
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

MODUŁ 5
IT MA ZNACZENIE- CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI DLA POCZĄTKUJĄCYCH



                                                                                                                                                                        

            

 

Pa
ge

2 

Zawartość modułu 5 
 

1. OPIS MODUŁU ______________________________________________________________________________________________ 3 

1.1. O czym jest moduł? ________________________________________________________________________________ 3 

1.2. Analiza potrzeb uczniów / testy wstępne ______________________________________________________ 3 

1.3. Rezultaty ____________________________________________________________________________________________ 4 

2. PODŁOŻE TEORETYCZNE ____________________________________________________________________________________ 4 

2.1. Przetwarzanie informacji ________________________________________________________________________ 4 

2.1. Tworzenie treści ___________________________________________________________________________________ 8 

2.2. Komunikacja _____________________________________________________________________________________ 10 

2.3. Rozwiązywanie problemów ____________________________________________________________________ 11 

2.4. Bezpieczeństwo __________________________________________________________________________________ 13 

3. ĆWICZENIA I QUIZ ________________________________________________________________________________________ 16 

1. Excel __________________________________________________________________________________________________ 16 

2. PowerPoint __________________________________________________________________________________________ 16 

3. Word __________________________________________________________________________________________________ 16 

4. Wyszukiwanie w internecie _______________________________________________________________________ 17 

5. Bezpieczeństwo w internecie _____________________________________________________________________ 17 

4. ZARYS PROGRAMU ________________________________________________________________________________________ 17 

5. DALSZY ROZWÓJ __________________________________________________________________________________________ 18 

6. ANEKSY ________________________________________________________________________________________________ 19 
 
  



                                                                                                                                                                        

            

 

Pa
ge

3 

1. OPIS MODUŁU 

1.1. O czym jest moduł? 

Temat modułu koncentruje się na zdolności osób dorosłych do pełnego uczestnictwa w erze 
cyfryzacji, tj. wykorzystywania nowych technologii do komunikowania się lub poszukiwania 
informacji. Umiejętności cyfrowe są ważne, ponieważ otaczająca nas technologia zmienia się 
szybciej niż społeczeństwo. Umiejętność czytania i pisania oznacza świadomość i zrozumienie 
wiedzy, podczas gdy technologia pomaga w podnoszeniu umiejętności. Pokazuje zdolność 
jednostki do życia, uczenia się, pracy i funkcjonowania w społeczeństwie cyfrowym. 
Umiejętności cyfrowe obejmują: badanie, ocenę, tworzenie i przekazywanie informacji. 
Ponadto są one składnikiem cyfrowego obywatelstwa, w którym ktoś odpowiedzialny za 
wykorzystanie technologii wchodzi w interakcję z otaczającym go światem. Umiejętność 
korzystania z technologii cyfrowych może dotyczyć zarówno aktywności online, jak i offline. 

Umiejętności cyfrowe od dawna są uznawane przez Komisję Europejską za jedne 
z kompetencji, które powinny zostać opanowane przez obywateli Europy, ponieważ otwierają 
wiele dróg ku aktywnemu uczestnictwu w społeczeństwie, możliwościom szkoleniowym, 
poszerzaniu wiedzy oraz lepszej komunikacji. Co więcej, Ci, którzy potrafią wykazać się 
wysokimi umiejętnościami cyfrowymi, są w stanie dostosować się do realiów codziennego 
życia, co jest obecnie niezwykle ważne ze względu na wszechobecność otaczającej nas 
technologii. Choć można stwierdzić, że umiejętności cyfrowe nie są absolutnie wymagane do 
życia w społeczeństwie to jednak umożliwiają i upoważniają wszystkich ludzi do życia 
w sposób, w jaki chcą, bez konieczności poświęcania którejkolwiek jego części tylko dlatego, 
że brakuje tych podstawowych kompetencji. Jednym z gorących tematów w ciągu ostatnich 
kilku lat jest koncepcja e-administracji, która pozwala ludziom korzystać z usług rządowych 
online, ale tylko tym, którzy potrafią odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości. 

W świetle powyższego umiejętność korzystania z technologii cyfrowych należy traktować, 
jako jedną z podstawowych umiejętności, które należy posiadać, aby móc żyć w świecie 
pełnym technologii, który obecnie mamy. Co więcej, umiejętności te powinny być stale 
przeglądane i uaktualniane, ponieważ bardzo szybko mogą stać się nie aktualne z uwagi na 
tempo rozwoju technologii. 

Moduł ten skupia się na wyposażeniu ludzi w wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień 
z zakresu umiejętności cyfrowych. W żadnym wypadku moduł ten nie powinien być 
traktowany, jako w pełni kompleksowe szkolenie. Moduł pokazuje pewne ogólne 
i podstawowe aspekty. Należy go rozumieć, jako punkt wyjścia do dalszego rozwoju 
osobistego. 

1.2. Analiza potrzeb uczniów / testy wstępne 

Ponieważ umiejętności cyfrowe są bardzo szerokim tematem składającym się z wielu 
mniejszych tematów, nie jest łatwo poznać, jakie szczególne potrzeby mają uczniowie. 



                                                                                                                                                                        

            

 

Pa
ge

4 

Dlatego zaleca się, aby spróbować skoncentrować się na kilku kluczowych obszarach 
umiejętności informatycznych, zidentyfikować potencjalne luki w wiedzy i umiejętnościach za 
pomocą testu wstępnego, a następnie spróbować załatać te luki odpowiednimi ćwiczeniami 
już  podczas szkolenia. Przykładowy test wstępny został utworzony jako integralna część tego 
modułu i podlega dalszej regulacji przez nauczyciela. Na wypełnienie testu trzeba 
przeznaczyć około 10 minut. 

 

1.3. Rezultaty 

Pod koniec tego modułu uczeń powinien: 

1. Wiedzieć jak wyszukiwać informacje w internecie. 
• Odróżniać przeglądarki internetowe. 
• Znać zalety i wady niektórych wyszukiwarek, tj. Google, Bing, Yahoo, 

DuckDuckGo. 
• Wiedzieć jak wyszukiwać informacje w zaawansowany sposób. 
• Wiedzieć jak zapisywać i pobierać pliki z internetu.  

2. Wiedzieć jak tworzyć treści.  
• Wiedzieć do czego służy program Microsoft Word. 

o Znać skróty klawiszowe. 
o Wiedzieć jak pisać poprawnie. 
o Potrafić stworzyć własne CV. 

• Wiedzieć do czego służy program Microsoft Excel. 
o Wiedzieć w jakich zawodach używa się tego programu. 

• Wiedzieć do czego służy program Microsoft PowerPoint. 
o Znać zasady dobrej prezentacji. 
o Znać programy (poza PowerPoint-em) umożliwiające przygotowanie 

prezentacji. 
3. Znać zasady komunikacji w internecie. 
4. Wiedzieć jak dbać o bezpieczeństwo w sieci.  
5. Posiadać umiejętność rozwiązywania prostych problemów IT. 

 

2. PODŁOŻE TEORETYCZNE 

2.1. Przetwarzanie informacji 

Przetwarzanie informacji jest jedną z kluczowych umiejętności w zakresie umiejętności 
cyfrowych. Może to być tak proste, jak przeszukiwanie internetu w celu uzyskania 
określonych informacji lub nieco trudniejsze, jak przechowywanie określonej treści do 
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dalszego wykorzystania. Na potrzeby tej części modułu informacje są uważane za dostępne 
online. 

Ogromna większość dzisiejszych informacji jest przechowywana, przetwarzana i przesyłana 
online za pośrednictwem stron internetowych, które są jednym z najważniejszych kanałów 
informacyjnych. Wszystkie strony są rozproszone po całym świecie i są umieszczane na 
specjalnie zaprojektowanych do tego komputerach, zwanych serwerami. Gdy użytkownik 
próbuje otworzyć stronę internetową, odbywa się to za pomocą oprogramowania zwanego 
przeglądarką internetową. Przeglądarka wie, z którym serwerem powinna się połączyć, 
a także odpowiada za utrzymywanie wszystkich rodzajów interakcji między gościem 
a serwerem obsługującym witrynę. 

Dostępnych jest wiele różnych przeglądarek internetowych. Dwa najpopularniejsze systemy 
operacyjne starają się zachęcić użytkowników do korzystania z własnych przeglądarek 
internetowych. Dla Windows i Microsoft przeglądarką internetową jest Edge, podczas gdy dla 
Apple i MacOS to Safari. Jednakże statystki pokazują, iż liderem na rynku przeglądarek 
internetowych jest niewątpliwie przeglądarka internetowa Chrome stworzona przez Google - 
giganta w świecie Internetu. Inne często używane przeglądarki to między innymi: Firefox, 
Internet Explorer czy Opera. Niezależnie od używanej przeglądarki, doświadczenia 
użytkownika są z grubsza takie same. 

Aby efektywnie przetwarzać informacje, punktem wyjścia powinien być wybór przeglądarki 
internetowej. Dla większości ludzi podróż przez Internet zaczyna się od Google, który jest 
bardzo dobrym przykładem wyszukiwarki internetowej. Wyszukiwarki są bardzo złożonymi 
mechanizmami, które „odwiedzają” Internet i odkrywają wszystkie rodzaje stron 
internetowych. Indeksują także dostępne treści, aby określić jak najdokładniej, jakie 
informacje są dostępne na danej stronie. Ten proces jest określany jako „crawling”. Wszystkie 
informacje, które wyszukiwarki są w stanie znaleźć, są później przetwarzane i organizowane, 
dzięki czemu użytkownik musi jedynie wpisać temat będący przedmiotem zainteresowania, 
a zaprezentowane zostaną mu tysiące różnych stron internetowych, które może odwiedzać. 
Przykładowo, jeśli ktoś jest zainteresowany strukturą Komisji Europejskiej, wystarczy wpisać 
w wyszukiwarce następującą frazę: „Struktura Komisji Europejskiej” lub „Komisja Europejska 
- struktura”. Obecnie ta wyszukiwana fraza po umieszczeniu w wyszukiwarce Google zwraca 
około 150 milionów różnych wyników. To tylko podkreśla ogromny rozmiar internetu. 
Podczas gdy wyszukiwarka Google jest de facto standardem, istnieją inne, które również mają 
swój udział. Według aktualnych statystyk, Google ma wyraźną przewagę, drugie miejsce 
należy do Binga, a trzecie miejsce do Yahoo. Niezależnie od używanej wyszukiwarki ich 
zestaw funkcji jest podobny. Indeksują wszystkie strony i umożliwiają ludziom znalezienie 
tego, czego szukają w Internecie. 

Jak już wspomniano, wyszukiwarka jest jednym z najlepszych sposobów na rozpoczęcie 
szukania, jeśli pożądana strona nie jest jeszcze znana odwiedzającemu. Jest jeden i bardzo 
ważny fakt, którego nie można wystarczająco podkreślić. Zasadniczo, niezależnie od tego, 
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jakiego rodzaju informacje są wymagane, są one dostępne gdzieś online w formie strony 
internetowej. Poniższa tabela zawiera kilka przykładów tego, jak potężne są wyszukiwarki. 

Informacje, których szukasz Przykładowa fraza do wyszukiwarki 

Jesteś zainteresowany cenami transportu 
publicznego w Brukseli Ceny transportu publicznego w Brukseli 

Chcesz wiedzieć, jakie są święta 
państwowe we Włoszech Święta państwowe we Włoszech 

Zastanawiasz się, jaka jest odległość od 
Ziemi do Księżyca Ziemia Księżyc odległość 

Nie masz pewności co do godzin otwarcia 
słynnego akwarium w Walencji Walencja akwarium godziny otwarcia  

Planujesz zrobić burgera wegańskiego, 
ale nie masz pojęcia jakich użyć 
składników 

Wegański burger przepisy 

 

Można zauważyć, że frazy wpisywane w wyszukiwarce zazwyczaj nie są tworzone tak jak 
zadawano by pytanie w języku mówionym. Zamiast tego składają się one głównie 
z rzeczowników, a następnie od wyszukiwarki zależy określenie, które strony najlepiej 
odpowiadają na zapytanie i przedstawienie ich w formie listy. Internet jest pełen informacji 
i to od Ciebie zależy co chcesz w nim wyszukać. 

Jest jeszcze inny aspekt, który warto tutaj podkreślić. Wszystkie powyższe przykłady 
opisywały wyszukiwarki do ogólnego użytku. Istnieją jednak różne wyszukiwarki, które 
koncentrują się na jednym konkretnym rodzaju informacji, a w większości przypadków są one 
po prostu wbudowane jako część danej witryny. Dobrym przykładem, może być 
www.allrecipes.com, czyli strona internetowa, która gromadzi wiele kulinarnych przepisów, 
które można łatwo wyszukać. Wyszukiwarki tematyczne są dostępne dla prawie każdego 
tematu. Na przykład, jeśli interesujesz się fotografią, jest mnóstwo świetnych zdjęć 
dostarczanych przez ludzi na stronach takich jak pixabay.com czy unsplash.com. 

Do tej pory pokazaliśmy jak można wyszukać informacje. Czasami możesz być 
zainteresowany zapisaniem określonych informacji tak, aby móc je później wykorzystać. Na 
szczęście można to zrobić w bardzo prosty sposób. 

Pierwsza opcja to użycie funkcji dostępnej w dowolnej przeglądarce internetowej. Ta funkcja 
to użycie prostego „Zapisz jako” i jest dostępna w menu przeglądarki internetowej. To, co robi, 
to to, że pobiera zawartość strony internetowej, którą widzisz na ekranie i umożliwia 
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zapisanie jej na urządzeniu do dalszego wykorzystania. Uwaga: nie oczekuj, że zapisane 
witryny będą w pełni funkcjonalne. Ze względu na sposób budowania stron otrzymasz 
zapisaną zawartość, ale układ najprawdopodobniej zostanie zniszczony. Co więcej, zapisanie 
witryny nie zapewni Ci tego samego doświadczenia, co jej odpowiednik online, linki nie będą 
działać, większość zdjęć będzie niedostępna, itp. 

Inną opcją jest zapisanie strony internetowej w dobrze znanym formacie pliku PDF, który 
może działać nieco lepiej. Aby to zrobić, powinieneś poszukać opcji „Zapisz jako PDF” lub 
działać tak, jakbyś chciał wydrukować stronę internetową, jednak zamiast drukarki wybierz 
opcję zapisz jako PDF. 

Jeśli szukasz sposobu na zapisanie określonych części witryny do dalszego użycia, kliknij 
prawym przyciskiem myszy link (lub element) i poszukaj odpowiedniej opcji przedstawionej 
w menu kontekstowym. Różnią się one w zależności od przeglądarki internetowej, ale 
zazwyczaj są podobne do „Zapisz link jako” lub „Zapisz obraz jako” itd. Po wybraniu tej opcji 
twoja przeglądarka internetowa pozwoli Ci zachować dany zasób na komputerze. 

To prowadzi nas do kolejnej istotnej kwestii. Mianowicie, powinieneś unikać przechowywania 
wszystkich plików w jednym miejscu, czy to na pulpicie, czy w folderze do pobrania. Po 
pewnym czasie nie będziesz już w stanie rozróżnić, który plik jest tym, którego szukasz. 
Dlatego zawsze dobrze jest organizować pliki w określonych folderach, zamiast 
przechowywać je wszystkie w jednym miejscu. Nawet prosta struktura, taka jak 
przedstawiona poniżej, pozwoli Ci szybko zlokalizować pożądane elementy. 

 

Ostatnim zagadnieniem, o którym należy wspomnieć w tym module, jest to, że zawsze musisz 
mieć świadomość, że nie wszystkie informacje znalezione w internecie są wiarygodne 

Pliki 

Dokumenty 
Książki 

Faktury 

Hobby Przepisy 

Muzyka 

Zdjęcia 

Zwierzęta 

Rodzina 

Krajobrazy 
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i prawdziwe. Zasadniczo nie możesz ślepo wierzyć we wszystko, co przeczytasz lub zobaczysz 
w sieci. Niestety, istnieje ogromna ilość fałszywych informacji na wielu stronach 
internetowych, a internet bywa wykorzystywany jako narzędzie do manipulowania 
i kłamania. Jedynie twój zdrowy rozsądek może uchronić Cię przed zbytnią ufnością do treści 
znalezionych w internecie. 

2.1. Tworzenie treści 

Obecnie umiejętność korzystania z podstawowych programów komputerowych wydaje się 
być niezbędna, zwłaszcza w przypadku pracy biurowej. Takie programy obejmują narzędzia 
pakietu MS Office, a w szczególności Word i Excel. Warto wiedzieć, jakie są ich zalety i do 
czego możemy je wykorzystać. 

 

Pierwszym omawianym programem jest Microsoft Word. 

Służy on do tworzenia i edycji dokumentów tekstowych. Dzięki temu narzędziu możemy 
przygotować między innymi dokumenty aplikacyjne do pracy, takie jak CV czy list 
motywacyjny. Jeśli chcesz stworzyć profesjonalnie wyglądający dokument, musisz zadbać 
o jego wygląd. Warto zacząć od wyjustowania tekstu. Ta procedura ma na celu sformatowanie 
tekstu przez wyrównanie marginesów. Ta procedura może zwiększyć czytelność i estetykę 
dokumentu. Kolejnym krokiem w dbaniu o dobry wygląd naszego tekstu jest przeniesienie 
spójników (np. „a”, „i”) do nowej linii. Odbywa się to za pomocą „twardej spacji”. W praktyce 
musisz użyć kombinacji trzech klawiszy Ctrl + Shift + Spacja, wciśniętych w tym samym 
czasie. Oczywiście podstawą do pisania dokumentów lub ich edycji jest przestrzeganie zasad 
interpunkcji i ortografii. Do często popełnianych błędów, należy wstawianie „spacji” 
pomiędzy słowem a znakiem interpunkcyjnym. 

Zdanie powinno wyglądać tak: Jak się masz Artur? 

Zdanie nie powinno wyglądać tak: Jak się masz Artur ? 

Jest to częsty błąd, spotykany szczególnie często w dokumentach. tworzonych przez 
początkujących pracowników, którego należy unikać, jeśli chcemy aby tworzone przez nas 
teksty wyglądały profesjonalnie. Innym częstym błędem jest używanie „spacji” do 
przenoszenia tekstu lub wstawianie jej większej liczby niż jest to potrzebne. Podczas 
tworzenia tekstu warto używać skrótów klawiaturowych. Dzięki nim praca będzie znacznie 
szybsza. Poniżej znajduje się tabelka, w której można znaleźć najpopularniejsze z nich. 

 

Tabela. Skróty klawiaturowe i ich znaczenie. 
Naciśnij Aby   
CTRL + C Skopiować 
CTRL + V Wkleić 



                                                                                                                                                                        

            

 

Pa
ge

9 

CTRL + A Zaznaczyć wszystko 
CTRL + B  Pogrubić 
CTRL + I  Zastosować kursywę 
CTRL + U  Podkreślić 
CTRL + Z Cofnąć 

Źródło: https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-
95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2 
 

Microsoft Word oferuje wiele funkcji, które warto znać, aby praca w nim była jak najbardziej 
efektywna. Możemy wstawiać i formatować obrazy, zdjęcia lub tabele. Możesz także edytować 
tekst, zmieniając jego czcionkę, kolor i rozmiar. Oczywiście funkcji jest o wiele więcej. Musisz 
poświęcić trochę swojego czasu by się z nimi zapoznać.  

Kolejny program, który warto znać to Microsoft Excel. 

Excel to narzędzie do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, przygotowywania tabel, raportów 
i wykonywania obliczeń. Ten program ma tak wiele funkcji, że różne zawody używają go 
w różny sposób. Excel jest podstawowym narzędziem dla księgowych, analityków 
finansowych i dużej części pracowników biurowych. Jest nieoceniony podczas tworzenia 
raportów, podsumowań lub wykresów. Upewnij się jednak, że masz najnowszą wersję tego 
programu. Pomoże to uniknąć ewentualnych problemów. Excel zapewnia dostęp do wielu 
różnych funkcji. Dzięki nim obliczenia będą naprawdę szybkie. 

Świetną opcją na którą pozwala Excel, jest praca w grupie na jednym szablonie. Dzięki temu 
Ty i Twoi przyjaciele / współpracownicy będziecie mogli dokonywać zmian w czasie 
rzeczywistym, bez konieczności wysyłania dokumentu do siebie.  

Proces pełnego zrozumienia tego programu wymaga dużo czasu. Dzieje się tak, ponieważ 
Excel jest programem, który posiada wiele funkcji. Często zdarza się, że w CV kandydaci 
poszukujący pracy wpisują znajomość programu EXCEL. Niestety ze względu na szerokie 
wykorzystanie tego programu może się okazać, że kandydat nawet nie słyszał o funkcjach, 
których znajomości wymaga pracodawca. Dobrą praktyką będzie zapisanie się na 
specjalistyczny kurs edukacyjny, który będzie przygotowywał do korzystania z Excela 
w konkretnym zawodzie. Możesz także nauczyć się korzystać z tego programu dzięki kursom 
online lub książkom.   

Programem pakietu Office wykorzystywanym do tworzenia prezentacji jest PowerPoint.  

PowerPoint jest wciąż najpopularniejszym programem do tworzenia prezentacji 
multimedialnych. Swoją popularność zawdzięcza prostocie i intuicyjności. Oczywiście, aby 
dobrze występować publicznie, nie wystarczy tylko dobrze przygotowany pokaz slajdów, ale 
wysoki poziom umiejętności miękkich. Niemniej jednak dobrze przygotowana prezentacja 
jest wizytówką mówcy. Ten program jest idealny dla osób, które rozpoczynają swoją 
przygodę z wystąpieniami publicznymi. Po pierwsze dlatego, że jak już wspomniano, jest 
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łatwy w obsłudze, a po drugie ze względu na ogromną popularność, dzięki której nie 
będziemy musieli się martwić, czy będą problemu podczas otwierania przygotowanej pracy. 

Prezentacja powinna się rozpocząć od slajdu tytułowego. W nim należy zawrzeć informację 
o temacie prezentacji oraz autorze. Następny slajd może zawierać spis treści. Będzie on pełnił 
funkcję informacyjną. Pokaże uczestnikom jaki jest plan prezentacji i określi jakie zagadnienia 
zostaną poruszone. W poszczególnych slajdach warto uwzględnić tylko najważniejsze 
informacje, nadmiar treści jest niepożądany. Utrudnia to zapamiętywanie informacji 
i przytłacza odbiorców rozmiarami. Warto pokazywać na slajdzie najważniejsze dane lub 
przedstawić je za pomocą wykresów lub grafów. Dzięki temu łatwiej można przyciągnąć 
uwagę słuchaczy. Warto przemyśleć również wybór szablonu.. Kolory i schemat powinny być 
dostosowane do tematu prezentacji i jej charakteru. Powszechnym błędem popełnianym 
przez nowych użytkowników tego narzędzia jest używanie zbyt wielu różnych, niespójnych 
efektów wizualnych podczas edytowania. Używanie różnych przejść między slajdami lub 
ekstrawaganckich czcionek to tylko niektóre przykłady. Zamiast oryginalności pojawia się 
raczej zjawisko kiczu. Warto skorzystać z możliwości oferowanych przez PowerPoint 
dotyczących dodawania na przykład zdjęć lub też fragmentu filmu. Podobnie jak w przypadku 
innych omawianych programów, należy dokładnie sprawdzić pisownię i interpunkcję.  

Oczywiście PowerPoint nie jest jedynym programem do tworzenia prezentacji 
multimedialnych. Inne popularne narzędzia to na przykład Prezi lub Emaze. Warto 
przetestować je wszystkie i używać tego, który jest dla Ciebie najlepszy. 

Możesz również użyć pakietu Office w domu po zakupie odpowiedniej licencji. 

Zapamiętaj! Cytując czyjąś pracę lub odnosząc się do pracy jakiegoś autora, musisz podać 
źródło w bibliografii. W przeciwnym razie jest to kradzież własności intelektualnej. Zapoznaj 
się z zasadami dotyczącymi cytowania i odwoływania się do innych źródeł. W internecie 
powinieneś znaleźć potrzebne instrukcje. 

2.2. Komunikacja 

Wiek XXI oferuje nam niesamowite możliwości komunikacyjne. Jesteśmy w stanie 
komunikować się z niemal całym światem. Obecnie odległość nie jest już problemem. 
Komunikacja jest możliwa dzięki różnym aplikacjom i programom. Do najpopularniejszych 
należą:  

• Skype, 
• Messenger, 
• WhatsApp, 
• Telegram. 

Dzięki nim z łatwością porozmawiasz z przyjaciółmi i rodziną nie przejmując się odległością. 
Program Skype pozwala nie tylko na rozmowę, ale także na rozmowę wideo, dzięki czemu jest 
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tak popularny. Ponadto posiada opcję pozwalającą na udostępnianie pulpitu. Jest to świetne 
rozwiązanie, kiedy np. chcesz  wytłumaczyć komuś jak zrobić coś na komputerze, nie będąc 
fizycznie w tym samym miejscu. Więcej ciekawych opcji jest dostępnych dla użytkowników 
płacących abonament, co niektórzy mogą uznać za wadę tego komunikatora.  

Obecnie nawet bariera językowa nie jest już problemem. Google Translator i inne podobne 
aplikacje, mogą okazać się pomocne podczas tłumaczenia dokumentów i wiadomości. 
Oczywiście nie są one jeszcze doskonałe, ale nie sposób nie zauważyć jak bardzo rozwinęły się 
w ostatnich latach. 

Komunikacja może również odbywać się w mediach społecznościowych. Tutaj wiodącymi 
portalami są: 

• Facebook, 
• Twitter, 
• Instagram, 
• Snapchat. 

Wszystkie one różnią się od siebie, oferując różne możliwości dla ich użytkowników. Oprócz 
rozmowy przy pomocy wysyłania wiadomości tekstowych, w internecie występują również 
blogi czy wideo blogi. To również forma komunikacji.  

Komunikacja w internecie przyczyniła się również do zbliżenia ludzi na całym świecie. 
Problemy na Ziemi zaczęły być globalne, a użytkownicy internetu jednoczą się, aby wspierać 
różne działania na całym świecie. Internet jako nieocenzurowane i niezależne medium daje 
dużą dawkę swobody wypowiedzi. Ale komunikacja w internecie to nie tylko pozytywy. Do 
najczęstszych wad zalicza się to, że użytkownicy w internecie nie dbają o formę języka czy styl 
wypowiedzi. Tworzą własne słowa, a komunikacja jest często wulgarna. Wszystko to ma 
wpływ na język używany poza siecią. Język internetu jest już wyraźnie słyszalny w język 
potocznym. Możemy go spotkać w radiu, telewizji lub w szeroko pojętych kampaniach 
marketingowych.  

 

2.3. Rozwiązywanie problemów 

Niektóre osoby korzystające z technologii cyfrowych wydają się być bezsilne za każdym 
razem, gdy pojawia się problem. Prawdopodobną przyczyną tego jest fakt, że jesteśmy zwykle 
przyzwyczajeni do interakcji z technologiami, które w teorii powinny być wolne od błędów, 
a ich użycie powinno być intuicyjne. 

Rzeczywistość jest jednak inna. Oprogramowanie zawiera błędy a sprzęt czasami się psuje. 
W obszarze umiejętności cyfrowych możemy wyróżnić właśnie te dwa problemy. Tak zwane 
problemy z oprogramowaniem dotyczą zarówno używanych przez nas aplikacji (na przykład 
Microsoft Word lub Pages), jak i systemów operacyjnych (na przykład Windows lub macOS). 
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Problemy sprzętowe dotyczą natomiast dysków twardych lub zasilaczy. Wszystkie 
komponenty sprzętowe mogą się zepsuć po pewnym czasie, a wszystko zależy od 
intensywności ich używania. 

Na szczęście te problemy nie są codziennością podczas interakcji z różnymi technologiami. 
Niemniej jednak w przypadku napotkania jakiegokolwiek problemu, powinieneś być 
świadomy tego, co możesz zrobić, nie potrzebując przy tym wiedzy na poziomie eksperta. 
Postępując zgodnie z kilkoma podstawowymi zasadami, powinieneś czuć się pewniej, 
korzystając z dzisiejszych technologii. Pamiętaj, nie jesteś sam. Ilekroć pojawia się poważny 
problem, powinieneś wiedzieć gdzie szukać wsparcia. 

Pierwsza zasada to aktualizowanie oprogramowania na bieżąco. Dotyczy to zarówno systemu 
operacyjnego jak i aplikacji. Oba najpopularniejsze systemy operacyjne (Windows i MacOS) 
dają możliwość zainstalowania aktualizacji natychmiast po ich wydaniu. W większości 
przypadków można je zainstalować automatycznie, a zatem nie zakłócają one zbytnio 
codziennej pracy. Jeśli jednak nie masz pewności, jak to zrobić, możesz łatwo sprawdzić 
szczegóły, korzystając z wyszukiwarki i wpisując frazy takie jak: aktualizacja systemu 
Windows czy aktualizacja systemu MacOS. Uzyskasz dostęp do niezliczonej ilości poradników, 
które poprowadzą Cię krok po kroku przez cały ten proces. Podobnie, większość aplikacji, 
których używasz codziennie, ma określone mechanizmy aktualizacji. Zazwyczaj zostaniesz 
poinformowany o dostępnej aktualizacji i po prostu poproszony o jej dokonanie co będzie 
wiązało się często tylko z kliknięciem przycisku aktualizuj. Nie odkładaj instalowania 
aktualizacji, postaraj się przeprowadzać je na bieżąco. Aktualizacje naprawiają różne błędy, 
a używanie starych wersji aplikacji, może prowadzić do pojawienie się trudności podczas 
korzystania z nich lub co gorsza do potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa. Warto 
podkreślić, że nawet jeśli oprogramowanie, z którego korzystasz, działa dobrze, może istnieć 
luka w zabezpieczeniach, która naraża Cię na różne zagrożenia.  

Drugą zasadą jest posiadanie podstawowych umiejętności rozwiązywania problemów, które 
w większości przypadków opierają się na zdrowym rozsądku. Ilekroć pojawia się problem 
związany z oprogramowaniem, pierwszym krokiem powinno być zamknięcie aplikacji 
i ponowne jej uruchomienie. Być może zestaw podjętych przez ciebie akcji spowodował 
niestabilność aplikacji, dlatego ponowne uruchomienie jest zwykle dobrym pomysłem. Gdy 
pojawia się problem w systemie operacyjnym, możesz spróbować ponownie uruchomić 
komputer i sprawdzić, czy przyniosło to pozytywny rezultat. W przypadku problemów 
związanych ze sprzętem powinieneś być w stanie wykonać podstawowe czynności związane 
z naprawą. Jeśli na przykład nie ma obrazu na ekranie, co należy zrobić? Pierwszą rzeczą do 
sprawdzenia, jest upewnienie się, że komputer jest włączony. Nawet jeśli brzmi to trochę 
naiwnie, to komputer może się wyłączyć z różnych powodów, takich jak np. krótkie przerwy 
w dostawie prądu. Po potwierdzeniu, że komputer rzeczywiście działa, sprawdź kabel 
sygnałowy. Może się okazać, że został odłączony na przykład podczas odkurzania. Jeśli twoja 
klawiatura nagle przestała działać, możesz łatwo sprawdzić, czy jest uszkodzona, próbując 
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podłączyć ją do innego komputera (o ile masz taką możliwość). Zawsze, gdy pojawia się 
jakikolwiek problem, warto zastanowić się nad ostatnimi rzeczami, które zrobiłeś przed 
usterką. Czy próbowałeś zrobić coś konkretnego? Może podłączyłeś nowe urządzenie, takie 
jak pendrive? Im więcej zbierzesz informacji dotyczących czynności, które miały miejsce tuż 
przed wystąpieniem problemu, tym lepiej.  

Trzecia zasada mówi, że powinieneś być w stanie ocenić, czy problem, który się pojawił, może 
zostać rozwiązany przez ciebie, czy też wykracza poza twoje kompetencje. Jeśli to drugie to 
powinieneś zgłosić się do kogoś, kto może ci w tym pomóc. Na przykład, jeśli twój dysk 
twardy zawiedzie, zazwyczaj nie możesz wiele zrobić bez wiedzy eksperckiej i dostępu do 
zaawansowanych narzędzi czy maszyn. W takim wypadku najlepszą opcją jest zgłoszenie się 
do odpowiedniej firmy lub osoby. 

Czwartą zasadą jest możliwość zawężenia możliwej przyczyny problemu na podstawie 
obserwacji objawów. Można to łatwo zrobić za pomocą wyszukiwarki, którą już omówiliśmy 
wcześniej w tym module. Na przykład: możesz zaobserwować, że komputer działa głośno 
i wydaje dziwne dźwięki. Ta obserwacja / objaw może oznaczać naprawdę wiele rzeczy. Gdy 
umieścisz odpowiednią frazę w wyszukiwarce (na przykład komputer wydaje dziwne 
dźwięki), znajdziesz mnóstwo informacji, stron internetowych, a nawet filmów, które 
tłumaczą co może być tego powodem. Na koniec może się okazać, że jeden z wiatraków po 
prostu się zabrudził i wszystko, co musisz zrobić, to użyć sprężonego powietrza, aby 
ponownie zadziałał. 

Piąta zasada, choć ostatnia, to zdecydowanie równie ważna co poprzednie. Dotyczy ona ciebie 
i twoich kompetencji. Musisz stale podnosić swoje umiejętności cyfrowe. Technologia zmienia 
się w tak szybkim tempie, że nawet podstawowe umiejętności muszą być regularnie 
aktualizowane. Dobrym przykładem jest problem hałasu opisany powyżej. Kilka lat temu 
mogło to oznaczać, że twój dysk twardy zawiódł. Wynika to z faktu, że w przeszłości 
wszystkie dyski twarde zawierały elementy mechaniczne, które podczas pracy obracały się 
z dużą prędkością. Technologia się zmieniła i coraz więcej komputerów jest obecnie 
wyposażonych w tak zwane dyski SSD, które są nie tylko znacznie bardziej wydajne, ale nie 
zawierają części mechanicznych, dzięki czemu działają cicho. Jeśli masz jeden z takich 
dysków, nie usłyszysz, czy twój dysk twardy zawiódł. Pamiętaj, nie musisz posiadać wiedzy 
eksperckiej, ale ogólne zrozumienie technologii jest kluczowe, jeśli chcesz radzić sobie 
z rozwiązywaniem napotkanych problemów. 

 

2.4. Bezpieczeństwo 

Bezpieczeństwo jest zdecydowanie bardzo szerokim tematem, szczególnie jeśli chodzi 
o technologię. Coraz więcej zagrożeń czeka na nieświadomych użytkowników sieci, a co 
naprawdę przerażające, obecnie, ataki zdają się być bardziej wyrafinowane niż kiedykolwiek 
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wcześniej. Niektóre z ataków przygotowywane są przez wiele miesięcy. Obecnie atakujący 
podejmują wysiłki, które mogą na przykład koncentrować się na badaniu sposobu, w jaki 
Twoi znajomi rozmawiają z tobą, a następnie przejąć konto społecznościowe podszywając się 
pod nich. 

Bardzo trudno jest stworzyć listę, która zawierałaby spis punktów, których zastosowanie 
zagwarantuje, że będziesz bezpieczny w sieci. To jest po prostu niemożliwe i musisz być tego 
świadomy. Istnieje jednak kilka sposobów, które przynajmniej pomogą Ci być 
bezpieczniejszym, ale jest to ciągły wysiłek, po którym nigdy nie będziesz mógł powiedzieć, że 
jesteś już w pełni bezpieczny. 

Przede wszystkim upewnij się, że twój system operacyjny i wszystkie aplikacje są na bieżąco 
aktualizowane, takie działanie zmniejszy ryzyko, że zawierają one jakieś zagrożenia 
bezpieczeństwa. Zostało to omówione już wcześniej w tym module. Należy również unikać 
instalowania aplikacji pochodzących z niezaufanych źródeł, ponieważ mogą one zawierać 
złośliwy kod, który może zaszkodzić komputerowi. 

Istnieją różne zagrożenia, o których musisz wiedzieć, ale zdecydowana większość skupia się 
na przynoszeniu korzyści atakującemu. Pierwszy wirus został stworzony tylko po to, aby 
udowodnić, że jest to możliwe, ale dzisiaj w większości przypadków celem atakującego jest 
kradzież tożsamości lub pieniędzy. Może próbować tego dokonać na przykład przy pomocy 
bardzo ładnej aplikacji pogodowej, którą zainstalowałeś, ale w rzeczywistości wysyła ona 
atakującemu wszystko, co wpisujesz na klawiaturze. W rezultacie, jeśli korzystasz 
z bankowości internetowej, Twoje dane uwierzytelniające mogą zostać naruszone co pozwoli 
atakującemu na przejęcie dostępu do twojego konta. 

Aby zapobiec i zminimalizować ryzyko zarażenia, należy upewnić się, że komputer jest 
chroniony przez znany i aktualny system antywirusowy. Są one zbudowane w taki sposób, że 
ciągle pracują „w tle”, próbując zidentyfikować wszystkie zagrożenia i uniemożliwiając  
uruchamianie podejrzanych plików. Oprogramowanie antywirusowe aktualizuje się również 
w regularnych odstępach czasu, aby zapewnić ochronę także przed nowo wykrytymi 
zagrożeniami. Chociaż posiadanie oprogramowania wirusowego nie jest gwarancją 
zapewnienia bezpieczeństwa, jest to zdecydowanie dobry środek bezpieczeństwa, który 
należy wdrożyć. 

Istnieje również całkiem nowy trend, nazywany ransomware. W wyniku infekcji przez 
oprogramowanie ransomware wszystkie dane są szyfrowane, a użytkownik jest proszony 
o zapłacenie w celu uzyskania klucza odblokowującego z powrotem dane. Szyfrowanie 
odbywa się za pomocą bardzo silnych algorytmów, co uniemożliwia odszyfrowanie danych 
bez klucza, jeśli rozważamy moc obliczeniową, do której mamy dzisiaj dostęp. W takim 
przypadku jedynym rozsądnym rozwiązaniem byłoby wykonywanie regularnych kopii 
zapasowych wszystkich danych. Dostępne są bezpłatne rozwiązania, które mogą pomóc 
w tym zadaniu, z których najbardziej popularne to Aomei Backupper (www.aomei.com) 
i Veeam Endpoint Backup (www.veeam.com). Jeśli komputer jest zainfekowany, a dane 
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zaszyfrowane, możesz przywrócić wszystkie dane, które masz w kopii zapasowej. Ważne jest 
jednak, aby zachować kopię zapasową w niedostępnym miejscu. Dokładniej mówiąc, 
przechowywanie kopii zapasowej na oddzielnym dysku twardym, który jest zawsze 
podłączony do komputera, nie jest rozsądne, ponieważ oprogramowanie ransomware będzie 
szyfrować wszystkie dane, w tym kopię zapasową. Zamiast tego powinieneś zrobić kopię 
zapasową na przykład na przenośnym dysku twardym, który po wykonaniu kopii zapasowej 
można odłączyć i przechowywać oddzielnie. Innym rozwiązaniem jest przechowywanie 
cennych danych na alternatywnych nośnikach. Na przykład, jeśli masz kolekcję swoich zdjęć, 
możesz przenieść je na płytę DVD lub przechowywać je oddzielnie na innym przenośnym 
dysku. Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się przechowywanie cennych danych w alternatywnych 
lokalizacjach, do których masz dostęp. 

Innym aspektem jest bezpieczeństwo online, o którym również należy pamiętać. W żadnym 
wypadku nie powinieneś nikomu udostępniać swoich danych uwierzytelniających. Naprawdę, 
nikomu. Nawet jeśli jest to członek rodziny, któremu ufasz, twoje dane uwierzytelniające 
powinny być znane tylko tobie. To nie jest tak, że jeden z członków twojej rodziny może mieć 
złe intencje, ale ponieważ mogą nie być tak bezpieczni, jak ty, mogą zostać oszukani przez 
kogoś innego, a zatem osoba atakująca może uzyskać twoje poświadczenia za pośrednictwem 
nieświadomych osób z którymi podzieliłeś się danymi. Jeśli masz do zapamiętania wiele 
różnych loginów i haseł, możesz użyć specjalnie zaprojektowanych menedżerów haseł, aby 
zapewnić im bezpieczeństwo. Idealnie byłoby gdybyś nie używał tego samego hasła do więcej 
niż jednej rzeczy. Dzieje się tak dlatego, że nawet duże firmy inwestujące poważne pieniądze 
w infrastrukturę bezpieczeństwa cierpią czasami na wycieki danych. W związku z tym, jeśli 
twoje hasło z jednej usługi jest zagrożone i używasz go również w innych miejscach, jesteś 
poważnie zagrożony. 

Kiedy mówimy o umiejętnościach cyfrowych w zakresie bezpieczeństwa, nie zawsze chodzi 
wyłącznie o używanie komputer. Wystarczy się rozejrzeć. Dzisiaj mamy samochody bez 
kluczyka, które nie muszą być uruchamiane za pomocą tradycyjnego klucza włożonego do 
stacyjki. Nawet pomimo tego, że te nowoczesne klucze samochodowe korzystają 
z zaawansowanych mechanizmów szyfrowania, napastnik może ukraść sygnał generowany 
przez klucz samochodowy, otworzyć samochód i odjechać, replikując sygnał (naśladując 
sygnał w taki sposób jakbyś był rzeczywiście w samochodzie). Innym przykładem może być 
prosta rezerwacja hotelu. Pod żadnym pozorem nie należy podawać danych karty kredytowej 
wraz z kodem bezpieczeństwa ani nie kopiować jej. Nawet jeśli hotel nie chce cię okraść, takie 
dane mogą być łatwo odebrane przez wściekłego pracownika, który odchodzi, narażając Cię 
na ryzyko utraty pieniędzy. Dodatkową ostrożność należy również zachować podczas 
korzystania z bankomatów. Twój kod PIN może zostać zauważony przez kogoś, kto może 
później użyć go razem z kartą, aby uzyskać dostęp do konta. 

Wszystko co zostało zaprezentowane w module jest bardzo ważne i przestrzegając tych zasad 
powinieneś czuć się bezpiecznie. Pamiętaj też, żeby nie popaść w paranoje. Oczywiście istnieje 
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wiele zagrożeń dla twojego bezpieczeństwa, ale jeśli myślisz trzeźwo i racjonalnie, nie 
powinieneś mieć problemów. 

3. ĆWICZENIA I QUIZ 

1. Excel 

To zadanie polega na zaprezentowaniu uczniom, dlaczego Excel jest tak ważny 
i przedstawieniu im zalet jego użytkowania.  

• Daj każdemu uczniowi kartkę papieru i długopis. Poproś ich o wymienienie zawodów, 
w których według nich używany jest program Excel. Następnie zapisz wszystkie 
zawody na tablicy i wspólnie zastanówcie się nad poprawnością odpowiedzi. 

• Po dyskusji, przedstaw uczniom przykłady 3-5 zawodów i poproś ich, aby wspólnie 
ocenili, czy są to zawody, w których używany jest Excel. Użyj zawodów, w których 
zarówno się używa jak i takich, w których nie używa się programu Excel.  

• Zastanówcie się wspólnie, w których pracach można by wprowadzić używanie Excela? 
Jeśli znajdziecie taki zawód, zastanówcie się, jak Excel poprawi efektywność pracy 
w tym zawodzie. 

 

2. PowerPoint  

Ćwiczenie ma na celu zwiększenie umiejętności prezentacji wśród uczniów kursu. 

Na początku poinformuj uczniów, dlaczego prezentacja jest ważna. 

Twoim zadaniem będzie przygotowanie prezentacji, w której będą znajdować się błędy. 
Zadaniem uczniów jest ich wychwycenie. 

Po prezentacji wspólnie omówicie błędy i zaproponujecie sposoby ich rozwiązania. 
W przypadku kiedy uczniowie nie znajdą wszystkich błędów twoim zadaniem będzie 
nakierowanie ich na odpowiedzi lub zaprezentowanie błędów. 

 

3. Word 

Celem zadania jest zapoznanie uczestników kursu ze skrótami klawiszowymi dostępnymi dla 
programu Word. 

Twoim zadaniem będzie rozdanie kartek, na których w jednej kolumnie znajdują się skróty 
klawiszowe, a w drugiej objaśnienia ich działania. Zadaniem uczniów będzie połączenie 
skrótu z właściwym użyciem.  
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4. Wyszukiwanie w internecie 

To zadanie ma na celu pokazanie, jak ważna jest umiejętność prawidłowego wyszukiwania 
informacji w internecie. 

Zacznij od podzielenia uczniów na 4 zespoły. Każda drużyna otrzyma jedną wyszukiwarkę 
internetową: Google, Bing, Yahoo i DuckDuckGo. 

Każda z drużyn będzie musiała przygotować krótką prezentację przeglądarki. Następnie 
wspólnie postaracie się odnaleźć różnice między nimi i wybrać najlepszą. 

Kolejnym zadaniem będzie przedstawienie technik właściwego wyszukiwania informacji. 

 

5. Bezpieczeństwo w internecie 

To zadanie ma na celu zwiększenie świadomości uczniów na temat niebezpieczeństw 
czyhających podczas korzystania z internetu, a w szczególności z mediów społecznościowych. 

Rozdaj uczniom małe kartki. Każdy z nich będzie miał za zadanie wymienić informacje, które 
upublicznia w mediach społecznościowych: zdjęcia, posty, ulubione miejsca, filmy itp. 
Następnie ich zadaniem będzie wyobrażenie sobie, że umieszczają takie informacje na słupie 
ogłoszeniowym postawionym w centrum miasta, w którym mieszkają. Następnie uczniowie 
zostają poinformowani, że nigdy nie będą mogli zdjąć tej kartki ze słupa, niezależnie od tego, 
co napisali. Kolejny etap ćwiczenia to omówienie ryzyka związanego z publikowaniem takich 
informacji. 

Źródło: https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/abc-bezpieczenstwa-w-sieci/ 

 

4. ZARYS PROGRAMU 

 

Zalecany czas Działania edukacyjne Materiały Zasoby 

25 minut Excel • Kartka papieru i 
długopis 

Sekcja 2.2 
Aneks 1 
Aneks 1a 
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Zalecany czas Działania edukacyjne Materiały Zasoby 

60 minut PowerPoint • Prezentacja 
PowerPoint 

• Projektor 
• Komputer / laptop z 

odpowiednim 
oprogramowaniem 

Sekcja 2.2 
Aneks 2 
Aneks 2a 

15 minut Word • Kartka ze skrótami 
klawiszowymi 

• Długopis 

Sekcja 2.2 
Aneks 3 
Aneks 3a 

20 minut Wyszukiwanie w internecie • Komputer / laptop 
z odpowiednim 
oprogramowaniem, 
połączony 
z Internetem 

Sekcja 2.2 
Aneks 4 
Aneks 4a 

30 minut Bezpieczeństwo w internecie • Małe kartki Sekcja 2.5 
Aneks 5 

Assessment (to verify the increase of knowledge) Use Annex 6   

Feedback of learners Throughout the course, users should 
be able to ask questions at any time. 

5. DALSZY ROZWÓJ 

Problemy poruszone w tym module są bardzo aktualne. Jednak to tylko wierzchołek góry 
lodowej. Moduł ma na celu przedstawienie najprostszych zagadnień informatycznych, 
popularnych programów i zagrożeń dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu 
z internetem. Celem modułu jest przede wszystkim zainteresowanie uczniów tematem tak 
aby sami chcieli poszerzyć swoją wiedzę dzięki dostępnym kursom lub samodzielnie, 
korzystając z zasobów wiedzy dostępnych w internecie. 

Przykłady kursów online (uwaga, nie wszystkie są bezpłatne!): 

• https://www.goskills.com/Course/Excel - Excel, Word i wiele więcej 
• https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-

46af-a5b3-d7c22f6990bb - bezpłatny przewodnik na temat korzystania z programu 
Excel 

• https://www.youtube.com/watch?v=q1CMxb90g7c - krótki przewodnik na temat 
korzystania z programu PowerPoint 

https://www.goskills.com/Course/Excel
https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://www.youtube.com/watch?v=q1CMxb90g7c
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Darmowe programy do tworzenia prezentacji: 

• https://www.emaze.com/ 
• https://prezi.com/ 
• https://www.canva.com 

To tylko kilka przykładowych kursów, pamiętaj, że możesz znaleźć ich znacznie więcej 
w internecie. Wiedzę zdobytą z tego modułu na temat bezpiecznego wyszukiwania możesz 
teraz wykorzystać w praktyce. Postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, a internet 
pozwoli Ci pogłębiać wiedzę. 

6. ANEKSY 
Module 5-Annex 1  
Module 5-Annex 1a – Exercise: Do they use Excel 
Module 5-Annex 2 – Coral reef and climate change 
Module 5-Annex 2a – Errors in the presentation on individual slides 
Module 5-Annex 3 
Module 5-Annex 3a – Shortcuts word 
Module 5-Annex 4 
Module 5-Annex 4a – Search in the internet 
Module 5-Annex 5 
Module 5-Annex 6 – Test 

https://www.emaze.com/
https://prezi.com/
https://www.canva.com/
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MODUŁ 5 

IT MA ZNACZENIE- CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI DLA POCZĄTKUJĄCYCH 



Excel 



Spis treści: 
Czym jest Excel?  
Wykorzystanie 
biznesowe Excela. 
Gdzie używa się 
Excela? 
Podsumowanie 

 



Czym jest Excel?  
• Excel to narzędzie do tworzenia arkuszy 

kalkulacyjnych, przygotowywania tabel, raportów i 
wykonywania obliczeń. Ten program ma tak wiele 
funkcji, że różne profesje używają go inaczej. Excel 
jest podstawowym narzędziem dla księgowych, 
analityków finansowych i dużej części pracowników 
biurowych. Jest nieoceniony przy tworzeniu raportów, 
podsumowań czy wykresów. 



Czym jest Excel? 



Czym jest Excel? 

• Excel może być z powodzeniem stosowany nie 
tylko w biznesie. Możesz go używać do 
planowania dnia, finansów, możesz 
przygotować listę zakupów, a nawet 
zaplanować posiłki na cały tydzień. Ten 
program ma szerokie zastosowanie. 



Wykorzystanie biznesowe Excela. 
1. Analiza biznesowa 
2. Zarządzanie ludźmi 
3. Zarządzanie operacjami 
4. Raportowanie wydajności 
5. Administracja biurowa 
6. Analiza strategiczna 
7. Zarządzanie projektem 
8. Zarządzanie programami 
9. Obsługa kontraktów 
10. Zarządzanie kontem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ćwiczenie: jakie zawody 
używają Excela? 



Przykłady zastosowań 
biznesowych programu Excel 



Ćwiczenie: czy 
używają Excela? 

 

Instrukcja: 
1. Oceń, czy ten zawód używa 

programu Excel, czy nie 
2. Opisz, w jaki sposób ta praca 

korzysta z programu Excel 
3. Zastanów się, czy w zawodach, 

które nie używają Excela, widzisz 
możliwość jego zastosowania? 



Ćwiczenie: Jak możesz używać 
Excela w życiu prywatnym? 



Podsumowanie 
1. Excel to narzędzie do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, przygotowywania tabel, 

raportów i wykonywania obliczeń. 

2. Jest częścią pakietu Microsoft Office.. 

3. Jest to podstawowy program używany podczas pracy w biurze. 

4. Pozwala na pracę kilku osób na jednym arkuszu. 

5. Może być używany zarówno w pracy, jak  iw życiu prywatnym. 

6. Excel zwiększa wydajność pracy, zwłaszcza w sektorze finansowym. 

7. Znajomość tego programu zwiększa szanse na znalezienie pracy. 



Czy są jakieś pytania? 



Bibliografia: 
• https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-business-

workplace/ 
• https://www.goskills.com/Excel/Articles/Jobs-require-Excel 
• http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzania-

codziennym-zyciem/ 
• https://study.com/articles/jobs_requiring_excel_skills.html 
• https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410

-7-ideal-jobs-for-excel-users.html 
 

https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-business-workplace/
https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-business-workplace/
https://www.goskills.com/Excel/Articles/Jobs-require-Excel
http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzania-codziennym-zyciem/
http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzania-codziennym-zyciem/
https://study.com/articles/jobs_requiring_excel_skills.html
https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410-7-ideal-jobs-for-excel-users.html
https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410-7-ideal-jobs-for-excel-users.html




Module 5-Annex 1a – Ćwiczenie: czy używają Excela? 

Nazwa zawodu Czy jest używany Excel? W jaki sposób? 

1.     

  

2.     

  

3.   

    

4. 

      

5. 

      
 



Rafa koralowa a zmiana 
klimatu. 

Prezentację przygotował: John Smith 



∗ „ Rafy koralowe są dużymi podwodnymi strukturami 
złożonymi ze szkieletów kolonialnych morskich 
bezkręgowców zwanych koralowcami - 
https://www.livescience.com/40276-coral-reefs.html 

Czym jest rafa koralowa??? 



Jaki jest wpływ podwyższonej 
temperatury wody na 

wymieranie rafy koralowej? 



Rafa koralowa 

PRZED   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Źródło: 
https://static1.squarespace.com/static/5a5906400abd0406785519dd/t/5b7b180
a6d2a7356c60f4ea0/1534801892350/Bank_BeforeAfter_American%2BSamoa-
Before_RichardVevers.jpg?format=500w 

Po 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Źródło: 
https://static1.squarespace.com/static/5a5906400abd0406785519dd/t/5b7b180
a6d2a7356c60f4ea2/1534793869085/Bank_BeforeAfter_American%2BSamoa-
After_RichardVevers.jpg?format=500w 



Co mogę zrobić, by 
chronić rafy koralowe? 



Organizacje obecnie 
zajmujące się rafami 
koralowymi: 

∗ Coral Cay 
∗ Counterpart International[1] 
∗ U.S. Coral Reef Task Force (CRTF) 
∗ National Coral Reef Institute (NCRI) 
∗ US Department of Commerce’s National Oceanic 

and Atmospheric Administration (NOAA): Coral 
Reef Conservation Program (CRCP) 

∗ National Center for Coral Reef Research (NCORE) 
∗ Reef Ball 
∗ Southeast Florida Coral Reef Initiative (SEFCRI) 
∗ Foundation of the peoples of the South Pacific 
∗ WorldFishCenter: promotes 

sustainable mariculture techniques to grow 
reef organismsas tridacnidae 

∗ Coral Restoration Foundation (CRF) : Adopt a 
Coral 

∗ Organizations which promote interest, provide 
knowledge bases about coral reef survival, and 
promote activities to protect and restore coral 
reefs: 

∗ Coral Triangle Knowledge Network 
∗ Australian Coral Reef Society 
∗ Biosphere Foundation[2] 
∗ Chagos Conservation Trust 
∗ Conservation Society of Pohnpei 
∗ Coral Cay Conservation 
∗ Coral Reef Care 
∗ Coral Reef Alliance (CORAL) Coral Reef Alliance 

(CORAL) 
∗ Coral Reef Targeted Research and Capacity 

Building for Management 
∗ Coral Restoration Foundation 
∗ Coral Triangle Initiative 
∗ Cousteau Society 
∗ Crusoe Reef Society 
∗ CEDAM International 
∗ Earthwatch 
∗ Environmental Defense Fund 
∗ Environmental Solutions International 
∗ Friends of Saba Marine Park 
∗ Global Coral Reef Alliance (GCRA) Global Coral 

Reef Alliance (GCRA) 
∗ Global Coral Reef Monitoring Network[3] 

∗ Great Barrier Reef Marine Park Authority 
∗ Green Fins 
∗ ICRAN Mesoamerican Reef Alliance 
∗ International Coral Reef Initiative (ICRI)[4] 
∗ International Marinelife Alliance 
∗ International Society for Reef Studies 
∗ Intercoast Network 
∗ Japanese Coral Reef Society [5] 
∗ Kosrae Conservation and Safety Organization 
∗ Marine Conservation Group 
∗ Marine Conservation Society 
∗ Mesoamerican Reef Tourism Initiative (MARTI) 
∗ NSF Moorea Coral Reef Long-term Ecological 

Research site[6] 
∗ Nature Conservancy 
∗ Ocean Voice International 
∗ Project AWARE 
∗ Planetary Coral Reef Foundation[7] 
∗ Practical Action[8] 
∗ Project Reefkeeper 
∗ ReefBase 
∗ Reef Check 
∗ Reef Relief[9] 
∗ Reefwatch 
∗ Save Our Seas Foundation[10] 
∗ Seacology 
∗ Seamarc Pvt. Ltd.[11] 
∗ SECORE 
∗ Singapore Underwater Federation 
∗ Society for Andaman and Nicobar Ecology 
∗ Tubbataha Foundation 
∗ Wildlife Conservation International 
∗ WWF 

 

https://web.archive.org/web/20080516071952/http:/www.coralcay.org/expeditions/marine/fj1/
https://en.wikipedia.org/wiki/Counterpart_International
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
http://www.nova.edu/ncri
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Conservation_Program&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Conservation_Program&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Reef_Ball
https://web.archive.org/web/20080820193233/http:/www.fspi.org.fj/programs.htm
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=WorldFishCenter&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Mariculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Organisms
https://en.wikipedia.org/wiki/Tridacnidae
http://www.coralrestoration.org/
http://www.coralrestoration.org/
http://www.ctknetwork.org/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Australian_Coral_Reef_Society&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Biosphere_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chagos_Conservation_Trust&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Conservation_Society_of_Pohnpei&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Cay_Conservation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Care&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_Reef_Alliance
http://www.coral.org/
http://www.coral.org/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Targeted_Research_and_Capacity_Building_for_Management&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Targeted_Research_and_Capacity_Building_for_Management&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Restoration_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_Triangle_Initiative
https://en.wikipedia.org/wiki/Cousteau_Society
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Crusoe_Reef_Society&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=CEDAM_International&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Earthwatch_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_Defense_Fund
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Environmental_Solutions_International&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Friends_of_Saba_Marine_Park&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Coral_Reef_Alliance&action=edit&redlink=1
http://globalcoral.org/
http://globalcoral.org/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Coral_Reef_Monitoring_Network&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Barrier_Reef_Marine_Park_Authority
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Fins
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ICRAN_Mesoamerican_Reef_Alliance&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Coral_Reef_Initiative_(ICRI)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Marinelife_Alliance
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Society_for_Reef_Studies
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Intercoast_Network&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Japanese_Coral_Reef_Society&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosrae_Conservation_and_Safety_Organization&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Marine_Conservation_Group&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_Conservation_Society
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesoamerican_Reef_Tourism_Initiative&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NSF_Moorea_Coral_Reef_Long-term_Ecological_Research_site&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NSF_Moorea_Coral_Reef_Long-term_Ecological_Research_site&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Nature_Conservancy
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ocean_Voice_International&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_AWARE
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Planetary_Coral_Reef_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Practical_Action
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Project_Reefkeeper&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ReefBase&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Reef_Check
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Reef_Relief&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Reefwatch&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Save_Our_Seas_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Seacology
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Seamarc_Pvt._Ltd.&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/SECORE
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Singapore_Underwater_Federation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_Andaman_and_Nicobar_Ecology
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tubbataha_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Wildlife_Conservation_International
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Fund_for_Nature


Dziękuję za uwagę! 



Module 5-Annex 2a – Błędy w prezentacji na poszczególnych slajdach 

Slajd 1 – Nieczytelna czcionka. Wskazówka: Spróbuj użyć tylko jednej czcionki. 

Slajd 2 - Zbyt wiele znaków zapytania. Tekst jest niewidoczny na tle tego zdjęcia. 
Wskazówka: Użyj innych kolorów. 

Slajd 3 - Część tekstu znika na białym tle. Wskazówka: Przenieś tekst, aby wszystkie 
słowa były dobrze widoczne. 

Slajd 4 – Różna wielkość czcionek. W jednym przypadku czcionka jest pochylona w 
drugim nie. Różne rozmiary zdjęć. W jednym przypadku napis dużymi literami, w 
drugim napis stworzony z dużej i małej litery. Umieszczanie emotikonek na slajdach 
poruszających poważny temat może nie być najlepszym pomysłem. 

Slajd 5 - Inny układ tła niż w pozostałych slajdach. Wskazówka: Staraj się, aby tło było 
spójne. 

Slajd 6 - Musisz zastosować inny układ slajdów, aby zobaczyć nazwy organizacji. Możesz 
także podzielić go na 2 slajdy. 

Slajd 7 – Bez błędów. 
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Word 



Spis treści: 

• Czym są skróty klawiszowe? 
• Przykłady najczęściej używanych skrótów 

klawiaturowych. 
• Zadanie: dopasuj skróty do definicji. 



Czym są „skróty klawiszowe”? 

• Skróty to kombinacje 2 lub więcej klawiszy, 
które wykonują określone operacje w celu 
przyspieszenia pracy. Różne programy mają 
różne skróty klawiszowe. Ta prezentacja 
przedstawi najczęściej używane skróty w 
programie Microsoft Word. 



Ctrl + A 

• Ctrl + A – zaznacz wszystko 
• Ten skrót pozwala zaznaczyć cały tekst w 

dokumencie 
• Zobaczysz, że użyłeś go poprawnie, gdy tekst 

zostanie podświetlony 
 
 



Ctrl + A  



Ctrl + C 

• Ctrl + C – kopiuj 
• Za pomocą tego skrótu można szybko 

skopiować wybrany fragment tekstu 
• Aby go użyć, zaznacz tekst, który chcesz 

skopiować, a następnie użyj skrótu Ctrl + C 



Ctrl + V 

• Ctrl + V – wklej. 
• Za pomocą tego skrótu możesz wkleić 

wcześniej skopiowany tekst. 
• Używając go razem z Ctrl + C, możesz szybko 

skopiować i wkleić fragment tekstu. 



Ctrl + C 
• Zaznacz tekst i naciśnij  
 Ctrl + C 

 

Ctrl + V 
• Wybierz miejsce, w którym 

chcesz wkleić tekst i 
naciśnij Ctrl + V 
 



Ctrl + S 
• Ctrl + S –zapisz 
• Możesz użyć tego skrótu, gdy chcesz szybko 

zapisać plik 
• Podczas zapisywania pliku po raz pierwszy 

musisz wybrać miejsce, w którym chcesz go 
zapisać (na pulpicie, w folderze „dokumenty’ itd.) 



Ctrl + Z 

• Ctrl + Z – cofnij 
• Korzystając z tego skrótu, będziesz mógł 

cofnąć ostatnie zmiany wprowadzone w pliku 



Ctrl + B 

• Ctrl + B – pogrubienie 
• Ten skrót jest używany, gdy chcesz pogrubić 

tekst 



Ctrl + I 

• Ctrl + I – kursywa 
• Ten skrót klawiszowy jest używany, gdy 

chcesz napisać tekst kursywą 



Ctrl + U 

• Ctrl + U – podkreślenie 
• Ten skrót klawiaturowy jest używany, gdy 

chcesz podkreślić fragment tekstu 



Ctrl + E 

• Ctrl + E – Wyrównanie tekstu do środka 
• Używając tego skrótu, przenosimy tekst na 

środek ekranu 



Ctrl + P 

• Ctrl + P – drukowanie 
• Tego skrótu używa się, gdy chce się skorzystać 

z opcji wydruku  



Ćwiczenie: dopasuj skrót do 
definicji 



Bibliografia: 

• https://support.office.com/en-
us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-
word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-
f762f663ceb2 

• https://www.computerhope.com/shortcut/word.
htm 
 

https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://www.computerhope.com/shortcut/word.htm
https://www.computerhope.com/shortcut/word.htm




Annex3a_dopasuj skrót do definicji 
 

Ctrl + A         cofnij 

Ctrl + C         pogrub 

Ctrl + V         wklej 

Ctrl + S         zaznacz wszystko 

Ctrl + Z         zapisz 

Ctrl + B         podkreśl 

Ctrl + I         wyśrodkuj tekst 

Ctrl + U         skopiuj 

Ctrl + E         wydrukuj 

Ctrl + P         kursywa 





MODUŁ 5 

IT MA ZNACZENIE- CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI DLA POCZĄTKUJĄCYCH 



  
Wyszukiwanie w 

internecie 
 



Spis treści: 
• Ćwiczenie 1: Opisz swoją wyszukiwarkę. 
• Plusy i minusy: 

– Google 
– Yahoo 
– Bing 
– DuckDuckGo 

• Jak skutecznie wyszukiwać w internecie.  
 



Ćwiczenie 1: Opisz swoją 
wyszukiwarkę 

1. Wyszukaj informacje o swojej przeglądarce (zalety i wady) 
 

2. Przykładowe cechy: 
a) Bezpieczeństwo 
b) Wygląd 
c) Szybkość wyszukiwania 
d) Liczba znalezionych wyników 
e) Intuicyjność 
f) Wsparcie w formułowaniu zapytania 
g) Polityka prywatności 
h) Dostępna wersja mobilna 
i) Inne (kiedy został założony, przez kogo itd.) 

 
3. Zapisz cechy na otrzymanym arkuszu 



Ćwiczenie 1: Opisz swoją 
wyszukiwarkę. 
4. Każda z grup prezentuje swoje wyniki 

 
5. Wybór najlepszej 



Jak skutecznie wyszukiwać w 
Internecie – GOOGLE  
• Krótki przewodnik na 

temat korzystania z 
możliwości 
najpopularniejszej 
wyszukiwarki - 
Google. 

 



Jak lepiej wyszukiwać 
informacje? 

Użyj operatorów Google! 



Popularne operatory Google 
• Jeśli szukasz frazy składającej się z kilku słów, użyj znaku 

cudzysłowu (przykład: „śniadanie angielskie”); 
 

• Jeśli szukasz słowa o wielu różnych znaczeniach, umieść „-” przed 
znaczeniem, które chcesz pominąć (przykład: Chinatown -film); 
 

• Jeśli chcesz ograniczyć wyszukiwanie do konkretnej domeny, 
powinieneś użyć operatora - „site:” (Decent site:cwep.eu); 
 



Popularne operatory Google 
• Operator „filetype:” umożliwia wyszukiwanie plików w określonym 

formacie, np. PDF, możesz połączyć go z innym operatorem, np. 
„Site:”, aby zwiększyć precyzję wyszukiwania (przykładowa strona: 
cwep.eu filetype: pdf); 
 

• Operator „define:” umożliwia wyszukiwanie definicji słowa lub 
frazy (przykład: define: global warming) 
 

• Ostatni przedstawiany tu operator to „pogoda”. Ma na celu 
pokazanie aktualnej pogody (przykład: pogoda: Rzeszów) 



Popularne operatory Google 

• Jeśli interesuje Cię temat operatorów i 
profesjonalne wyszukiwanie w Google, 
odsyłamy Cię do strony, na której znajdziesz 
więcej informacji: 

• https://ahrefs.com/blog/google-advanced-
search-operators/ 
 



Bibliografia: 
• https://ahrefs.com/blog/google-advanced-search-

operators/ 
 

• https://mobirank.pl/2015/03/29/jak-skutecznie-
wyszukiwac-w-google/ 
 

• https://mobiletry.com/blog/jak-wyszukiwac-informacje-
w-google 
 

https://ahrefs.com/blog/google-advanced-search-operators/
https://ahrefs.com/blog/google-advanced-search-operators/
https://mobirank.pl/2015/03/29/jak-skutecznie-wyszukiwac-w-google/
https://mobirank.pl/2015/03/29/jak-skutecznie-wyszukiwac-w-google/
https://mobiletry.com/blog/jak-wyszukiwac-informacje-w-google
https://mobiletry.com/blog/jak-wyszukiwac-informacje-w-google




Google 
ZALETY WADY 

  

  

  

  

  

  

  

 

  



Yahoo 
ZALETY WADY 

  

  

  

  

  

  

  

  



Bing 
ZALETY WADY 

  

  

  

  

  

  

  

 



DuckDuckGo 
ZALETY WADY 
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Bezpieczeństwo w 
Internecie 



Spis treści: 

• Ćwiczenie 1: Jakie informacje upubliczniam? 
• Jakie zagrożenia czyhają w Internecie? 
• Dyskusja 



Ćwiczenie 1: Jakie informacje 
upubliczniam? 

• Zapisz na kartce : 
 
– Zdjęcie, które ostatnio umieściłeś w mediach 

społecznościowych 
 

– Jakie informacje upubliczniasz? 



Co jeśli te informacje były tutaj? 



Jakie zagrożenia czyhają w 
Internecie? 

• Wirusy komputerowe 
• Stalking 
• Hakerzy 
• Kradzież danych osobowych 



Jak zwiększyć bezpieczeństwo w 
Internecie? 

• Aktualizuj oprogramowanie 
• Zainstaluj program antywirusowy 
• Nie udostępniaj poufnych danych 
• Używaj trudnych haseł 

 



Dyskusja   

Co powinienem zmienić w swoim 
zachowaniu online, aby być bardziej 

bezpiecznym? 



Bibliografia: 

• https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakc
yjne/20-najwiekszych-zagrozen-
internetowych-poznaj-je/kbke4kb 
 

https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/20-najwiekszych-zagrozen-internetowych-poznaj-je/kbke4kb
https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/20-najwiekszych-zagrozen-internetowych-poznaj-je/kbke4kb
https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/20-najwiekszych-zagrozen-internetowych-poznaj-je/kbke4kb
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MODUŁ 2 – ANEKS 1. TEST  
 
Jest to test oceniający wiedzę zdobytą w tym module. Pamiętaj, że jest to test wielokrotnego 
wyboru. Powodzenia! 
 
TEST: 

1. Przeglądarką internetową jest: 
a. Firefox 
b. Google Chrome 
c. Excel 
d. PowerPoint 

2. Bing, Yahoo, Google to przykłady: 
a. Wyszukiwarek 
b. Przeglądarek internetowych 
c. Produktów pakietu Office 
d. Gier 

3. Czy bezpieczne jest pobieranie plików z Internetu nie znając źródła ich pochodzenia? 
a. Tak 
b. Nie 

4. Jakiego skrótu użyjesz, jeśli chcesz coś skopiować? 
a. CTRL + V 
b. CTRL + A 
c. CTRL + C 
d. Alt + F4 

5. Jak utworzyć wielką literę w programie Microsoft Word? 
a. Używając klawisza Caps Lock 
b. Używając klawisza Shift 
c. Używając klawisza Alt 
d. Nie można tworzyć wielkich liter w programie Word 

6. Opanowanie Microsoft Word pozwoli Ci na stworzenie: 
a. CV 
b. Prezentacji 
c. Treści książki 
d. Dokumentu tekstowego 

7. W jakim zawodzie możesz zetknąć się z programem Microsoft Excel? 
a. Pracownik biurowy 
b. Stewardesa 
c. Analityk Biznesowy 
d. Pracownik budowlany 

 
8. Jaki format mają pliki Microsoft Excel? 



                                                                                                                                                                        

             

Pa
ge

2 

a. xlsx 
b. docx 
c. xls 
d. pptx 

9. PowerPoint to program dedykowany: 
a. Nauce programowania 
b. Tworzeniu dokumentów tekstowych 
c. Tworzeniu prezentacji 
d. Tłumaczeniu słów 

10. Możesz utworzyć prezentację przy pomocy 
a. Emaze 
b. Prezi 
c. PowerPoint 
d. Excel 

11. Możesz komunikować się w Internecie za pomocą: 
a. Messenger 
b. Skype 
c. Word 
d. Excel 

12. Które wyrażenie definiuje różne typy programów używanych do obsługi komputerów i 
powiązanych urządzeń: 

a. Hardware 
b. Software 
c. Windows 
d. Microsoft Word 

13. Aby zwiększyć bezpieczeństwo w Internecie, powinieneś: 
a. Posiadać zaktualizowane programy / aplikacje 
b. Posiadać program antywirusowy 
c. Używać prostych haseł do zapamiętania, na przykład: imię i nazwisko + data 

urodzenia lub imię psa 
d. Nie otwierać e-maili nieznanego pochodzenia 
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ARKUSZ ODPOWIEDZI 
1. a,b 

2. a 

3. b 

4. c 

5. a,b 

6. a,d 

7. a,c 

8. a,c 

9. c 

10. a,b,c 

11. a,b 

12. b 

13. a,b,d 
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