa – Elektroniczny spis kontaktów. Książki adresowe są najczę-
ściej elementem programów pocztowych. Książkę adresową wykorzystuje się 
do wysyłania poczty elektronicznej.

Klikanie – Naciskanie przycisku myszy. Nazwa wzięła się od charakterystyczne-
go odgłosu, który słychać podczas klikania. 

Kosz – Miejsce, w którym program Windows umieszcza skasowane przez użyt-
kownika pliki i foldery. Dzięki temu można je przed ostatecznym usunięciem 
odzyskać. Ikona „Kosz” widoczna jest na pulpicie.

Kursor – Ruchomy wskaźnik w kształcie strzałki, który użytkownik kontroluje 
najczęściej za pomocą myszy lub klawiatury. W programie Word kursor ma 
kształt pionowej kreski. 

Link – Patrz Odsyłacz.

Login – Nazwa użytkownika, która razem z hasłem służy do logowania się 
w sieci komputerowej, internecie.

Małpa (@ – at) – Znak rozdzielający elementy adresu e-mailowego: login i do-
menę.

Menu – Posegregowana lista możliwości, z której użytkownik może wybierać 
polecenia w celu wykonania konkretnej operacji. 

Microsoft – Największa firma na świecie produkująca oprogramowanie. Micro-
soft został założony w 1975 r. przez dwóch wspólników – Billa Gatesa oraz Paula 
Allena. (www.microsoft.com; www.microsoft.com/poland)
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Modem – Urządzenie, dzięki któremu możemy podłączyć komputer do interne-
tu. Przetwarza ono dane tek, aby można je było przesłać korzystając z internetu 
do innego komputera i odwrotnie. 

Myszka – Niewielkie urządzenie podłączane do komputera, które użytkownik 
przesuwa po płaskiej powierzchni w celu uzyskania ruchu kursora na ekranie 
monitora. Mysz swoją nazwę zawdzięcza kształtowi oraz „ogonowi” – kablowi, 
którym połączona jest z komputerem (choć istnieją już również myszy bezprze-
wodowe, które mogą komunikować się z komputerem drogą radiową lub za 
pomocą podczerwieni).

Nagrywarka CD/DVD – Urządzanie pozwalające dokonywać zapisu danych 
z naszego komputera (np. zdjęć) na płytę CD/DVD, lub też dające możliwość 
wykonywania kopii już posiadanych płyt. Pozwala także na odczyt danych 
z płyt. Porównaj z hasłem „CD-ROM”.

Napęd CD-ROM – Urządzanie w komputerze, które odtwarza (pozwala tylko na 
odczyt) zawartość płyt CD/DVD. Napęd CD-ROM otwiera się i zamyka, przyci-
skając na jego zewnętrznej powierzchni mały przycisk. Jest to jakby pozioma 
tacka, na której dokładnie na środku umieszczamy płytę, stroną z nadrukiem do 
góry. Porównaj z hasłem „nagrywarka”.

Netykieta – Zbiór reguł obowiązujących w kontaktach w Internecie. Nieprze-
strzeganie „netykiety” może doprowadzić np. do zamknięcia skrzynki pocztowej 
użytkownika.

Nick (czyt. nik) – Inaczej pseudonim, określenie używane często do logowania 
się na stronach www, na czatach czy na forach dyskusyjnych. 

Odsyłacz – Charakterystyczny element tekstu spotykany najczęściej na stronach 
www, często wyróżniony graficznie (np. pogrubiony, podkreślony napis). Po klik-
nięciu na ten łącznik otworzona zostaje inna strona (lub inny fragment tej samej 
strony), która bezpośrednio wiąże się z danym tekstem. Zatrzymany na odsyła-
czu kursor myszy zmienia kształt na rysunek dłoni z wyciągniętym palcem. 

Off-line (czyt. oflajn) – Tryb pracy komputera, w którym nie jest on połączony 
z internetem. 

Okno – Ograniczony prostokątną ramką fragment ekranu. W oknach pokazy-
wane są komunikaty, wyświetlana jest zawartość dysku twardego lub urucha-
miane są programy. Okna możemy umieszczać w dowolnym miejscu ekranu. 
Okna są standardowym elementem Windows. „Okno” to po angielsku to win-
dow – stąd nazwa programu.

On-line (czyt. onlajn) – Potocznie określenie on-line oznacza, że użytkownik 
ma aktualnie dostęp do internetu (mówi się, że jest on on-line). 

Pamięć USB, inaczej pendrive (czyt. pendrajw) – To mały przenośny dysk, któ-
ry można podłączyć do prawie każdego komputera (do złącza USB) i korzystać 
z zamieszczonych na nim dokumentów. Pozwala on na przenoszenie danych 
pomiędzy komputerami. 

Plik – Podstawowa jednostka przechowywania informacji na nośnikach danych. 
Plikiem może być dowolny program, stworzony przez użytkownika dokument 
czy baza danych, z której korzysta. 

Płyta instalacyjna – Płyta CD lub DVD służąca do instalacji (wgrania) systemu 
operacyjnego lub programu.

Poczta elektroniczna – Patrz e-mail

Połączenie z internetem – Połączenie pomiędzy komputerami wchodzącymi 
w skład Internetu, 

Portal – Serwis internetowy, który ze względu na bogatą ofertę jest skierowany 
do szerokiego grona internautów. Najbardziej znane polskie portale to Wirtual-
na Polska oraz Onet. Portale oferują m.in.: bardzo rozbudowane działy nowości, 
wyszukiwarki, prognozy pogody, darmowe konta pocztowe, grupy dyskusyjne, 
zakupy przez internet, informacje z giełd i wiele innych. 

8383Słowniczek terminówAkademia e-Seniora UPC



Program antywirusowy – Jest to program, który chroni komputer przed szko-
dliwymi programami (patrz wirus), które mogą trafić do nas przez Internet 
(strony www lub pocztę elektroniczną). Program wyszukuje wirusy, które mogą 
znajdować się w naszym komputerze. Ponieważ na świecie powstaje dziennie 
kilkanaście nowych wirusów, ważne jest częste uaktualnianie programów anty-
wirusowych, najlepiej przez Internet.

Provider – Instytucja lub firma posiadająca tzw. serwer internetowy umożliwia-
jący nam podłączenie do sieci. Oferuje klientom za odpowiednią opłatą podłą-
czenie do swojego serwera i tym samym zapewnia im dostęp do internetu. 

Przeglądarka Internet Explorer – patrz Internet Explorer

Przycisk – Wyróżniony prostokąt na ekranie. Kliknięcie na przycisk może wywołać 
najróżniejsze funkcje – np. zmianę koloru czcionki, drukowanie lub sprawdzanie 
pisowni. Często możemy łatwo sprawdzić, jaką czynność wykonuje przycisk – wy-
starczy zatrzymać na nim przez chwilę kursor, a pojawi się jego słowny opis.

Pulpit – Podstawowy element wyglądu ekranu w systemie operacyjnym Win-
dows. Na pulpicie, podobnie jak na biurku („pulpit” to tłumaczenie angielskiego 
słowa desktop, oznaczającego blat biurka), znajdują się podstawowe ikony ta-
kie jak: „Mój komputer” czy „Kosz”.

„Serfowanie” – (z ang. surfing) to popularne określenie, które przyjęło się 
w terminologii dotyczącej internetu – oznacza przeglądanie stron interneto-
wych. Termin serfować pochodzi od dyscypliny sportu, która polega na ślizga-
niu się na falach. Metafora powstała, gdy poszukiwano określenia, które odda-
wałoby jednocześnie trudność w odnalezieniu się w gąszczu informacji – jak 
utrzymanie się na fali, a z drugiej płynność w przechodzeniu między różnymi 
zasobami internetu.

Serwer – Potocznie serwerem nazywa się szybki komputer z sieciowym syste-
mem operacyjnym, świadczący usługi w sieci komputerowej.

Shift – Nazwa klawisza, który ma dwie funkcje: 1. tworzy wielką literę, 2. wsta-
wia znak z górnego rejestru klawiszy.

Spacja – Nazwa klawisza, który podczas edycji tekstu wprowadza znak odstępu 
pomiędzy znakami (nazywany także znakiem spacji). 

Spam – Wiadomość e-mail zawierająca niepożądaną treść (np. materiały rekla-
mowe czy agitujące), przesłana do wielu adresatów jednocześnie. W spamach 
często mogą rozsyłane być wirusy. 

Stałe łącze – Szybkie łącze internetowe o dużej przepustowości. Opłaty za 
łącze stałe są zwykle miesięczne, w formie abonamentu, bez względu na to, ile 
godzin dziennie korzysta się z internetu i ile danych zostanie przesłanych. 

Strona główna (startowa) przeglądarki – Jest to strona www, która automa-
tycznie otwiera się po uruchomieniu przeglądarki internetowej. Użytkownik 
może ustawić dowolną stronę jako stronę główną.

Strona www (world wide web) – obraz i tekst widoczny w oknie przeglądarki 
internetowej, po wpisaniu w niej adresu internetowego. Strony www to cha-
rakterystyczny element internetu.

System operacyjny – Nadrzędny i niezbędny program kontrolujący pracę kom-
putera. Przyjmuje polecenia od użytkownika, umożliwia uruchomienie innych 
programów i nadzoruje ich działanie. 

Tapeta – Obraz lub zdjęcie na pulpicie, na tle którego umieszczone są ikony.

USB złącze – Nowy rodzaj wtyczki, który prawie całkowicie wyparł z rynku 
stosowane dawniej połączenia z komputerem. Złącze USB charakteryzuje się 
znacznie większą szybkością przysyłania danych.

Wirus komputerowy (trojan, robak to rodzaj wirusa komputerowego) – To pro-
gram, który bez wiedzy użytkownika przedostaje się do komputera i utrudnia pracę 
lub niszczy jego zasoby. Wirusy są w stanie powielać się i zarażać kolejne pliki. 
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Więcej o komputerach 
i internecie 



W e s o ł e  j e s t  ż y c i e  c y b e r e m e r y t a
Agnieszka Pochrzęst

Polscy seniorzy szturmują internet. Tylko w 2006 roku w sieci przyby-
ło 300 tysięcy internautów powyżej 55. roku życia. Teraz jest ich 750 
tysięcy. Zdaniem specjalistów coraz więcej emerytów będzie buszować 
w sieci. 

57-letnia Alicja w internecie szuka nowych 
przepisów na weki i ciasta. 68-letniego 
Mieczysława fascynują wirtualne mapy 
różnych zakątków świata. 64-letni roz-
wodnik Zdzisław z przyjemnością wchodzi 
na serwisy matrymonialne. Umówił się 
już na kilka wirtualnych randek. 59-letnia 
Małgorzata jest ”turystką w kapciach”. 
W sieci przegląda strony muzeów i galerii. 
Większość z nich zna. Była w nich kiedyś, 
pracując jako stewardesa, ale dopiero na 

emeryturze ma czas, żeby spokojnie obejrzeć bogate zbiory. 70-letnia 
Krystyna przekonała się, że bez znajomości obsługi komputera nie da się 
żyć w nowoczesnym społeczeństwie. Dotarło to do niej, gdy w sądzie 
dostała do obejrzenia elektroniczną księgę wieczystą. Nie wiedziała 
nawet, jak włączyć komputer i myślała, że ze wstydu zapadnie się pod 
ziemię. Wtedy obiecała sobie, że nauczy się jak taki sprzęt obsługiwać.

Alicja, Mieczysław, Zdzisław, Małgorzata i Krystyna zgłosili się na kursy 
internetowe i teraz bez problemów „serfują” w internecie. Niektórzy 
z nich chodzili na zajęcia prowadzone przez UPC. W całej Polsce w 2006 
roku skorzystało z nich 450 osób. Zainteresowanie było ogromne. Na 
jedno miejsce było kilku chętnych. Inni zainteresowani znaleźli instruk-
torów informatyki na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Po kilku tygo-
dniach wszyscy oswoili komputer i uwielbiają buszować w sieci. Zgodnie 

przyznają, że nie wyobrażają sobie już teraz dnia bez porannego przeglą-
du prasy on-line, wysłania e-maila do wnuka i darmowych pogawędek 
przez internet ze znajomymi. 

I n t e r n e t  d l a  w n u k a  i  d z i a d k a  
Internet przybliża dwie różne generacje – wnuków słuchających hip-ho-
pu, dla których sieć to najważniejszy sposób komunikacji oraz ich 50-, 
60-letnich dziadków. Warto, by te światy się poznawały i kontaktowały. 
Starsi to rozumieją, więc chętnie się uczą.

– Na pierwszych zajęciach seniorzy boją się, że nie dadzą sobie rady 
– opowiada Rafał Rynkiewicz, który prowadzi kursy komputerowe dla 
seniorów. – Z zajęć na zajęcia pękają lody i później stają się miłośnikami 
internetu. Wszystko ich fascynuje. Wszędzie chcą zajrzeć i jak najwięcej 
poznać. Surfowanie sprawia im mnóstwo radości.

Dziadek Daniel przed podłączeniem w domu internetu widywał wnu-
ka dwa razy w roku, teraz ma z nim kontakt co tydzień przez pocztę 
elektroniczną. 55-letnia Zofia nie wyobraża sobie już życia bez kamerki 
internetowej i komunikatorów. Dzięki tym wynalazkom od pół roku co-
dziennie może widzieć swojego syna Tomasza, który wyjechał pracować 
do Norwegii. 

Krystyna na kurs komputerowy zgłosiła się dopiero po 10 latach bycia 
na emeryturze. – Czułam się jak gapa – wspomina kobieta. – Wokół mnie 
wszyscy wiedzieli, jak obsługiwać komputer. Mówili o świecie, którego nie 
znałam. Słowa blog i nick brzmiały jak z afrykańskiego narzecza. Teraz mo-
gę z wnukami porozmawiać, jak równy z równym.

E m e r y t  t o  w y m a r z o n y  k l i e n t
Daleko nam jeszcze do Norwegii, gdzie ponad 60 procent osób w grupie 
wiekowej 55-64 lata korzysta z sieci, a wśród osób w wieku 65-74 lat 
nadal prawie jedna czwarta to internauci. Według danych Eurostat opu-
blikowanych w 2006 roku, w Polsce w grupie między 55. a 64. rokiem 
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życia jedynie 17 procent to osoby korzystające z internetu, powyżej 
65 roku życia – to już zaledwie 4 procent. Dla porównania w Niem-
czech surfuje 31 procent seniorów, a w Wielkiej Brytanii 28 procent. 
43 procent brytyjskich seniorów korzysta z sieci, aby utrzymywać lub 
odnawiać kontakty z rodziną i przyjaciółmi, 22 procent – aby grać w gry 
sieciowe, takie jak bingo, zaś 7 procent regularnie odwiedza czaty i ser-
wisy dla samotnych. Z danych firm badawczych wynika, że Polacy po 55. 
roku życia w sieci szukają wiadomości, porad prawnych, nowinek moto-
ryzacyjnych, finansowych oraz turystycznych. Tylko czekać aż polscy se-
niorzy – tak jak ich amerykańscy rówieśnicy – będą robić wirtualną listę 
wymarzonych miast, w których warto mieszkać na emeryturze. Ponad 
połowa amerykańskich seniorów regularnie korzysta z internetu. Blisko 
40 procent ma w domu komputer lub dostęp do sieci w domach opieki 
i popularnych centrach seniorów. „Zinternetyzowani” amerykańscy se-
niorzy statystycznie są lepiej wykształceni i mają wyższe emerytury od 
ich „off-line’owych” kolegów. 

Amerykański rynek już odkrył, że emeryci to 
wymarzona grupa klientów. Mają stałe do-
chody, odchowane dzieci i mnóstwo wolne-
go czasu. W Ameryce codziennie powstaje 
specjalna strona dla emerytów. Sztaby ludzi 
dbają o to, żeby czcionka nie była za mała, 
a okienka nie otwierały się znienacka (bada-
nia dowiodły, że starszych ludzi zrażają do 
internetu migające kolory). 

W Polsce powoli zaczyna się doceniać „no-
woczesnych emerytów”. Z myślą o nich po-
wstają pierwsze portale, takie jak senior.pl, 

intersenior.pl, czy trzeciwiek.pl. To armia klientów, z którą już trzeba się 
liczyć. Do 2030 roku osoby po 60. roku życia będą stanowić 30 procent 
populacji i wtedy dziadka w sieci może być łatwiej znaleźć niż wnuka.
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W i r u s y ,  k o n i e  t r o j a ń s k i e ,  s p a m  
–  c z y l i  c z y  w  i n t e r n e c i e  j e s t  
b e z p i e c z n i e ?
Tomasz Grynkiewicz 

„Wirus, który niszczy komputer, grasuje w sieci”, „Hakerzy włamali się 
przez internet na konto bankowe i ukradli sto tysięcy złotych”, „Oszuści 
internetowi zarobili pół miliona” – to fikcyjne tytuły prasowe, ale nie-
wiele różniące się od tych, które rzeczywiście pojawiają się w mediach. 

Z jednej strony – nie ma się co dziwić, skoro np. w zeszłym roku nali-
czono aż 90 tys. nowych wirusów komputerowych. Poza tym sam temat 
jest medialny i chętnie podejmowany zarówno przez ogólnopolskie, jak 
i lokalne redakcje.

Jest jednak druga strona medalu: takie doniesienia mocno oddziałują 
zwłaszcza na osoby, które dopiero stawiają pierwsze kroki w internecie, 
dla których globalna sieć jest niczym czarna magia. Z własnego do-
świadczenia wiem, że słowo„wirus” tak silnie kojarzy się z zagrożeniem 
i niebezpieczeństwem, że obawa przed nim powstrzymuje nas przed 
poznaniem komputera, internetu, a tym samym – wszystkich korzyści 
i ułatwień uproszczeń, które za tym idą. 

Ważny pierwszy krok to często pokonanie własnego strachu i dostrze-
żenie, że „nie taki internet straszny”. Jeśli ktoś twierdzi: „nie korzystam 
z internetu, bo tam grasują oszuści i wirusy”, równie dobrze mógłby nie 
wychodzić z domu.

Oczywiście, nie jest tak, że te zagrożenia, o których trąbią media, są wy-
ssane z palca. Warto sobie jednak uzmysłowić, że w świecie wirtualnym 
czyha na nas nie więcej niebezpieczeństw, niż w prawdziwym. Tu mamy 
wirusa komputerowego, w codziennym życiu szaleje grypa (choćby pta-
sia), a nawet zwykłe przeziębienie. I tak samo jak możemy się wybrać do 
lekarza, który przepisze nam odpowiednie leki – tak istnieją odpowied-
nie „szczepionki” na różnego rodzaju złośliwe wirtualne wirusy. 
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rozsyłają takie wiadomości. Jeśli nie, już wiemy – mamy do czynienia 
z oszustem.

Spam to także różnego rodzaju reklamy, informacje, których nie za-
mawialiśmy, a ich nadawców nie znamy. Takie e-maile również mogą 
zawierać złośliwe pułapki – nie należy ich zatem otwierać i od razu 
wykasować. 

Jak się bronić przed spamem? Najprostsza metoda – ignorować, w żad-
nym wypadku nie odpisywać, a podejrzane wiadomości od nieznanych 
nam nadawców od razu usuwać ze skrzynki.

Skąd jednak „spamerzy” znają nasz adres? Posługują się specjalnymi 
programami, które szukają na stronach internetowych adresów e-ma-
il. Jeśli chcemy ograniczyć spam w naszej skrzynce, nie podawajmy 
naszego adresu np. na forach internetowych. A jeśli już podajemy, 
dodajmy do niego ciąg znaków: np. zamiast zbigniew.kowalski@gaze-
ta.pl, napiszmy zbigniew.kowalski(małpa)gazeta(kropka)pl. W ten spo-
sób oszukamy program, który automatycznie zapisuje adresy i rozsyła 
spam, a osoba, która miała otrzymać tą informację, łatwo zorientuje 
się, jakich zmian dokonać w adresie. 

Dobrym pomysłem jest też założenie dwóch kont pocztowych – jedno 
będzie nam służyło do normalnej korespondencji, drugie – do rejestracji 
w serwisach, które wymagają podania adresu e-mailowego.

W i r u s y ,  c z y l i  n i e  k l i k a j  b e z m y ś l n i e
Bardzo częstym towarzyszem spamu są wirusy. Wirus tak naprawdę jest 
miniprogramem komputerowym – zwykle dołączanym przez twórcę do 
jakiegoś pliku. Co może zrobić – to zależy od fantazji twórcy wirusa. Nie-
które – jak przeziębienie – są tylko uciążliwe, np. spowalniają działanie 
komputera. Inne są groźniejsze – chcą wykraść z naszego komputera np. 
numery kart kredytowych czy hasła do konta bankowego.

Podstawowym sposobem rozmnażania się wirusa są wiadomości e-mail, 
a właściwie załączniki dołączane do tych wiadomości (np. zdjęcie, doku-
ment tekstowy, plik muzyczny itp.). Twórcy wirusów na różne sposoby 

Przed wirusami łatwo się ustrzec. Jeśli pamięta się o higienie pracy 
z komputerem podłączonym do internetu, tak jak o zakładaniu czapki 
w chłodne dni – ryzyko, że złapiemy wirusa i zachorujemy znacznie się 
zmniejsza. 

W tekście wyjaśnimy, przynajmniej pokrótce, co może na nas czyhać 
w internecie, czego należy się wystrzegać i jak chronić się przed wirusa-
mi i wirtualnymi oszustami. 

S p a m ,  c z y l i  m i l i o n  n a  l o t e r i i
Jedną z najczęstszych funkcji, z jakich korzysta się w sieci, jest elektro-
niczna skrzynka pocztowa, zwana popularnie e-mailem. Koresponduje-
my z rodziną (np. z wnukiem, który wyjechał do Irlandii), ze znajomymi. 

Jednak po pewnym czasie na naszą skrzynkę mogą zacząć przychodzić 
dziwne wiadomości. Ot, choćby z informacją, że wygraliśmy na loterii 
milion dolarów. Wystarczy kliknąć na link podesłany w e-mailu, by ode-
brać nagrodę. Albo ktoś pisze, że dostał ogromny spadek, ale nie ma jak 
opłacić kosztów notarialnych, a strasznie mu się spieszy. Jeśli pomożesz 
i prześlesz pieniądze na jego konto, podzieli się z tobą spadkiem.

Kusząca okazja? Być może – tylko dlaczego ktoś, kogo zupełnie nie 
znasz, ni stąd ni zowąd chce dać ci pieniądze? I skąd wygrana na loterii, 
w której przecież nie brałeś udziału? Niestety, internet to nie bajka, a ta-
kie e-maile znane są pod nazwą spam. Ich twórcy takie same wiadomo-
ści rozsyłają do miliardów ludzi na całym świecie. Na co liczą? Na to, że 
choć promil odbiorców złapie się na ich pułapkę. I niestety, łapie się. 

Ostatnio w Korei Południowej dwóch informatyków przez cztery 
miesiące wysłało ponad półtora miliarda e-maili. Podszywając się 
pod jeden z państwowych urzędów, prosili o podanie danych osobo-
wych – okazało się, że 12 tys. Koreańczyków odpowiedziało na spam. 
„Spamerzy” zaś ich dane odsprzedali firmom pożyczkowym, na czym 
zarobili ponad 50 tys. funtów.

I tu pierwsza lekcja: w e-mailu nie wysyłamy ważnych haseł i danych! 
Jeżeli mamy wątpliwości, zadzwońmy np. do urzędu, czy rzeczywiście 
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próbują przekonać nas do otworzenia załącznika – np. podczas Walenty-
nek wysyłają e-maile z elektronicznymi kartkami z życzeniami. Podob-
nym przypadkiem jest wspomniany już e-mail z informacją o wygranej 
w loterii. Tak naprawdę to podstęp – jeśli klikniemy na załącznik, to sami 
możemy zainstalować sobie wirusa na komputerze.

Lekcja numer dwa: nie otwieramy załączników, które są dołączane do 
podejrzanych e-maili, ani nie klikamy na linki przysłane w e-mailu. 

Ostrożność warto też zachować, nawet wówczas gdy znamy nadawcę 
(np. to nasz wnuczek michał.kowalski@onet.pl), ale treść wiadomości 
nie przypomina tego, co zwykle do nas pisze. Dlaczego mielibyśmy oba-
wiać się e-maila od wnuczka? Bo niektóre wirusy potrafią same wysłać 
się do osób, których dane znajdą w ich elektronicznej książce adresowej. 
Jeśli więc z jakiegoś powodu wnuczek napisze do nas po angielsku (czego 
wcześniej nie robił) lub list od niego będzie zlepkiem wyrazów, które nie 
tworzą sensownej całości, na wszelki wypadek skontaktujmy się z nim 
i sprawdźmy, czy na pewno to on wysyłał nam wiadomość.

Oczywiście, jeśli chcemy mimo wszystko otworzyć załącznik, zanim to 
zrobimy, sprawdźmy go programem antywirusowym. 

Warto wiedzieć, że nie wszystkie wirusy rozprzestrzeniają się za po-
mocą poczty elektronicznej, można je „złapać” także na stronach 
internetowych. 

Dlatego najważniejsze jest, aby nasz komputer chroniony był przez 
specjalny program antywirusowy. Podczas pracy na komputerze 
automatycznie sprawdza on, czy żaden wirus nie próbuje nas za-
atakować. Taki program można zakupić, ale można też go uzyskać 
bezpłatnie z internetu. 

Warto pamiętać, aby z pomocą programu antywirusowego raz na jakiś 
czas np. co miesiąc, dokonać przeglądu i „badań kontrolnych” naszego 
komputera. Program musi być także aktualizowany – stale powstają no-
we wirusy, więc potrzebne są również nowe „szczepionki”. 
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P o  c z y m  p o z n a m y ,  ż e  n a s z  k o m p u t e r  
m ó g ł  p a ś ć  o f i a r ą  w i r u s a ?
Czerwona lampka powinna nam się zapalić, gdy: komputer działa wol-
niej niż zwykle lub co kilka minut sam się wyłącza. A także, gdy podczas 
przeglądania stron internetowych nagle zacznie wyskakiwać nam zaska-
kująco dużo okienek reklamowych. 

Jednak tak naprawdę bez programu antywirusowego nie mamy pew-
ności, czy na naszym komputerze jest wirus, czy to zwykłe problemy ze 
sprzętem lub oprogramowaniem.

Co ciekawe, do internetu podłączonych jest bardzo dużo komputerów, 
których właściciele nie wiedzą, że ktoś – dzięki wirusowi – ma nad nimi 
kontrolę (np. może uruchamiać na komputerach dowolne programy lub 
wykonywać różne operacje). 

Podczas ostatniego Światowego Forum Gospodarczego w szwajcarskim 
Davos eksperci twierdzili, że nawet co czwarty komputer podłączony do 
sieci jest używany do niecnych celów. I to bez wiedzy właściciela sprzę-
tu. Brzmi groźnie? Na pewno, ale to jeszcze nie powód do paniki. Wy-
starczy się zastanowić: chwileczkę, a co takiemu „hakerowi” po moim 
komputerze? Tak naprawdę mało który cyberprzestępca, gdy przejmie 
kontrolę nad naszym komputerem, interesuje się tym, co mamy w nim 
zgromadzone. Bo jaki pożytek mógłby mieć z naszych zdjęć, dokumen-
tów tekstowych, wysłanych wiadomości czy innych plików? Dla niego 
taki zainfekowany komputer – określany mianem zombie – jest cenny 
zupełnie z innego powodu. Cyberoszust może za jego pomocą rozsyłać 
spam, samemu pozostając w ukryciu, może też atakować komputery 
firm, tak by zablokować działanie stron internetowych. Po co miałby to 
robić? Pisaliśmy już, jak można zarobić na spamie. 

Przy okazji lekcja numer trzy: nie pobierajmy plików ze stron, co do 
których nie mamy zaufania. Nie instalujmy też na komputerze oprogra-
mowania, którego pochodzi z niepewnego źródła (np. nie pochodzi ze 
strony producenta lub serwisu, który zajmuje się regularnie udostępnia-
niem różnych bezpłatnych programów).
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http://www.mks.com.pl/skaner/

http://www.kaspersky.pl/services.html?s=online_vir_chk

http://security.symantec.com/sscv6/default.asp?langid=ie&venid=sym

http://us.mcafee.com/root/mfs/default.asp?cid=9914

http://pl.trendmicro-europe.com/consumer/housecall/housecall_
launch.php

Oczywiście trzeba pamiętać, że korzystanie ze skanerów internetowych 
to tylko doraźne zapobieganie kłopotom ze szkodliwymi programami.

Korzystanie z komputera i internetu to sama przyjemność! Należy 
jedynie mieć świadomość ewentualnych zagrożeń i możliwości zabez-
pieczenia. Tak jak wielką radość sprawi długi spacer zimą, ale bez czapki 
i szalika może skończyć się katarem. 

B a n k i e r  w  k a ż d y m  d o m u  
–  l u k s u s  b a n k o w o ś c i  
e l e k t r o n i c z n e j  
Grzegorz Gacki, portal senior.pl

Mijają już czasy, kiedy najbezpieczniejszą metodą przechowywania pie-
niędzy była przysłowiowa „skarpetka” czy domowe skrytki i sejfy. Już 
nie tylko powierzamy pieniądze bankom, ale w coraz mniejszym stopniu 
w ogóle posługujemy się gotówką. 

Także banki zmieniają oblicze. Zmniejsza się liczba okienek, a klienci za-
chęcani są do wypłacania pieniędzy z automatu i transakcji bezgotów-
kowych kartami płatniczymi. A w końcu do oferty banków wkroczyło 
najnowsze narzędzie – internet.

J a k  s i ę  c h r o n i ć ,  c z y l i  z a p o r a  i  a n t y w i r u s
Wspomnieliśmy już o podstawowej higienie pracy z komputerem. To 
jednak nieco za mało, by czuć się bezpiecznym.

Jeszcze przed podłączeniem do internetu warto pomyśleć o dwóch na-
rzędziach: oprogramowaniu antywirusowym i zaporze internetowej 
(tzw. firewall, czyt: fajerłol; z ang: „zasłona dymna”) .

Zapora jest programem, który utrudnia hakerom włamanie do naszego 
komputera przez sieć internetową. Sprawdza też, czy przypadkiem z na-
szego komputera nie są wysyłane na zewnątrz jakieś dane (np. hasła). 
Zapora nie wykonuje wszystkich zadań związanych z ochroną naszego 
komputera, dużą część pracy wykonuje program antywirusowy. Spraw-
dza on na bieżąco – skanuje, czy do naszego komputera nie przedostają 
się wirusy np. czy plik w nadesłanej wiadomości e-mail ktoś nie zawiera 
złośliwego programu. 

Nie warto jednak zamieniać komputera w fortecę i np. instalować więcej 
niż jednego programu antywirusowego i więcej niż jednej zapory. Dla-
czego? Bo niekoniecznie zyskamy lepszą ochronę, za to możemy sobie 
utrudnić normalne korzystanie z komputera – programy antywirusowe 
różnych producentów często się ze sobą „gryzą”. Może dojść nawet do 
tak absurdalnej sytuacji, w której jeden antywirus uzna konkurencyjny 
program za wirusa i będzie sugerował jego usunięcie.

Popularni producenci programów antywirusowych i zapór interne-
towych: Symantec, Kapsersky, McAfee, ZoneLabs, Panda Software, F-
Secure czy Trend Micro.

Z bezpłatnych wersji w testach dobrze oceniane są np. produkty Avast 
lub AVG.

Istnieje możliwość darmowej, jednorazowej kontroli za pomocą tzw. 
skanerów internetowych, czy w komputerze nie ma żadnych wirusów; 
można to zrobić na następujących stronach:

http://www.pogotovie.pl/tools.php 
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B a n k  i n t e r n e t o w y  c z y l i  j a k i ?
Bank internetowy nie jest szczególnym rodzajem banku, działającym tyl-
ko w internecie, a przez to z jakiekolwiek powodu mniej godnym zaufania. 
Określenie „bank internetowy” czy „bankowość internetowa” dotyczy 
TYLKO sposobu kontaktu banków z jego klientami. O ile w tradycyjnej 
bankowości występuje jedynie bezpośredni kontakt z pracownikami ban-
ku w jego oddziałach, o tyle w bankowości intenetowej klienci komuniku-
ją się z bankiem za pośrednictwem sieci komputerowej – internetu.

A zatem nasze pieniądze i oszczędności nadal przechowywane są w ban-
kowym sejfie, ale mamy do nich wirtualny dostęp i za pośrednictwem 
internetu możemy nimi dysponować. 

Z reguły osoby, które dopiero stawiają pierwsze kroki w sieci, stronią od 
wirtualnych banków. Z różnych powodów: są przyzwyczajone do trady-
cyjnej obsługi w okienku, albo obawiają się hakerów, o których co i rusz 
głośno w mediach. Bankowość internetowa ma jednak wiele zalet, warto 
więc poświęcić kilku słów tego typu usługom – a nuż ktoś się jednak 
przekona do wygody opłacania rachunków bez potrzeby wychodzenia 
z domu? 

Przede wszystkim, tym, co wyróżnia bank internetowy od tradycyjnego 
jest fakt, że klienci nie muszą wystawać przed okienkami kas, nie cze-
kają w kolejkach, nie muszą wychodzić do oddziałów banków. Operacji 
bankowych mogą dokonywać o dowolnej porze – nawet w nocy, poza 
godzinami pracy tradycyjnych banków, bez potrzeby wychodzenia z do-
mu. 

A z kolei uspokajający jest fakt, że banki internetowe są zazwyczaj czę-
ścią banków tradycyjnych i w sensie prawnym w niczym się od nich nie 
różnią. Podlegają dokładnie tym samym normom prawnym, których 
muszą przestrzegać banki tradycyjne. 

Co można robić w banku internetowym? Wszystko to, co w tradycyj-
nym – tylko sprzed ekranu własnego komputera, czyli:

 sprawdzać saldo – kontrolować ile środków mamy na rachunku ban-
kowym,
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 sprawdzać operacje na rachunku – na bieżąco (każdego dnia, o do-
wolnej porze) sprawdzać jakie operacje były dokonywane na koncie 
(kiedy i od kogo wpłynęły pieniądze, kiedy i komu były wysyłane), 

 płacić rachunki – przelewy internetowe są tańsze niż tradycyjnie 
opłacane na poczcie prowizje za rachunki za prąd, gaz czy mieszkanie. 
W takim przypadku samodzielnie zleca się dokonanie przelewu okre-
ślonej kwoty pieniędzy na konto gazowni czy operatora telefonicznego. 
Trzeba jednak pamiętać o umieszczeniu dokładnych danych na temat 
dokonywanej płatności. W ten sposób można również przesyłać pienią-
dze innym osobom (np. wysłać dzieciom czy wnukom), posiadającym 
rachunki w dowolnym banku.

 aktywować zlecenie stałe – metoda płatności rachunków o stałej 
wysokości np. czynszu za mieszkanie. Bank otrzymuje od nas polecenie, 
by każdego miesiąca, tego samego dnia (np 10-go dnia każdego miesią-
ca) przelewał określoną kwotę (np. 320 złotych) na wyznaczone konto 
np. spółdzielni mieszkaniowej. Płatność taka jest wtedy realizowana 
automatycznie, nie trzeba o niej pamiętać. Taki przelew jest oczywiście 
realizowany tylko wtedy, jeśli na koncie bankowym znajduje się wystar-
czająca suma pieniędzy. 

 aktywować polecenie zapłaty – metoda opłacania rachunków 
o zmiennej wartości (za gaz, energię elektryczną, telefon). W tym przy-
padku informujemy dostawcę usług (gazownia, zakład energetyczny, 
telekomunikacja), aby przesyłał rachunek do banku, a bank go płaci 
bezpośrednio z naszego konta.

 zakładać lokaty – za pośrednictwem internetu można także zakładać 
lokaty, wyżej oprocentowane niż zwykłe rachunki osobiste. 

Zanim założymy takie konto, warto przekonać się jak wygląda i funk-
cjonuje internetowy serwis bankowy. Można to sprawdzić na wersjach 
demonstracyjnych:

 PKO BP: http://www.pkobp.pl/pkointeligo/demo/ 

 mBank (internetowa część BRE Banku): http://demo.mbank.com.pl/ 
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Zwłaszcza wówczas, gdy oszust wyczyści nasze konto z oszczędności. Ale 
bez zbędnej paniki. Wszystkie te możliwe pułapki łatwo przewidzieć i za-
bezpieczyć się przed nimi, co powinien uczynić zarówno bank, jak i klient. 

Warto pamiętać, że ofiarą bandyty możemy również paść w przypadku 
tradycyjnego banku – złodziej może wyrwać torebkę, w której mamy 
świeżo wypłacone z banku pieniądze, wówczas ucierpieć może nie tylko 
stan naszych finansów, ale także nasze zdrowie. 

Kradzieże z kont internetowych – o ile przestrzega się kilku prostych 
zasad – zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. O wiele rzadziej niż „zwy-
kłe” napady na osoby wychodzące z banków czy przenoszące przy 
sobie gotówkę.

B a n k i  d b a j ą  o  b e z p i e c z e ń s t w o
W celu poprawy bezpieczeństwa systemów transakcyjnych w interne-
cie, banki tworzą i doskonalą różne formy zabezpieczeń. Podstawowym 
elementem zabezpieczenia jest automatyczne szyfrowanie połączenia 
na linii klient-bank. Dodatkowo, cyfrowe certyfikaty bezpieczeństwa 
wydawane bankom przez odpowiednie instytucje gwarantują, iż klient 
połączył się z bankiem, a nie z kimś, kto się za bank podaje.

 Przy korzystaniu z banku internetowego warto sprawdzić czy strona 
jest szyfrowana i posiada cyfrowy certyfikat, czyli:

 adres strony internetowej zaczyna się od liter „https” (od zwykłego adre-
su internetowego, np. http://www/onet.pl różni się dodatkową literką „s”);

 w prawym dolnym rogu ekranu widoczny jest żółty symbol kłódki (to 
tzw. certyfikat bezpieczeństwa, musi go mieć każdy bank). 

Bank również musi mieć pewność, że połączył się z nim właściwy klient. 

Bank sprawdza starannie, przy pomocy różnych, coraz bardziej dosko-
nalonych narzędzi, czy rejestruje się i operacji na koncie chce dokonać 
uprawniona do tego osoba. 

 MultiBank: http://www.multibank.pl/dostep_do_uslug/internet/demo/ 

 Nordea Bank: http://www.nordea.pl/demo/ 

 BZ WBK: http://dlaciebie.bzwbk.pl/_items/demo/dla_Ciebie/
index.html lub http://dlaciebie.bzwbk.pl/12481 

 Pekao SA: http://www.pekao.com.pl/pekao24demo/ 

C o  w a r t o  w i e d z i e ć  o  b a n k a c h  
i n t e r n e t o w y c h ?

 Banki internetowe nie są niczym podejrzanym. 

 To zwykłe banki, które jedynie wykorzystują internet do kontaktów ze 
swoimi klientami. 

 Obsługa własnego konta przez internet nie jest skomplikowana – wy-
starczy komputer z dostępem do internetu i przeglądarka internetowa. 

 Korzystając z konta internetowego większość opłat, przelewów i ope-
racji finansowych można dokonać bez wychodzenia z domu i o każdej 
porze dnia. 

 Prowizje za przelewy z konta internetowego są dużo niższe od trady-
cyjnych metod dokonywania opłat. 

 Obsługa konta jest prosta, a w przypadku wątpliwości zawsze można 
liczyć na telefoniczną pomoc pracowników banku, którzy słabo zaawan-
sowanego klienta mogą poprowadzić krok po kroku, wyjaśniając wszyst-
kie wątpliwości. 

 Bank internetowy jest również bankiem bezpiecznym – stosowane 
zabezpieczenia znacznie utrudniają kradzieże.

Z a g r o ż e n i a ,  c z y l i  t r o c h ę  o  b e z p i e c z e ń s t w i e
Korzystając z bankowości internetowej należy być oczywiście świado-
mym możliwych zagrożeń. Faktem jest, że obecność komputerowych 
wirusów czy innego typu złośliwego oprogramowania najdotkliwiej mo-
żemy odczuć właśnie w przypadku korzystania z usług wirtualnego banku. 
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Podstawowym sposobem identyfikacji jest numer klienta i hasło. Nie-
które banki stosują dodatkowe zabezpieczenia np. podpis elektroniczny. 
Innym sposobem zabezpieczenia są hasła jednorazowe, generowane 
przez niewielkie urządzenia tzw. tokeny. 

Podobnym rozwiązaniem są listy kodów przesyłane klientom w formie 
np. karty z zakrytymi kodami. W systemach stosujących ten rodzaj za-
bezpieczenia, w celu dokonania pewnych operacji (głównie przelewów) 
należy podać przypisany jedynie nam jednorazowy kod. 

Bardzo ważne jest, aby hasła dostępu nikomu nie podawać, nie zo-
stawiać w widocznym miejscu, nie przesyłać w korespondencji elek-
tronicznej. Należy być również ostrożnym przy notowaniu hasła. Dobrą 
praktyką jest nie zapisywanie w jednym miejscu np. notesie numeru 
klienta i hasła. Jeśli zagubiony notes trafi w ręce nieuczciwej osoby – tyl-
ko jej ułatwiamy zadanie. Warto więc zapisywać hasło w bezpiecznym 
miejscu i chociażby pod postacią np. telefonu do Joli. 

J a k  d b a ć  o  b e z p i e c z e ń s t w o  o s z c z ę d n o ś c i  
n a  k o n c i e  i n t e r n e t o w y m ?  
Jak pokazuje praktyka, największym zagrożeniem w bankach inter-
netowych bywa nieroztropność i mała przezorność samych klientów 
banku. Zatem, aby przestrzec się internetowych złodziei, powinni-
śmy sami przestrzegać ważnych zasad bezpieczeństwa i wykazywać 
się zdecydowanie ograniczonym zaufaniem przy podawaniu haseł 
i dokonywaniu przelewów. Większość przestępstw związanych z ban-
kowością elektroniczną wynika z nieprzestrzegania przez posiadaczy 
rachunków podstawowych zaleceń, nieuwagi użytkowników czy też 
ich zwykłego lenistwa.

Wielu klientów banków internetowych daje się złodziejom nabierać na 
prostą sztuczkę. Oszuści tworzą własne strony internetowe o adresach 
bardzo podobnych do bankowych (różniące się na przykład tylko jedną 
literką), a także wizualnie łudząco podobne do stron banków, pod które 
się podszywają. 
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Warto wzmóc czujność, gdy w korespondencji, która wygląda jak e-
mail z naszego banku, ktoś prosi nas o podanie hasła albo kodów do 
przelewów. Momentalnie powinna nam się zapalić czerwona lampka 
– tego banki nie robią! 

Dobrym nawykiem jest też nie klikanie na linki przysłane mailem, które 
rzekomo mają nas zaprowadzić na stronę banku – często jest to właśnie 
fałszerstwo, strona do złudzenia przypominająca stronę banku. Jeśli 
spróbujemy się na niej zalogować, nasz login i hasło do konta trafi w rę-
ce oszusta. Dlatego, korzystając z konta internetowego zawsze wpisujmy 
sami adres strony, nigdy nie używajmy linku przysłanego w wiadomości 
e-mail i sprawdzajmy opisane powyżej cyfrowe certyfikaty strony. 

Nie należy logować się na swoje konto bankowego w miejscach pu-
blicznych – np. w kawiarenkach internetowych. Wszak nie wiemy, czy 
ktoś nie zainstalował tam programu, który śledzi to, co wpisujemy na 
klawiaturze (w tym też hasła).

Banki oferujące usługi przez internet zamieszczają na swoich stronach 
instrukcje i wskazówki dla klientów, by mogli korzystać z oferowanych 
możliwości w pełni, ale bezpiecznie. Warto się z takimi materiałami 
zapoznać, śledzić nowinki na temat zabezpieczeń czy pojawiających 
się zagrożeń. 

Czy coś jeszcze? Tak, teraz powinniśmy sprawdzić sami możliwości 
bankowości elektronicznej oraz cieszyć się z luksusu i ułatwień, jakie 
zapewnia nam konto internetowe!

Autor tego opracowania jest właścicielem rachunków bankowych (w 
trzech różnych bankach) z możliwością obsługi przez internet: 

Skusiły mnie niższe koszty takiego konta – niewygórowana opłata mie-
sięczna, bezpłatne przelewy. Ważna jest również możliwość stałej kontroli 
ilości pieniędzy na własnym koncie – aby sprawdzić saldo, nie muszę nawet 
wychodzić z domu czy z pracy. Nie muszę stać w kolejce w banku, wychodzić 
na mróz czy deszcz, aby pójść do banku. Nie muszę się bać, że ktoś na mnie 
napadnie, gdy będę wracał z banku z gotówką w kieszeni.
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prowadzą również tradycyjny sklep, choć liczba e-sklepów działających 
wyłącznie w internecie stale rośnie. Internauci kupują w sieci niemal 
wszystko – od sprzętu komputerowego, wycieczek i wczasów, poprzez 
książki, płyty z muzyką i filmami, bilety lotnicze, aż po żywność, dewo-
cjonalia i alkohole. 

Zakup w sklepach internetowych to duża wygoda, a także niskie ceny. Po-
nadto na stronach e-sklepów dostępne są produkty znanych nam już firm, 
które trafiają również do tradycyjnych sklepach. Dzięki temu w internecie 
możemy kupić np. znane nam kosmetyki po dużo niższych cenach. Albo 
szukając np. nowego czajnika możemy zapoznać się z ofertą na półkach 
sklepowych, a dodatkowo sprawdzić, czy tego samego modelu nie kupimy 
taniej w sklepie internetowym. Bez zbędnego biegania po sklepach w ca-
łym mieście możemy porównać ceny i oferowane produkty. 

Dodatkowo ułatwiają nam to specjalne serwisy tak zwane „porówny-
warki cen”. Dzięki tej usłudze możemy wyszukać najtańszą ofertę na 
dany towar, spośród wielu działających sklepów internetowych. 

Porównywarki umożliwiają zapoznanie się z opiniami innych internau-
tów na temat poszczególnych sklepów (jakości obsługi, terminowości 
dostaw) oraz dodanie własnej opinii na temat sklepu. Niewątpliwie opi-
nie zadowolonych (i głosy niezadowolonych) klientów jest informacją 
pomocną w wyborze rzetelnego i solidnego sklepu.

Niektóre z adresów porównywarek:
 www.ceneo.pl 
 www.skapiec.pl 
 www.9sekund.pl 
 www.nokaut.pl 

J a k  t o w a r  z  i n t e r n e t u  t r a f i a  d o  d o m u ?  
Sklepy internetowe umożliwiają różne formy płatności za zamówio-
ny towar: kartą kredytową, przelewem (internetowym lub tradycyj-
nym w banku i na poczcie) na konto sklepu, a także za pobraniem, 
w chwili odbioru towaru. Towar dostarczany jest bezpośrednio na 

To jest też bank „całodobowy” – czynny o każdej porze dnia i nocy, 
przez siedem dni w tygodniu, przez cały rok. Banki internetowe nie 
mają przerw, nie mają nieuprzejmej obsługi. Rachunki płacę bez wy-
chodzenia z domu. W placówce banku bywam najwyżej dwa, trzy razy 
w ciągu roku. 

H a n d e l  w  i n t e r n e c i e ,  c z y l i  
i n t e r n e t o w e  s k l e p y  
i  a u k c j e
Grzegorz Gacki, portal senior.pl

W internecie można nie tylko szukać informacji, prowadzić korespon-
dencje, odwiedzać banki i płacić rachunki. Internet umożliwia również 
kupowanie i sprzedawanie różnego rodzaju przedmiotów, produktów 
i usług. Jest to możliwe dzięki sklepom internetowym, a z drugiej – in-
ternetowym aukcjom. 

S k l e p y  i n t e r n e t o w e  
Szukamy taniej pralki – no nie, znowu będzie trzeba jeździć na koniec 
miasta po wszystkich sklepach ze sprzętem AGD... Z kolei naszych znajo-
mych męczy stanie w kolejkach i tłoczenie się przy pułkach, ale nie mają 
wyjścia, bo w ich sklepie zawsze jest duży ruch. 

A jednak, dzięki rozwojowi sieci internetowej, powstała alternatywa do 
tradycyjnych zakupów – e-sklepy. 

Podobnie jak w przypadku banków, strona sklepu w internecie jest dla 
firmy tylko dodatkowym sposobem na kontaktowanie się z klientami 
i zbieranie zamówień. Na ogół należą one do przedsiębiorstw, które 
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podany przez nas adres, albo drogą pocztową, albo przez specjali-
styczne firmy kurierskie.

S k l e p y  i n t e r n e t o w e :  n a  c o  t r z e b a  u w a ż a ć ?
Niestety nie wszystkie sklepy działające w internecie utrzymują okre-
ślone standardy. Jednak sklep, który nie jest rzetelny wobec klientów, 
szybko zyskuje złą renomę wśród internautów, a informacje na ten 
temat znajdziemy na różnego rodzaju forach dyskusyjnych, w komen-
tarzach na stronie sklepów czy opisywanych powyżej porównywarek 
cenowych. Należy więc zawsze sprawdzić opinię na temat wybranego 
sklepu. Warto zwrócić uwagę również na regulacje i obowiązki sklepów 
wymieniane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako 
istotne i takie, które mogą świadczyć o jakości serwisu i usług. 

Urząd śledzi na bieżąco sprzedaż w internecie i na podstawie przepro-
wadzonych badań stwierdził szereg nieprawidłowości. Większość przed-
siębiorców działających w internecie nie zamieszcza podstawowych 
informacji o oferowanych towarach i usługach. Do najczęściej spotyka-
nych uchybień należą niejasne oznaczenia cenowe czy podawanie ceny 
nie uwzględniającej podatku. Ważnym uchybieniem jest nie przesyłanie 
klientowi (np. e-mailem) potwierdzenia złożonego zamówienia, które 
jest ważnym dokumentem potwierdzającym transakcję, a także ma 
funkcję informacyjną. 

Właściciele e-sklepów nie podają również pełnych informacji dotyczą-
cych procedury reklamacyjnej oraz katalogu uprawnień konsumenta, 
nie podają też terminu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Polskie 
sklepy internetowe bardzo często „nie przyznają się”, że konsument 
może zwrócić produkt, taką możliwość dają mu bowiem obowiązujące 
w Polsce przepisy prawne dotyczące sprzedaży na odległość. Zgodnie 
z prawem, klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna, bez 
podania przyczyny, w przeciągu 10 dni. 

Skrótowy poradnik dla osób kupujących w internecie znajduje się na 
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stronach Federacji Konsumentów www.federacja-konsumentow.org.pl 
(w dziale „szukanie wg tematów” – „konsument w internecie”) 

A u k c j e  w  i n t e r n e c i e
Najpopularniejszym miejscem dokonywania „wirtualnych” zakupów nie 
są jednak sklepy internetowe. Większość polskich internautów, dokonu-
je zakupów na platformach aukcyjnych – tylko 31 procent kupujących 
ogranicza się wyłącznie do e-sklepów. Czym więc są platformy aukcyj-
ne? Jak wynika z samej nazwy, są to serwisy internetowe, pośredniczące 
w aukcjach. Platformy aukcyjne umożliwiają zarówno firmom jak i oso-
bom prywatnym handel w internecie – służą do sprzedawania i kupowa-
nia towarów na zasadach licytacji ceny. 

Na aukcjach internetowych możemy kupić zupełnie nowe produkty, jak 
i rzeczy już używane. Jak na pchlim targu czy giełdzie, osoby prywatne 
zamieszczają na aukcjach przeróżne przedmioty – obrazy, sprzęty, meble, 
akcesoria, ubrania, w zasadzie bez ograniczeń. A zatem, jeśli mamy coś 
do sprzedania, np. przeczytane książki, zgłaszamy przedmiot na aukcją 
i czekamy na oferty. Aukcja trwa określony czas np. 2 dni, a wygrywa 
oczywiście ten, kto na koniec poda najwyższą cenę. Istnieje możliwość 
ustalenia ceny minimalnej, tak by przedmiot nie został sprzedany taniej 
niż tego byśmy chcieli. 

Ale uwaga! Aukcje internetowe są ogromnie wciągające i kuszą nieraz 
świetnymi okazjami. Zanim wpadniemy w wir aukcji i zakupów, należy 
zachowywać dużą ostrożność i sprawdzić zarówno sprzedającego, jak 
i kupującego. Pomogą w tym również oceny innych internautów, za-
mieszczane przy opisie każdej z osób zarejestrowanych na aukcji. 

Na stronie każdego serwisu aukcyjnego zamieszczona jest szczegółowa 
instrukcja na temat udziału w aukcjach, a także wskazówki dotyczące 
bezpiecznego dokonywania zakupów i jak najpełniejszego korzystania 
z oferty. 

Najbardziej popularne aukcje internetowe w Polsce to: 
 www.allegro.pl 
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my tylko komputera domowego i zachowujmy całą korespondencję ze 
sprzedawcą. Jeśli nas oszuka, pozwoli to policji szybko go ująć.

 Przy płaceniu kartą kredytową zwracajmy uwagę, czy połączenie inter-
netowe jest bezpieczne i czy przesyłane przez nas dane nie zostaną wyko-
rzystane przez osoby nieuprawnione. Na dole strony powinien pojawić się 
symbol zamkniętej kłódki, a na początku adresu – literki „https”. Zazwy-
czaj można też zamówić towar z opcją płatności przy odbiorze. 

 Gdy kupujemy na aukcji internetowej, przeczytajmy komentarze 
o sprzedającym. Brak komentarzy pozytywnych lub ich niewielka liczba 
powinny wzbudzić naszą szczególną czujność. 

 Otrzymując ofertę e-mailem nie korzystajmy z linków, na stronę 
sklepu wejdźmy wpisując adres w oknie przeglądarki, unikniemy w ten 
sposób stron podszywających się pod legalnie działające sklepy. 

 Dokonując zakupu sprawdźmy dokładnie, co zawiera zestaw, czy do pro-
duktu dołączane są wszystkie niezbędne elementy np. baterie, instrukcje. 

 www.ebay.pl 
 www.swistak.pl 

D a r y r z e c z o w e . p l  
Z pośrednictwa internetu korzystają nie tylko firmy, ale także organi-
zacje społeczne. Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki stworzyło niedawno 
stronę internetową, na której możemy przekazać różnego rodzaju sprzę-
ty na rzecz potrzebujących organizacji. 

Podobnie jak na platformie aukcyjnej, na stronie osoby prywatne, firmy, 
organizacje mogą zamieszczać informacje o różnego rodzaju przedmio-
tach, które nie są im już potrzebne – z tym że są chętne odstąpić je za 
darmo. Obdarowane mogą być wyłącznie organizacje pozarządowe. 
W serwisie nie ma możliwości przekazania daru na rzecz osób indywi-
dualnych, ale oczywiście rzeczy przekazane organizacjom trafią do ich 
podopiecznych i osób potrzebujących. Również same organizacje za-
mieszczają w serwisie ogłoszenia o tym, czego najbardziej potrzebują. 

Stąd, jeśli mamy do oddania na przykład stare książki, a chcemy pomóc 
potrzebującym, możemy zamieścić je na serwisie www.daryrzeczowe.pl. 

I n t e r n e t o w e  z a k u p y :  o s t r o ż n o ś c i  n i g d y  z a  
w i e l e  
W sieci nie ma wprawdzie kolejek, nie trzeba wielu godzin spędzać na 
chodzeniu między półkami. Niestety, tak jak w realnym świecie, tak 
i w wirtualnym możemy paść ofiarą oszusta lub złodzieja. 

Warto więc zwrócić uwagę na kilka zasad bezpieczeństwa: 

 Przed zakupem w wirtualnym sklepie zasięgnijmy opinii o nim i sprawdź-
my jego rzetelność. Można to zrobić u znajomych lub na forach interneto-
wych. Zwracajmy też uwagę, czy sklep podaje swój adres i numer telefo-
nu. Wtedy, w razie jakichkolwiek wątpliwości, możemy tam zadzwonić. 

 Nigdy nie kupujmy w sieci korzystając z komputera stojącego w ka-
fejce internetowej. Tam najłatwiej o utratę poufnych danych. Używaj-
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H o l e n d e r s c y  s e n i o r z y  „ p o z a  
s i e c i ą ”
Titia Blanksma (redaktor SeniorWeb)

Holenderscy seniorzy, podobnie jak wiele osób w całej Europie, coraz 
częściej korzystają z komputera i internetu. Rosnące zainteresowanie 
nowoczesnymi technologiami wśród osób starszych w Holandii wyraź-
nie widać po szybko rosnącej liczbie członków Stowarzyszenia Senior-
Web, prowadzącego działalność w tym kraju. Nadal jednak duża grupa 
osób starszych nie korzysta z internetu i nie ma dostępu do jego możli-
wości. Firma UPC wraz z SeniorWeb zleciła badanie dotyczące przyczyn 
tego zjawiska.

S e n i o r W e b  w ł ą c z a  s e n i o r ó w  
w  g l o b a l n ą  s i e ć  
Osoby starsze – w większym stopniu niż młode – potrzebują pomocy 
przy korzystaniu z komputera i internetu. Holenderskie stowarzysze-
nie SeniorWeb oferuje seniorom naukę obsługi komputera, chcąc dać 
wszystkim, którzy nie dorastali w erze komputerów, szansę samodziel-
nego odkrywania możliwości, które stwarzają nowoczesne technologie 
informacyjne. 

SeniorWeb na różne sposoby pomaga osobom starszym stawiać kolejne 
kroki w obsłudze komputera: kursy dostęne są są w prawie całym kraju, 
prowadzą je również seniorzy, wreszcie opłata za udział w zajęciach jest 
niska – wszystko to zwiększa ich dostępność dla seniorów. Siłą napędo-
wą kursów są wolontariusze-instruktorzy, którzy w zrozumiały sposób 
i w tempie dostosowanym do możliwości uczestników wprowadzają in-
nych seniorów w świat komputerów i internetu. Obecnie w organizację 
kursów zaangażowało się ponad dwa tysiące wolontariuszy!

SeniorWeb oferuje również szereg usług edukacyjnych i informacyjnych. 
Seniorzy mają możliwość konsultacji swoich problemów związanych 
z komputerem czy siecią, zadając pytania wolontariuszom stowarzysze-
nia w ramach specjalnie utworzonego do tego celu „centrum pomocy” 
Organizacja prowadzi również stronę internetową - www.seniorweb.nl, 
wydaje biuletyn oraz kwartalnik zawierający artykuły, ćwiczenia i wska-
zówki dotyczące komputera oraz internetu. Ciekawą inicjatywą stowa-
rzyszenia jest witryna Webfamilies, dzięki której osoby starsze mogą 
tworzyć strony internetowe dla swojej rodziny i w ten sposób kontak-
tować się ze sobą. 

Organizacja SeniorWeb liczy obecnie prawie 75.000 członków. Ich licz-
ba wrasta rocznie średnio o 10.000 osób. Z kolei strona internetowa 
SeniorWeb jest odwiedzana 750.000 razy w miesiącu. Te duże liczby 
oznaczają, że grupa internatów-seniorów jest coraz liczniejsza i szybko 
rośnie.

K t o  j e s z c z e  n i e  „ s e r f u j e ” ?  
Istnieje jednak rzesza osób, nie mających dostępu do sieci, które nie 
mają okazji korzystania z możliwości, jakie stwarza internet. Aby poznać 
bliżej przyczyny tego zjawiska oraz charakterystykę tej grupy osób, fir-
ma UPC Nederland i SeniorWeb zdecydowały się przeprowadzić badanie 
osób starszych zakrojone na szeroką skalę, zatytułowane „Ustanowienie 
połączenia”. Wstępne wyniki pokazują, że seniorzy napotykają na różne 
przeszkody uniemożliwiające im rozpoczęcie korzystania z internetu.

Jedną z istotnych barier jest niewiedza. Często osoby starsze nie są 
w stanie sobie wyobrazić, czym jest internet lub mają o nim mylne wy-
obrażenie. Chociażby z powodu reklam w telewizji, w których wymie-
nianych jest szereg adresów stron www, seniorzy sądzą, że internet jest 
instytucją finansową.

Inną przyczyną, dla której osoby starsze unikają internetu, jest fakt, że 
nie mają takiej potrzeby, nie widzą żadnego sensu w korzystaniu z sie-
ci. Osoby te wiedzą, „na czym polega” internet, ale – nie znając jego 
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możliwości – nie uważają, aby mógł się im do czegoś przydać. Ta grupa 
z powodzeniem korzysta z istniejących środków informacji, takich jak 
telefon i gazety. Z kolei inna grupa seniorów nie korzysta z internetu, 
ponieważ woli swój czas poświęcać innemu hobby. Osoby te na przy-
kład chętnie wykonują prace manualne i nie mają ochoty na siedzenie 
przed komputerem.

Jak pokazuje badanie, niestety wiele osób starszych boi się ośmieszenia 
lub popełniania błędów. Krępuje ich fakt, że tak wolno uczą się tego, co 
ich 4-letni wnuk już dawno umie. Najczęściej pojawia się również strach 
przez zepsuciem komputera przez wciśnięcie nieprawidłowego przyci-
sku. Jest to dokładnie odwrotna reakcja, niż u ludzi młodych, którzy 
często uczą się obsługi komputera właśnie metodą prób i błędów. 

Wiele osób starszych może mieć trudności w korzystaniu z komputera 
czy internetu ze względu na stan zdrowia czy problemy z pamięcią. Sła-
by wzrok, mniej precyzyjne dłonie mogą rzeczywiście utrudniać pracę, 
ale nie stanowią przeszkody nie do pokonania. Istnieje szereg rozwią-
zań technologicznych, które przychodzą z pomocą seniorom: specjalne 
myszki, klawiatura ekranowa, możliwość powiększenia obrazu na ekra-
nie. Wystarczy je seniorom pokazać i udostępnić. 

Wyniki badań pozwalają potwierdzić przypuszczenie, że wśród osób 
starszych, niekorzystających z możliwości, jakie daje komputer i inter-
net, jest wielu, których wystarczy odpowiednio zachęcić, zmotywować, 
aby rozpoczęli naukę i dołączyli do grona Srebrnowłosych Internautów. 

UPC Nederland i SeniorWeb dostrzega konieczność włączania osób star-
szych w mechanizmy i narzędzia nowoczesnego społeczeństwa infor-
macyjnego. Wspólnie chcą wspierać tego rodzaju działania, widząc, że 
seniorzy, którzy zdecydowali się na naukę, na ogół bardzo się cieszą, że 
zrobili ten krok i wyrażają się z wielkim entuzjazmem na temat internetu 
oraz możliwości, jakie im daje. 

Seniorzy, cyberświat jest fantastyczny, otwiera się przed Wami wspaniały 
teatr, 74-letni uczestnik kursów SeniorWeb. 

Kontakt:

SeniorWeb
P.O.Box 222
3500 AE Utrecht
The Netherlands
+31-30-2769945
info@seniorweb.nl
www.seniorweb.nl
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Program finansowany ze środków UPC Polska, realizowany we współ-
pracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

W Polsce żyje ponad 11 mln osób w wieku powyżej 50 roku życia, co 
stanowi 29% polskiego społeczeństwa. Jednak udział tej grupy wieko-
wej w populacji internautów pozostaje niewielki. Internet jest głównie 
domeną ludzi młodych – co drugi polski internauta ma mniej niż 25 lat. 
Osoby powyżej 55 roku życia stanowią w grupie korzystających z kom-
putera i internetu zaledwie 3,7 procent. [Dane statystyczne: NSP 2002 
oraz Megapanel PBI/Gemius 2005] 

Nowe technologie w coraz większym stopniu wkraczają do naszego 
życia codziennego, znajdując zastosowanie m.in. w bankach, urzędach, 
umożliwiając robienie zakupów czy wreszcie – przekazywanie sobie in-
formacji. Brak działań, które pomogłyby seniorom nauczyć się korzysta-
nia z nowoczesnych narzędzi będzie prowadzić do ich marginalizacji, a w 
końcu wykluczenia ze społeczeństwa informacyjnego.

UPC Polska od 2001 roku realizuje program prospołeczny o nazwie „Tę-
czowa Akademia” skierowany do dzieci i młodzieży. W skład „Tęczowej 
Akademii” wchodzą różnorodne akcje edukacyjne dla najmłodszych. 
Jedną z nich jest „Tęczowy Internet”, którego celem jest upowszech-
nianie internetu, wykorzystanie go do nauki i zabawy. W trakcie jego 
realizacji pojawił się pomysł o łączeniu pokoleń: wnuków i dziadków, 
którzy mogliby się do siebie jeszcze bardziej zbliżyć poprzez wspólne 
korzystanie z internetu, używanie narzędzi sieciowych: poczty elektro-
nicznej, komunikatorów. I tak od przedsięwzięć dla najmłodszych UPC 
Polska skierowała swoje działania do najstarszych.

W 2006 roku po raz pierwszy odbyły się kursy komputerowe dla senio-
rów – wzięło w nich udział 450 osób. Sukces inicjatywy i duże zaintere-
sowanie skłoniły UPC do uruchomienia specjalnego programu kursów 
dla osób starszych pod nazwą Akademia e-Seniora UPC. Realizację pro-
jektu wspiera partner społeczny – Stowarzyszenie Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce.

Celem projektu jest zwiększanie umiejętności osób starszych w zakresie 
obsługi komputera, a także promocja korzyści, jakie z korzystania z in-
ternetu mogą mieć seniorzy. 

W 2007 roku UPC planuje organizację kursów komputerowych w 10 
miastach w oparciu o sieć 12 pracowni internetowych fundowanych 
przez firmę. W tegorocznych kursach będzie mogło uczestniczyć ok. 
1000 osób. 

Z myślą o starszych internautach powstał specjalny program nauki. 
Zajęcia będą prowadzone w oparciu o autorski podręcznik oraz skrypt 
dla instruktorów. Absolwenci kursów UPC i inni użytkownicy sieci będą 
mogli odwiedzać stronę internetową www.akademiaeseniora.pl poświe-
coną programowi, spotykać się w ramach klubu e-seniora, korzystać 
z bezpłatnych konsultacji.

Akademia e-Seniora UPC
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Chcemy, aby ludzie organizowali się wokół ważnych społecznie 
spraw i potrafili działać razem. 

Inspirujemy. Pomagamy działać!

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezależną, 
nienastawioną na zysk organizacją pozarządową, założoną w 1998 r.

Prowadzimy działania w sześciu obszarach programowych:

 rozwój społeczności lokalnych

 aktywność młodzieży

 aktywność osób starszych

 społeczne zaangażowanie biznesu

 przedsiębiorczość społeczna

 nowoczesna filantropia. 

Wspieramy ciekawe inicjatywy społeczne: udzielamy pomocy finan-
sowej, szkoleniowej i doradczej, promujemy dobre pomysły i praktyki, 
wydajemy publikacje, prowadzimy społeczne kampanie. Działania Aka-
demii skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, 
grup obywatelskich i przedsiębiorców. Pośrednio adresatami naszych 
programów są samorządy, media i opinia publiczna. 

Programy promujące aktywność osób starszych:

Akademia e-Seniora UPC – jako doradca i partner społeczny wspieramy 
realizację programu edukacji internetowej osób starszych – prowadzo-
nego przez firmę UPC Polska.

Same plusy. Wolontariat 50+ – chcemy pokazać, że osoby po 50-tym 
roku życia z powodzeniem mogą realizować się jako wolontariusze – po-
magać innym i zarazem rozwijać się, zdobywając nowe umiejętności. 

Wspólnie z Centrum Wolontariatu w Elblągu pracujemy nad stworze-
niem modelu rozwijania wolontariatu osób starszych: przeprowadzili-
śmy badanie, organizujemy szkolenia dla osób starszych, prowadzimy 
kampanię edukacyjną.

Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse – realizuje-
my ogólnopolskie, kompleksowe badanie sytuacji osób bezrobotnych 
powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy. Interesuje nas poznanie 
oczekiwań i motywacji osób bezrobotnych 50+, możliwości ich zatrud-
nienia i dokształcania, a także dostępnego wsparcia ze strony instytucji 
rynku pracy i polityki rządu. Liczymy, że wyniki badania przyczynią się 
do zwiększenia skuteczności działań w zakresie aktywizacji zawodowej 
osób po 50-tym roku życia. 

Łączymy pokolenia – wspieramy realizację ciekawych przedsięwzięć 
opartych na współpracy seniorów z dziećmi i młodzieżą. Pomysły na 
wspólne działania mogą być różne: zajęcia komputerowe, teatralne lub 
kulinarne, wspólne pisanie książki o regionie i inne.  Dotychczas 49 orga-
nizacji otrzymało ze środków programu dotacje na łączną kwotę blisko 
983 tys. zł. Program realizujemy w partnerstwie z Fundacją PZU.

www.senior.info.pl  – prowadzimy stronę internetową poświęconą zja-
wisku dyskryminacji ze względu na wiek.

Kontakt:

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
tel. (022) 622 01 22, fax (022) 622 02 11
email: arfp@filantropia.org.pl
www.filantropia.org.pl

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
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UPC Polska jest wiodącym dostawcą potrójnej usługi: telewizji kablo-
wej, szerokopasmowego dostępu do internetu i usług telefonicznych. 
W zasięgu sieci telewizji kablowej UPC znajduje się ponad 1,9 mln go-
spodarstw domowych w ośmiu największych aglomeracjach miejskich 
i wielu mniejszych miastach. Na koniec marca 2007 roku UPC Polska 
miała ponad milion abonentów telewizji kablowej, ponad 235 000 użyt-
kowników internetu i 83 000 klientów usługi telefonicznej. UPC Polska 
jest częścią Liberty Global, Inc. (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK).

Internet UPC 

Usługa internetowa UPC to odpowiedź na rozwijające się potrzeby 
polskich internautów. To obecnie najszybszy dostęp do internetu dla 
użytkowników indywidualnych. Rekordowe szybkości transferu (do 12 
Mbps) i opłata niezależna od czasu spędzonego w internecie zapewniają 
wyjątkową wygodę w surfowaniu po sieci. UPC oferuje stały szeroko-
pasmowy dostęp do internetu pod nazwà chello za stałą miesięczna 
opłatą, bez dodatkowych kosztów połączeń telefonicznych. Chello to 
nie tylko szerokopasmowy dostęp do sieci. W pakiecie usług są także: 
poczta elektroniczna i konto(a) e-mailowe, miejsce na serwerze na pry-
watne strony www oraz inne atrakcje, np. dostęp do serwerów gier, por-
tal z multimedialną zawartością, i inne atrakcyjne usługi dodatkowe.

Liberty Global

Liberty Global, Inc. jest międzynarodowym operatorem telewizji kablowej. 
Firma oferuje zaawansowane usługi telewizyjne, głosowe i dostępu do in-
ternetu, zapewniając 16 milionom klientów dostęp do świata informacji, 
komunikacji i rozrywki. Liberty Global dysponuje nowoczesnymi sieciami 
szerokopasmowymi w 17 krajach, głównie w Europie, ponadto w Japonii, 
Chile i Australii. Do firmy należą również znaczne spółki medialne i produ-
cenckie takie, jak Jupiter TV w Japonii i Chellomedia w Europie (wszystkie 
dane z dnia 31 marca 2006).

UPC Polska jako twórca nowoczesnych standardów mediów i telekomunikacji
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