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Gdy usłyszę, zapomnę.

Gdy usłyszę i zobaczę, zapamiętam.

Gdy usłyszę, zobaczę i porozmawiam, zrozumiem.

Gdy usłyszę, zobaczę, porozmawiam i zrobię, 

zdobywam sprawność i wiedzę.



STANOWISKO PRACY



ELEMENTY ZESTAWU KOMPUTEROWEGO



JEDNOSTKA CENTRALNA

usb, czytnik kart



URUCHAMIANIE I KOŃCZENIE PRACY
 Przycisk włącznika głównego

 Uruchamianie i zamykanie komputera przy użyciu 

przycisku „Start”, pozostałe funkcje przycisku



POSŁUGIWANIE SIĘ MYSZKĄ

 LEWY PRZYCISK

 Rozpoznawanie kursora

 Pojedyncze i podwójne kliknięcia: wskazywanie, 

zaznaczanie, uruchamianie.

 PRAWY PRZYCISK

 Otwórz, drukuj, wyślij, właściwości….



ELEMENTY SYSTEMU WINDOWS

 Mój komputer, Okno, 

pulpit, pasek zadań, 

skrót, plik, 

Biblioteki



NOTATNIK
 Uruchamianie notatnika

 spacja, backspace, delete, enter



WordPad

 Uruchamianie WordPada



WordPad



WordPad

 Nowy dokument 

 Zapisywanie dokumentów

 Otwieranie dokumentów

 Drukowanie

 Kończenie pracy



INTERNET – bezpieczeństwo w sieci



INTERNET – bezpieczeństwo w sieci
KORZYSTAMY Z ANTYWIRUSA

ANONIMOWOŚĆ W INTERNECIE TO FIKCJA!

WSZYSTKO, CO WRZUCAMY DO SIECI, 

W SIECI POZOSTAJE!

UWAŻNIE OTWIERAMY WIADOMOŚCI OD NIEZNAJOMYCH NADAWCÓW.

ROZWAŻNIE PODAJEMY INFORMACJE O SOBIE.

REAGUJEMY NA KOMUNIKATY (antywirusa, o podejrzanej stronie, niebezpiecznych 
treściach itp.) 

PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE CZYNY!



INTERNET - Przeglądarka

Microsoft Internet Explorer



INTERNET - Przeglądarka

Chrome



INTERNET – adresy www, e-mail

 Budowa adresu strony
 .edu (od ang. education – edukacja)  np. www.harvard.edu

 .gov (od ang. government – rząd) np. www.sejm.gov.pl

 .com (od ang. commercial – komercyjny) np. www.empik.com

 .org (od ang. organisation – organizacja) np. www.wosp.org.pl

 Budowa adresu pocztowego e-mail

 jan.kowalski@gmail.com

 jan.kowalski@gmail.com

 jan.kowalski@gmail.com



INTERNET – zakładanie poczty

 Wchodzimy na stronę www.gmail.com

 Klikamy „Utwórz konto”

 Wypełniamy ankietę

 Akceptujemy



INTERNET – konto e-mail

 Wchodzimy na stronę www.gmail.com (lub szukamy 
skrótu na poziomie wyszukiwarki www.google.pl)

 Otwieramy pocztę

 Sprawdzamy wiadomości

 Odpowiadamy na e-maile



INTERNET – konto e-mail

 Wykonywanie zdjęć, przenoszenie ich z nośników 

zewnętrznych do komputera

 Dodawanie załączników do wiadomości e-mail



INTERNET – wyszukiwanie informacji

 Wyszukiwarka google

 Wyszukiwanie z poziomu przeglądarki

 Wyszukiwanie z poziomu strony

 Personalizacja wyszukiwania - cudzysłów

Pasztet z króliczka

Wczoraj spotkał mnie straszny pasztet. Będąc na dyskotece zAntkiem 

spotkałem bóstwo – dziewczynę, istnego króliczka Playboya. Niestety, 

okazała się ona narzeczoną Kacpra….. 



INTERNET – wyszukiwanie informacji

Szybkość -jaguara 

 Personalizacja wyszukiwania - minus

 Personalizacja wyszukiwania - gwiazdka

„* nie skakała, * nóżki nie *”



INTERNET – wyszukiwanie informacji

 Wyszukiwanie zdjęć, filmów, map, wiadomości
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www.facebook.com/CLIP-Project
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Dziękuję za uwagę


