
Opracowanie: 
mgr inż. Maciej Jaśkowiak

„SPINAKER” – Szkoła ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka 
oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego



Termin „technologie informacyjno-komunikacyjne” (w skrócie TIK 

lub z ang. ICT – Information and Communication Technologies), 

został po raz pierwszy użyty w 1997 r. w sprawozdaniu sporządzonym 

przez D. Stevensona dla rządu Wielkiej Brytanii i upowszechnił się w 2000 r. 

za sprawą dokumentów dotyczących nowego krajowego programu 

nauczania z wykorzystaniem komputerów. 

TIK (ICT) – tło historyczne



Technologie informacyjno-komunikacyjne (definiowane

również jako technologie informacyjne i komunikacyjne,

to zespół środków: systemów, urządzeń (komputery,

tablety, serwery), mediów komunikacyjnych (sieci blue-

tooth, Internet, sieci bezprzewodowe, telefonia komór-

kowa i satelitarna), narzędzi (oprogramowanie) oraz usług

przetwarzających, gromadzących i przesyłających

informacje w formie elektronicznej.[1]

Definicja



Technologie informacyjno-komunikacyjne to nowe możliwości w procesie 

edukacji młodzieży, w tym m.in. szybki dostęp do bogatych zasobów 

bibliotecznych na całym świecie, encyklopedii, e-booków; komputerowe 

nauczanie, które jest bardziej atrakcyjne dla współczesnej młodzieży; 

wykorzystanie narzędzi multimedialnych na lekcjach (rzutniki 

multimedialne, tablice interaktywne); rozwijanie kreatywności uczniów 

i aktywności, np. przy przygotowywaniu prezentacji z wykorzystaniem 

komputera czy tworzenia filmików lub robienia zdjęć na zadany temat; 

ćwiczenie wyobraźni i pamięci, biorąc udział w grach logicznych, 

strategicznych czy dydaktycznych.[2]

Przykładowe obszary zastosowań w edukacji



Klasyfikacja narzędzi TIK

Narzędzia TIK można sklasyfikować cztery grupy, tj. umożliwiające: 

q analizę i syntezę informacji (przetwarzanie, selekcjonowanie, 

tworzenie spójnego  obrazu z elementów umieszczonych 

w różnych obszarach), 

q oddziaływanie, tworzenie, wykorzystywanie komunikatów 

medialnych (w tym multimedialnych), 

q komunikację społeczną za pośrednictwem mediów 

informacyjnych, 

q bezpieczeństwo systemów i danych.



Wyniki badań wskazują na szczególną skuteczność wykorzystania 

nowych technologii w przypadku uczniów zagrożonych i uczniów 

mających specjalne potrzeby edukacyjne.[3]

Wyniki badania jakościowego pokazały, że TIK w edukacji uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odgrywają istotną rolę, 

jako narzędzia umożliwiające bądź ułatwiające przede wszystkim 

komunikację.[3]

Należy jednak pamiętać, iż kluczowym elementem efektywnego 

korzystania z TIK w kształceniu uczniów ze SPE są szkolenia 

z obsługi programów czy sprzętu.

Szczególne obszary zastosowań w edukacji



q nie osądza i motywuje, 
q umożliwia częste i szybkie przekazywanie informacji 

zwrotnej, 
q indywidualizuje proces uczenia się poprzez 

dostosowanie do potrzeb uczniów, 
q pozwala uczniom na większą samodzielność, 
q zapewnia multisensoryczne środowisko uczenia się 

(obrazy, dźwięki i symbole).

Synteza wyników badań dokonana przez organizację McREL [4]

pokazuje, że na proces uczenia się uczniów zagrożonych mają wpływ 

następujące cechy nauczania wspomaganego komputerowo:

Nauczanie wspomagane komputerowo



Wykorzystanie najnowszych badań naukowych doprowadziło 

do zebrania i opisania najbardziej użytecznych sposobów zastosowania 

TIK w skutecznych strategiach edukacyjnych. Strategie te to:
q wyznaczanie celów i przekazywanie informacji zwrotnej,
q motywacja do podejmowania wysiłku i nagradzanie osiągnięć,
q uczenie się oparte na współpracy,
q wskazówki, pytania i informacje wstępne,
q przekazywanie informacji w formie pozawerbalnej,
q podsumowywanie materiału i sporządzanie notatek,
q zadania domowe i ćwiczenia,
q rozpoznawanie podobieństw i różnic,
q stawianie i sprawdzanie hipotez.

TIK, a strategie edukacyjne



TIK – najpopularniejsze narzędzia sprzętowe 

Komputer z dostępem 
do sieci  Internet

Tablica interaktywna

Projektor multimedialny

Tablet
Rzutnik

Wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK wg specyfikacji MEN

http://archiwum.efs.men.gov.pl/attachments/article/2093/Wykaz%2520pomocy%2520dydaktycznych%2520oraz%2520narz%25C4%2599dzi%2520TIK_Cyfrowa%2520szko%25C5%2582a%2520(1).pdf


Dostępność narzędzi sprzętowych TIK [5]

Nie posiadam żadnych

Tablica interaktywna

Notebook

Tablet

Komputer osobisty

0,90%

21,50%

23,30%

26,10%

28,20%



TIK – najpopularniejsze narzędzia programowe [5]

Nie posiadam żadnych

Platformy e-learningowe lub
portale internetowe

Materiały elektroniczne i e-booki

Oprogramowanie edukacyjne

4,80%

27,80%

29,10%

38,30%



TIK – kategorie narzędzi programowych

Prezentacje 

Gry 

Formularze
Ankiety 

Zdjęcia
Grafika

Komunikacja 

Filmy

Mapy myśli 

Testy
Quizy

Organizery

Wykresy
Diagramy 

Spotkania
Notatki 



Microsoft PowerPoint

LibreOffice Impress

ANIMOTO

Prezi

Prezentacje Google

SlideRocket

ActivePresenter Free Edition

FOCUSKY

WPS Presentation

Popularne programy do tworzenia prezentacji



Skype

WhatsApp

Telegram

Discord

TeamSpeak

Viber

ICQ

Microsoft
Teams

Facebook
Messenger

Signal

Najlepsze darmowe komunikatory internetowe [6]



Bezpłatne programy graficzne ogólnego przeznaczenia

Dla
najmłodszych

Tux Paint

Uniwersalne

Canva

GIMP

IrfanView

Paint.NET

Pinta

Do 
malowania

Krita

MyPaint

Kolour
Paint

WWW

Social Media 
Image Maker

Meme
Generator 

PhotoScape

X-Icon Editor

ImgFlip



Programy

Fotor
iPiccy
Pixlr X

Photoshop
Express Editor

Polarr

PhotoScape

Photo 
Pos Pro
darktable

SumoPaint

Zdjęcia 
Google

Bezpłatne programy graficzne do edycji zdjęć

Pixlr X 

Adobe Photoshop Express Editor



Bezpłatne programy do tworzenia i edycji grafiki wektorowej

SVG-Edit

Xfig

Karbon

Vectr

Inkscape



Sculptris

Povray

Bezpłatne programy graficzne do modelowania 3D

Blender

Hexagon



Bezpłatne programy do tworzenia animacji 2D/3D  

Synfig Studio

Pencil2D Animation



Częstotliwość korzystania z nowoczesnych technologii 
podczas lekcji przez nauczycieli [7]



Wykorzystanie narzędzi TIK przez nauczycieli 
na poszczególnych przedmiotach [7]



Sposoby wykorzystywania narzędzi TIK przez nauczycieli [7]



Atrakcyjność lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK 
w opinii badanych [7]



E-learning - elektroniczna edukacja

„E-learning to pojęcie obejmujące szeroki zakres zastosowań 

i oddziaływań edukacyjnych takich jak: uczenie się przez sieć, 

uczenie wspomagane przez komputer, wirtualną klasę, komunikowanie 

za pomocą mediów cyfrowych.” [8]

Kształcenie dzieci i młodzieży nie może być odpersonalizowane, wymaga 

ono bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem. Natomiast możliwe, 

a nawet konieczne, jest rozszerzenie tradycyjnego nauczania na tym 

poziomie kształcenia o elementy edukacji typu e-learning z wykorzysta-

niem sieci Internet. [bcd]



Platformy zdalnego nauczania [8]

W upowszechnianiu koncepcji kształcenia na odległość przez Internet 

(na każdym etapie kształcenia, także w szkolnictwie wyższym) przydatne 

są pakiety oprogramowania stanowiące tzw. platformy e-learning typu 

Open Source. 
Platformy zdalnego nauczania w języku angielskim są określane mianem: 

q Course Management System (CMS)

q Learning Content Management System (LCMS) 

lub Learning Management System (LMS). 

Produkty te tworzą środowisko informatyczne funkcjonujące w sieci WWW, 

umożliwiające projektowanie, tworzenie i prowadzenie kursów zdalnych 

dostępnych z poziomu przeglądarki stron WWW.



Platformy zdalnego nauczania

Dużą popularność w Polsce, jak i na świecie 

zyskała nowoczesna platforma o nazwie Moodle.

Moodle przypomina platformy blogowe, ale ma specjalistyczne narzędzia 

pozwalające na lepszą kontrolę i uatrakcyjnienie procesu uczenia. 

Z użyciem tej platformy powstało prawie osiem milionów kursów online 

na całym świecie. Moodle jest używany przez uniwersytety, szkoły 

i prywatne osoby zajmujące się kształceniem innych.

Dzięki tej platformie również nauczyciele mają możliwość pogłębiania 

swojej wiedzy i nabywania nowych umiejętności. Kursy zdalne są 

doskonałym uzupełnieniem szkoleń tradycyjnych, prowadzonych cyklicznie 

w formie stacjonarnej. 



Platforma Moodle obsługuje trzy formaty kursów: format tygodniowy 

(kurs podzielony jest na jednostki odpowiadające tygodniom), format 

tematyczny (kurs składa się z jednostek zwanych tematami) i format 

towarzyski bazujący na forum dyskusyjnym. Osoba konstruująca kurs 

ma możliwość tworzenia różnych składników w obszarze każdej 

jednostki (tygodnia lub tematu). 

Platformę Moodle możemy pobrać  ze strony https://download.moodle.org/

i zainstalować na swoim szkolnym serwerze.

Możemy również skorzystać z usług hostingowych firm trzecich

np. https://moodle.org.pl/

Platformy zdalnego nauczania

https://download.moodle.org/
https://moodle.org.pl/


Wyszukiwanie informacji z poziomu Google

Wyszukiwarka Google zmonopolizowała rynek w Polsce. Nie istnieje 

dla niej praktycznie żadna konkurencja. Nasi rodacy rzadko  

korzystają z usług oferowanych przez Bing, Yahoo!, Duck Duck Go, 

Baidu,  Yandex, czy też polski Nekst.

Algorytmy wyszukiwania opracowane  przez specjalistów z Google 

są obecnie bardzo mocno rozwinięte. W większości przypadków nie 

musimy się trudzić, by znaleźć informacje, które nas interesują. 

Niemniej warto poznać metody, jak skuteczniej szukać informacji 

w sieci.



Wyszukiwanie informacji z poziomu Google

1. Wyszukiwanie określonego zwrotu
Szukając konkretnego zwrotu, należy wprowadzoną frazę ograniczyć 
znakami cudzysłowu np.
"Bezpłatne projekty edukacyjne dla nauczycieli szkół podstawowych"

2. Wyszukiwanie informacji na konkretnej stronie internetowej
Chcąc ograniczyć wyniki tylko do domeny kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl
należy zastosować operator site: np.
"Bezpłatne projekty edukacyjne dla nauczycieli szkół podstawowych”
site: kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl

3. Wykluczanie słowa lub frazy z wyników wyszukiwania
Działanie to wykonujemy korzystając z operatora – (minus) poprzedzającego 
każde słowo/frazę np.
“sen letni -estywacja” 



Wyszukiwanie informacji z poziomu Google

4. Korzystanie z kalkulatora
Wyszukiwarka Google może posłużyć również do obliczenia wyrażenia  
arytmetycznego np. 
5*6,5-30*1,5+100 

zwróci wartość 87,5 otwierając jednocześnie w przeglądarce aplikację  
- kalkulator

5. Wyszukiwanie plików określonego typu
Jeżeli interesują nas np. dokumenty w formacie .pdf (Adobe Reader), 
wówczas w zapytaniu należy skorzystać z operatora filetype: np.
egzamin ósmoklasisty matematyka arkusze filetype:pdf

6. Przeliczanie miar i wag w Google 
Zapytanie można skonstruować np. tak
1200 mil w km



Wyszukiwanie informacji z poziomu Google
7. Wyszukiwanie z ograniczeniem w postaci dat

Wraz z wyszukiwaną frazą podajemy zakres korzystając z dwóch kropek np. 
wojna polsko-rosyjska 1600..1792 

8. Kursy walut i przeliczanie walut
Zapytanie jest bardzo proste
150 euro w zł

9. Wyszukiwanie głosowe
Wystarczy nacisnąć przycisk ikony mikrofonu w polu 
wyszukiwania i wypowiedzieć frazę, którą chcemy wyszukać 

10. Szukanie osób w social mediach
Przed wyszukiwaną frazą należy zastosować znak @, np. 
@Morawiecki

Pozwala to w szybki sposób odnaleźć profil premiera RP na Twiterze. 



11.Szukanie grafik na podstawie zdjęcia
W polu wyszukiwarki grafik po prawej stronie jest ikona aparatu 
nazwana “Wyszukiwanie obrazem”. Należy posiadać link 
do obrazu lub wskazać obraz zapisany na dysku.

12.Wykorzystanie operatora OR
W tym przypadku wyniki wyszukiwania muszą spełnić jeden z dwóch 
podanych przez nas warunków np.
biały OR żółty ser

13.Wyszukiwanie domen powiązanych tematycznie z podanym 
adresem
Użycie operatora related: zwróci domeny o podobnych treściach np.
related:ore.edu.pl

wyświetli nam odsyłacze do takich serwisów  serwisy jak m. in.: 
http://www.interklasa.pl/, http://scholaris.pl/, https://www.literka.pl/, 
https://glos.pl/, http://www.przedszkolak.pl/

Wyszukiwanie informacji z poziomu Google



Chmura obliczeniowa, przetwarzanie w chmurze (ang. cloud

computing) jest to udostępnianie wszelkich zasobów obliczeniowych 

— od aplikacji po centra przetwarzania danych — na żądanie, 

za pośrednictwem Internetu, na zasadzie płatności za faktyczne 

wykorzystanie.

Chmura obliczeniowa



Zalety korzystania z chmury

q Aplikacje i dane są dostępne z każdego komputera podłączonego 

do siec; brak konieczności inwestowania w sprzęt.

q Samoobsługa — samoobsługowy dostęp do wszystkich potrzebnych 

zasobów IT po szybkiej rejestracji w usłudze.

q W razie awarii komputera nie dochodzi do utraty danych, 

ponieważ są one przechowywane w chmurze.

q Usługa może być dynamicznie skalowana z uwzględnieniem potrzeb 

użytkownika.

q Szybsze tworzenie aplikacji i wprowadzanie ich na rynek.

q Błyskawiczne wdrażanie nowych aplikacji WWW w chmurze.

q Uproszczenie środowiska dzięki realizacji oprogramowania pośredniego 

w postaci usługi.



Kahoot Quizizz Socrative

Formularze 
Google Quizlet Microsoft 

Forms

Mentimeter Poll 
Everywhere

Wybrane programy do tworzenia quizów, testów i ankiet



Przyzwyczailiśmy się do faktu, iż wiele firm oferuje bezpłatny hosting 

stron WWW, poczty elektronicznej, transferu plików (FTP). 

Jednakże poza "typowymi" usługami coraz częściej możemy również 

korzystać z darmowych aplikacji działających w chmurze np. programów 

graficznych czy pakietów biurowych.

Open Office
iWork (Apple Inc.)

Office Online (Microsoft Inc.)

Zoho

LibreOffice Editor

Bezpłatne aplikacje dostępne w chmurze



E-dysk, czyli przechowywanie w chmurze

Dysk sieciowy dostępny online, to jedna z ciekawszych usług sieci Internet. 

Z jednej strony pozwala przechowywać pliki w chmurze dbając 

o  bezpieczeństwo, z drugiej zaś, zapewnia do nich dostęp zarówno

z urządzeń stacjonarnych jak i mobilnych, w dowolnym miejscu na świecie.

Rozwiązania niektórych dostawców oferują możliwość automatycznego 

zapisywania w chmurze wykonywanych zdjęć, udostępniania łączy 

do swoich plików, a np. w kwestii bezpieczeństwa dwuskładnikowe 

uwierzytelnianie. Poza przestrzenią dyskową i określonymi 

funkcjonalnościami, oferowany jest również  często dostęp do aplikacji 

webowych.



Dropbox

Podstawowa, darmowa wersja wieloletniego lidera,  umożliwia 

przetrzymywanie do 2 GB danych w Chmurze. Dostęp realizowany 

jest z poziomu przeglądarki internetowej, a także dzięki dedykowanym 

aplikacjom dla systemów iOS i Android. Dropbox oferuje też głęboką 

integrację z systemami Windows, Linux i macOS,

Więcej przestrzeni (2/3TB) możemy uzyskać w dwóch odpłatnych 

planach Dropbox Plus oraz Dropbox Professional, oferujących  

dodatkowe funkcje i usługi (m in. możliwość odzyskania usuniętych 

danych w przeciągu 30/180 dni, mobilne foldery online, możliwość 

odzyskania konta, dostęp do prostego edytora Dropbox Paper).



Popularna usługa (w marcu 2017 roku  – 800 milionów użytkowników) 

Google Drive oferuje bezpłatnie dla właścicieli kont Google 15 GB 

przestrzeni dyskowej, najwięcej spośród czterech najpopularniejszych 

dysków chmurowych. 

Przestrzeń ta dzielona jest pomiędzy sam Dysk, pocztę (Gmail), 

Zdjęcia Google i inne aplikacje (m. in. Dokumenty Google, 

Arkusze Google, Prezentacje Google, Formularze Google).

Odpłatna usługa Google One zapewnia większe pojemności 

odpowiednio: 100 GB, 200 GB, 2 TB, 10 TB, 20 TB, 30 TB.

Google Drive



Apple iCloud to cała platforma umożliwiająca synchronizację 

plików, aplikacji i ustawień między urządzeniami oraz tworzenie 

kopii zapasowych. Użytkownik po  założeniu konta Apple ID, 

otrzymuje 5 GB darmowego miejsca, które może następnie powiększyć 

do 50 GB, 200 GB lub 2 TB.

Plany 200 GB oraz 2 TB można współdzielić z maksymalnie pięcioma 

innymi użytkownikami w ramach funkcji Chmura Rodzinna. 

Dostęp do danych możliwy jest z poziomu przeglądarki internetowej, 

a także z poziomu powłoki systemów operacyjnych iOS, Windows 

i macOS, z którymi iCloud Drive jest głęboko zintegrowany.

iCloud Drive



Produkt firmy Microsoft (dawniej Windows Live SkyDrive), oferowany 

jest w Polsce od maja 2008 roku. Podstawowa, darmowa wersja 

umożliwia przetrzymywanie do 5 GB danych w Chmurze. Możemy 

mieć do nich dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, a także 

dzięki dedykowanym aplikacjom na systemy iOS i Android. 

OneDrive oferuje głęboką integrację z systemami Windows 

i macOS, dzięki czemu możemy korzystać z ich natywnych 

menadżerów plików.

Najtańsza płatna wersja OneDrive’a zapewnia 50 GB przestrzeni 

na dane. Dużo ciekawsze są droższe plany oferujące nam poza 

przestrzenią 1 TB, dostęp do usługi Office 365 i jej aplikacji klienckich. 

Onedrive



Złośliwe oprogramowanie, szkodliwe oprogramowanie (ang. malware) 

– ogół programów mających szkodliwe działanie w stosunku do systemu 

komputerowego lub jego użytkownika.

Mianem malware określa się wyłącznie oprogramowanie, które zostało 

przeznaczone do złych celów i działa wbrew oczekiwaniom użytkownika; 

określenie to nie obejmuje aplikacji, które mogą wyrządzić 

niezamierzoną szkodę z powodu jakiejś niedoskonałości.

Polski Komitet Normalizacyjny jako polski odpowiednik 

terminu malware usankcjonował określenie „program złośliwy”.

Złośliwe oprogramowanie [9]



Malware

Wirusy

Trojany

Rootkity

Robaki

Spyware

Adware

Ransom
ware

Exploity

Rodzaje szkodliwego oprogramowania

Więcej informacji dostępnych jest pod tym odsyłaczem Wiki

https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%25C5%2582o%25C5%259Bliwe_oprogramowanie


Wzrost całkowity złośliwego oprogramowania w ciągu ostatnich pięciu lat 
wg Heimdal Security[10]. Wartości podane w milionach.

Dynamika wzrostu szkodliwego oprogramowania



Cyberprzestrzeń rozumiana jest jako "przestrzeń przetwarzania i wymiany 

informacji tworzona przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 

pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, 

z późn. zm.) wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami 

z użytkownikami”.

Cyberprzestrzeń i cyberbezpieczeństwo [10]

Zakres pojęciowy cyberbezpieczeństwa obejmuje więc 

zagadnienia związane z bezpieczeństwem 

cyberprzestrzeni, czyli zachodzących na jej obszarze 

procesów przetwarzania informacji i interakcji 

w sieciach teleinformatycznych.



Najczęściej spotykane rodzaje cyberataków

Rodzaje 
cyberataków

Malware

Phishing

DDoS

Malvertising 

Cross site 
scripting

Man-in-
the-

middle



Cyberprzestrzeń i cyberbezpieczeństwo

W 2016 roku NATO na szczycie w Warszawie uznało 

cyberprzestrzeń za piąty obszar traktatowej odpowiedzialności, 

zaraz po lądzie, morzu, powietrzu i kosmosie. 

W obecnym świecie nikt (żadna organizacja, człowiek czy państwo) 

nie powinien czuć się w pełni bezpieczny. [11]



q Korzystaj z oprogramowanie antywirusowego (najlepiej 
o poszerzonym spectrum działania) z aktualną bazą sygnatur wirusów.

q Regularnie aktualizuj system, oprogramowanie urządzeń i aplikacje. 
Instaluj łatki, poprawki i aktualizacje krytyczne.

q Używaj bezpiecznych haseł do systemów i aplikacji. 
Cyklicznie zmieniaj wszystkie hasła.

q Dbaj o swoją prywatność.
q Korzystaj z narzędzi szyfrujących.

Zainstaluj aplikacje, które zaszyfrują Twoje dane zapisane 
na komputerze.

q Upewnij się, że Twoje połączenie internetowe jest bezpieczne.
q Używaj aplikacji VPN, która zaszyfruje Twoje połączenie internetowe.
q Do korzystania z sieci Internet utwórz profil o niskich uprawnieniach. 
q Kieruj się ostrożnością i rozwagą podczas otwierania każdego e-maila. 

9 zasad cyberbezpieczeństwa, których powinien 
przestrzegać każdy uczeń/nauczyciel



Netykieta to swoisty kodeks internauty dotyczący zasad 

komunikowania się w sieci.

Internet  jako niescentralizowana struktura nie podlega pod żadną 

instytucję, mogącą normalizować zasady użytkowania. 

Internauci sami wypracowali zbiór reguł, których przestrzeganie świadczy 

o kulturze osobistej

Zasady netykiety dotyczą zarówno technicznych i prawnych aspektów,

jak i grzeczności językowej.

Zasady komunikowania się w sieci Internet



Ze względu na podobieństwo komunikacji w świecie wirtualnym 

do komunikacji bezpośredniej oraz na potoczność języka, słownictwo 

internetowe zawiera wiele form odzwierciedlających emocje towarzyszące 

wypowiedzi. Są to przede wszystkim emotikony, wykrzyknienia, 

zwielokrotnienia znaków. W komunikacji internetowej uległy modyfikacji 

także reguły językowe.

Netykieta wymaga jednak respektowania zasad poprawnej polszczyzny. 

Użytkownicy bardzo często nie przestrzegają zasad interpunkcyjnych, 

pomijają znaki diakrytyczne i nie stosują wielkiej litery.

Zasady netykiety



Zasady netykiety

Poza kwestiami językowymi netykieta obejmuje także szereg innych, 

bardziej technicznych zaleceń, dostosowanych do konkretnych form 

przekazu, należą do nich:
q stosowanie się do reguł i regulaminów obowiązujących 

na danej stronie.
q korzystanie z tak zwanej lupki na forach przed założeniem 

nowego wątku (aby nie powielać już zamieszczonych treści),
q zakaz pisania niezgodnie z tematem wątku (ang. Off-topic),
q zakaz wysyłania łańcuszków szczęścia,
q bezwzględny zakaz stosowania wulgaryzmów.



Czego nie należy robić w sieci Internet
pod żadnym pozorem?

1. Nie spamować, czyli nie zasypywać odbiorców dużą liczbą 
zbędnych wiadomości, często o charakterze reklamowym.

2. Nie trollować, czyli nie zamieszczać prowokacyjnych, 
nieprawdziwych treści w celu wywołania kłótni.

3. Nie wysyłać tych samych wiadomości w krótkim czasie 
(ang. flooding).



Netykieta poczty elektronicznej

q pisanie w formacie tekstowym, nie HTML,
pozostawienie oryginalnego tła wiadomości,

q nadawanie wiadomościom tytułów,

q właściwe korzystanie z pól: 

Do (ang. To), 

Kopia/DW (ang. CC – Carbon Copy)

Ukryta kopia/UDW  (ang. BCC – Blind Carbon Copy),

W przypadku poczty elektronicznej także wyróżniamy konkretne 

przepisy netykiety. Zasady można podzielić na te bardziej techniczne 

i te dotyczące kwestii językowych. 

Do technicznych norm netykiety poczty elektronicznej zaliczyć można:



Netykieta poczty elektronicznej

q rozważne przekazywanie wiadomości dalszym odbiorcom,
q w przypadku konieczności przesłania dużych plików używanie 

odsyłaczy lub umieszczanie ich na serwerach FTP,
q umieszczanie w stopce tylko niezbędnych danych 

(np. imienia, nazwiska, numeru telefonu),
q rozważne używanie emotikonów - tylko w korespondencji 

nieformalnej;
q niewysyłanie łańcuszków szczęścia.



Ogólne zasady obowiązujące 
w korespondencji elektronicznej

1. Zachowaj przemyślaną konstrukcję wiadomości, używaj 
akapitów, aby rozdzielić poszczególne części wiadomości.

2. Używaj właściwych form grzecznościowych.
3. Pisz poprawnie, z polskimi znakami, unikaj błędów 

ortograficznych – niedbałość w tym względzie spotyka się 
z fatalnym odbiorem, odbierana jest jako brak szacunku 
i tworzy negatywny obraz nadawcy.

4. Nie ulegaj przekonaniu o anonimowości w sieci Internet.
5. Szanuj czas innych – wiele osób wcale nie ma ochoty 

dostawać każdego kawału na który natkniesz się w sieci,
6. Przed wysłaniem wiadomości przeczytaj ją w całości 

i popraw wszystkie błędy.
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Wybrane zasoby związane z TIK

https://aktywnaedukacja.ceo.org.pl/

https://aktywnaedukacja.ceo.org.pl/cyfrowa-%C5%9Bcie%C5%BCka-

%E2%80%93-opis-programu

https://aktywnaedukacja.ceo.org.pl/sites/aktywnaedukacja.ceo.org.pl/files/ulotk

a_cyfrowa_sciezka_net.pdf

https://aktywnaedukacja.ceo.org.pl/content/zespoly-wymiany-doswiadczen-

samouczek

https://aktywnaedukacja.ceo.org.pl/sites/aktywnaedukacja.ceo.org.pl/files/mapy

_mysli.pdf

Część materiałów szkoleniowych dostępna jest nadal mimo zakończenia 
programów edukacyjnych.
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https://www.enauczanie.com/

https://edunews.pl/

http://www.scholaris.pl/

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=758

https://www.enauczanie.com/metody/mapy

https://centrumcyfrowe.pl/

http://koed.org.pl/pl/

http://eduentuzjasci.pl/

https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/2015/09/raport-otwarcia-

przegl%C4%85d-literatury-MKJunior.pdf

Wybrane zasoby związane z TIK
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Popularne programy do tworzenia prezentacji - linki 

• Microsoft PowerPoint

• LibreOffice Impress

• ANIMOTO

• Prezi

• Prezentacje Google

• SlideRocket

• ActivePresenter Free Edition

• FOCUSKY

• WPS Presentation

https://products.office.com/pl-pl/powerpoint
https://www.libreoffice.org/discover/libreoffice/
https://animoto.com/
https://prezi.com/
https://www.google.pl/intl/pl/slides/about/
https://www.clearslide.com/product/sliderocket/
https://atomisystems.com/download/
http://focusky.com/
https://www.wps.com/presentation


Najlepsze bezpłatne komunikatory internetowe - linki 

• WhatsApp

• Facebook Messenger

• Signal

• Skype

• Telegram

• Discord

• Viber

• ICQ

• Microsoft Teams

• TeamSpeak

https://www.whatsapp.com/%3Flang=pl
https://www.messenger.com/
https://signal.org/
https://www.skype.com/pl/
https://telegram.org/
https://discordapp.com/
https://www.viber.com/
https://icq.com/windows/en
https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.teamspeak.com/en/downloads/


Programy do tworzenia quizów, testów i ankiet - linki

• Kahoot

• Quizizz

• Quizlet

• Formularze Google

• Microsoft Forms

• Socrative

• Mentimeter

• Poll Everywhere

https://kahoot.com/
https://quizizz.com/
https://quizlet.com/pl
https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/
https://forms.office.com/
https://socrative.com/
https://www.mentimeter.com/
https://pollev.com/login

