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Co Chciałbyś wiedzieć?  

• Jak założyć pocztę, e-mail?  

• Jak zrobić zakupy w Internecie?  

• Jak dokonać przelewu bankowego?  

• Porady, przepisy, zdrowie. 

• Słowniczek  



Krok 1. Uruchom dowolną przeglądarkę  

 



Krok 2. Wpisujemy adres strony 



Krok 3. Zakładamy konto 



Krok 5. Wpisujemy dane 



Krok 6. Założyliśmy konto , potwierdziliśmy         
e-mail .Teraz możemy zaczynać zakupy!  

Tu wpisujemy 
czego szukamy.  



Krok 7. Wybieramy przedmiot  



Krok 8. Wybieramy opcje „kup teraz” lub jeśli 
chcemy kupić więcej przedmiotów, wybieramy 
„dodaj do koszyka” 



Krok 9. Wypełniamy pola swoimi danymi. 
Potwierdzamy zakup, wybieramy opcje płatności i 
to wszystko! 

Powrót do menu  



Przepisy – przykładowe strony 

• http://www.domowe-wypieki.pl/ 

• http://gotujmy.pl/ 

• http://zmiksowani.pl/ 

• http://pychotka.pl/ 

• http://www.mniammniam.com/ 

• http://smaker.pl/ 
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Porady  

• http://www.milionkobiet.pl/ 

• http://poradnik.kz1.pl/ 

• http://porady.pl/ 

• http://www.senior.pl/ 

• http://poradyprawne.net.pl/ 

• http://www.spokosenior.pl/ 
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Zdrowie 

• http://www.poradnikzdrowie.pl/ 

• http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/0,0.html 

• http://www.zdrowie.med.pl/ 

• http://www.piekne-zdrowie.pl/ 

• http://lekarz.com/ 

Powrót do menu  
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Słowniczek  

• Link - element nawigacyjny ułatwiający przemieszczanie się pomiędzy 
dokumentami bądź różnymi miejscami w tym samym dokumencie 
(odsyłacz do innego pliku). 

• Strona internetowa- strona WWW (ang. web page) – dokument HTML 
udostępniony w Internecie przez serwer WWW. Po stronie hosta 
użytkownika, strona WWW jest otwierana i wyświetlana za pomocą 
przeglądarki internetowej. Autorem pierwszych stron WWW jest Tim 
Berners-Lee. 

• E-mail - usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana 
zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do 
przesyłania wiadomości tekstowych. 

 

 



•  Czat- rodzaj rozmowy między dwoma lub wieloma użytkownikami 
komputerów za pośrednictwem Internetu lub innej sieci 
komputerowej, polegającej na naprzemiennym przesyłaniu 
wiadomości tekstowych  

• Emotikon- złożony ze znaków tekstowych (ASCII) wyraz nastroju, 
używany przez użytkowników Internetu. Najczęściej przedstawia 
symboliczny ludzki grymas twarzy  

• Forum- internetowa forma dyskusji 



• Hasło - część artykułu hasłowego (artykułu) w encyklopedii lub w 
słowniku, będąca jego tytułem; wyraz lub wyrażenie opisywane 
(objaśniane) w artykule hasłowym; potocznie – cały artykuł hasłowy  

• Login - jest to inne określenie identyfikatora użytkownika 

• Logowanie - proces uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika 
komputera, polegający na podaniu identyfikatora użytkownika i hasła 
uwierzytelniającego w celu uzyskania dostępu oraz ściśle określonych 
uprawnień do korzystania z określonego systemu informatycznego, 
systemu komputerowego, komputera czy sieci komputerowe 



• Serwis społecznościowy — to serwis internetowy, który istnieje w 
oparciu o zgromadzoną wokół niego społeczność. Tworzy tak zwane 
media społecznościowe. 

•  Portal internetowy – internetowy serwis informacyjny poszerzony o 
różnorodne funkcje internetowe, dostępny z jednego adresu 
internetowego. W intencji twórców ma to zachęcać użytkowników do 
ustawienia adresu portalu jako strony startowej w przeglądarce 
WWW i traktowania go jako bramy do Internetu.  

• Post - anglicyzm (słup ogłoszeniowy, ogłaszać za pomocą plakatu, 
przyklejać) ; komentarz , głos w dyskusji - wiadomość , informacja ...  

 

 



• Spam – niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne. 
Najbardziej rozpowszechniony jest spam za pośrednictwem poczty 
elektronicznej oraz w Usenecie. Część użytkowników doświadcza 
spamu w komunikatorach, a także w SMS. Zwykle (choć nie zawsze) 
jest wysyłany masowo 

• Użytkownik- osoba, która używa czegoś np. komputera 

Wróć do menu 



Krok 1. Trzeba wejść na stronę swojego banku i 
zalogować się na swoje konto wpisując dziewięcio- 
cyfrowe hasło, podając wybrane cyfry z nr PESEL, 
paszportu lub dowodu osobistego 



Krok 2. Wejść w przelewy krajowe 



Krok 3. Wypełnić formularz przelewu, podając nazwę 
odbiorcy, nr konta, na które przelewamy pieniądze, kwotę 
jaką chcemy  przelać i tytuł przelewu np. nr faktury i na 
koniec zatwierdzić przelew 

 

Wróć do menu.  



Krok 1.Wpisujemy nazwę poczty  

Interia.pl 



Krok 2.Klikamy ikonę „Poczta”  

 



Krok 3. Klikamy „Załóż bezpłatne konto” 

 



Krok 4.Uzupełniamy dane  

 

Uzupełniamy dane 
osobiste. 



Krok 5. Po wypełnieniu danych naciskamy 
przycisk załóż konto  

 

Po uzupełnieniu danych naciskamy 
przycisk „Załóż konto’’ 

Wróć do Menu  



To naprawdę nic trudnego !   

 

  Życzymy Państwu powodzenia i radości z korzystania  
z Internetu i jego ogromnych możliwości. 


