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 1.
 Wprowadzenie .  
Poznanie się, program, zasady
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 Program szkolenia       

1. Wprowadzenie do szkolenia 

2. Prawo autorskie i ochrona wizerunku

3. Wyszukiwanie informacji i zasobów w sieci

4. Zakładanie i prowadzenie strony WWW

5. Rozwój strony i korzystanie z mediów 
społecznościowych

6. Podsumowanie i zakończenie szkolenia
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Dlaczego 
zdecydowałem/am się na 

udział w szkoleniu? 
Czego chcę się dowiedzieć, 

nauczyć? Na co liczę? 
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 Plan szkolenia       

[Tutaj opisz wariant godzinowy szkolenia]
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 Zasady.      

● W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko osoby, 
które wypełnią kwestionariusz danych 
osobowych

● Zadajemy pytania na bieżąco, każde pytanie 
jest dobre

● Daję znać jak coś jest za szybko, za trudne, za ...

● Najpierw próbuję samodzielnie, później proszę 
o pomoc
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 Kwestionariusz.  danych osobowych

Wejdź na:

jawinternecie.edu.pl/rejestracja 
i wypełnij ankietę z danymi. 

http://www.jawinternecie.edu.pl/rejestracja
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 Ankieta na start

Wejdź na:

badania.koduj.gov.pl 
i wypełnij ankietę: 

Badanie kompetencji cyfrowych
działanie szkoleniowe z kompetencji cyfrowych 

(3.1 POPC)



 2.  
 Prawo autorskie i 
ochrona wizerunku  
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Zadanie indywidualne
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Twój utwór w przyszłości

● Jak go podpiszesz? (pseudonimem? 
anonimowo? imieniem i nazwiskiem?)

● Na co pozwolisz odbiorcom?

● Czego zabronisz?

● Czego zażądasz w zamian?
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Twój utwór w przyszłości

TAK NIE

1. Czy pozwolił(a)byś kopiować to zdjęcie w dowolnym celu?

2. Czy pozwolił(a)byś przerabiać to zdjęcie w dowolnym celu?

3. Czy pozwolił(a)byś  kopiować tylko w celu niezarobkowym?

4. Czy pozwolił(a)byś przerabiać tylko w celu niezarobkowym?

5. Czy pozwolił(a)byś kopiować tylko celu edukacyjnym?

6. Czy pozwolił(a)byś przerabiać tylko w celu edukacyjnym?

7. Czy pozwolił(a)byś korzystać z tego zdjęcia w mediach społecznościowych 
(np. na Facebooku)?

8. Jakie inne warunki postawił(a)byś osobom, które chciałby skorzystać z 
Twojego zdjęcia?
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 Prawa autorskie osobiste i majątkowe .      

● Każdy „przejaw działalności twórczej, o 
charakterze indywidualnym” (także program 
komputerowy) jest chroniony przez prawo 
autorskie automatycznie tzn. autorowi/autorce 
przysługują prawa i możliwość dysponowania 
swoim dziełem, decydowania o tym, czy i jak 
będzie dalej dostępne.

● Prawo autorskie nie chroni m.in. idei, 
dokumentów urzędowych, znaków i symboli 
państwowych, prostych informacji prasowych.
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 Twój własny utwór

● Prawa autorskie osobiste gwarantują autorom 
rozpoznanie.

● Wykorzystanie chronionego utworu jest 
ograniczone i w większości sytuacji np. gdy 
chcemy taki utwór rozpowszechniać, 
przerabiać, czy wykorzystać w innym utworze 
musimy uzyskać odpowiednią zgodę od autora 
lub osoby posiadającej prawa autorskie 
majątkowe do niego. 
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 Twój własny utwór

● Ochrona przez prawo autorskie nie wymaga 
rejestracji (nie mylić z opłatami dla organizacji 
zbiorowego zarządzania jak ZAIKS) i działa 
automatycznie dla każdego utworu i twórcy.

● Jeśli twórca nie wyraził innej woli, jego lub jej 
utwór jest chroniony i aby z niego skorzystać 
musimy za każdym razem uzyskać ich zgodę.
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 Kiedy potrzebujemy zgody autora? 

● Rozpoznanie gwarantują autorom prawa autorskie 
osobiste, które są wieczne i niezbywalne.

● Wykorzystanie chronionego utworu jest 
ograniczone i w większości sytuacji np. gdy chcemy 
taki utwór rozpowszechniać, przerabiać, 
wykorzystać w książce, innym utworze czy podczas 
warsztatu musimy uzyskać odpowiednią zgodę od 
autora lub osoby posiadającej prawa autorskie 
majątkowe do niego. 

● Prawa majątkowe są ograniczone w czasie.
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Czy mogę pobrać 
film z sieci?
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 Dozwolony użytek  

● W ramach dozwolonego użytku publicznego instytucje 
oświatowe (szkoły, przedszkola, uczelni, ośrodki 
doskonalenia nauczycieli) mogą korzystać z już 
rozpowszechnionych utworów w celach dydaktycznych. 
Nie mogą jednak ich rozpowszechniać poza 
bezpośrednim gronem odbiorców swoich działań. 

● Wyjątek dotyczy TYLKO instytucji oświatowych i 
zakresu realizacji ich celów dydaktycznych. Nie dotyczy 
działań w sieci, domów kultury, organizacji 
pozarządowych, wydarzeń organizowanych nie tylko dla 
uczniów.
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 Cytat 

● Rozpoznawalny

● Wyraźnie oznaczony co do autorstwa i źródła

● Musi być uzasadnione celem (ma służyć wyjaśnianiu lub 
nauczaniu, krytycznej analizie lub prawom gatunku 
twórczości)

● Pełni funkcję pomocniczą, służy uzupełnieniu i 
wzbogaceniu dzieła, nie może go natomiast zastępować, 
ani tworzyć jego zasadniczej konstrukcji

● Nie ma jednoznacznie określonej dopuszczalnej wielkości 
cytatu 



2020

Czy mogę legalnie 
skorzystać z każdego 

zdjęcia Czesława Miłosza, 
które znajdę w sieci?
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 Prywatnie 

Możemy korzystać z utworów:

● w gronie rodziny i przyjaciół (dozwolony użytek 
prywatny),

● możemy je skopiować i przerabiać na własne 
potrzeby,

● nie możemy ich rozpowszechniać.
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 Publicznie 

Uzyskać zgodę od autora/posiadacza praw lub 
wykorzystać:

● własny utwór,

● utwory, które nie są już chronione przez prawa 
majątkowe (domena publiczna), 

lub 

● utworów, których autorzy zdecydowali podzielić się 
nimi za darmo, do swobodnego wykorzystania 
(wolne licencje, m.in. Creative Commons). 
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Co się stanie, kiedy ktoś 
naruszy moje  prawa 

autorskie?
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Odpowiedzialność za naruszenia praw 
autorskich

● Za naruszenie praw majątkowych twórca może domagać sie: 
1. zaniechanie naruszenia, 
2. usunięcie skutków naruszenia, 
3. naprawienie wyrządzonej szkody (majątkowej).

● W niektórych sytuacjach może dojść również 
odpowiedzialność karna za przestępstwo np. Za popełnienie 
plagiatu (przywłaszczenia sobie autorstwa lub wprowadzenia 
w błąd co do autorstwa) lub naruszenia innych autorskich praw 
osobistych.

● Wiele serwisów opartych o treści dodawane przez 
użytkowników zastrzega sobie na poziomie regulaminów 
dodatkowe sposoby reakcji na naruszenia czego przykładem 
jest YouTube i system Content ID.
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Edvard Munch (zm. 1944 r.) 

Krzyk, w domenie 
publicznej ze względu na 
czas, który upłynął od 
śmierci twórcy 
źródło: Wikimedia Commons

 Utwór do którego wygasły już prawa majątkowe   
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 Prawa autorskie w czasie   

Przez całe życie autora/ki i 70 lat po jego/jej śmierci

70 lat od daty pierwszej publikacji, jeśli twórca nie jest 
znany albo prawa przysługują innej osobie niż twórca

70 lat od daty powstania, jeśli utwór nie został nigdy 
rozpowszechniony

50 lat od pierwszej emisji programów RTV oraz 
sporządzenia fonogramów i wideogramów
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>  Serwis z darmowymi fotografiami na licencji CC Zero, która nie wymaga do 
korzystających osób niczego.
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>  Wikipedia, najpopularniejsza w sieci encyklopedia, z której treści i zawartych w 
niej zdjęć i ilustracji, można swobodnie korzystać na zasadach licencji Creative 
Commons, podpisując autów i zachowując tę samą licencję.
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>  Baza multiemediów (zdjęć, wideo, modeli 3D) amerykańskiej agencji kosmicznej 
NASA, która udostępnia wszystkie te treści w domenie publicznej.
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>  Strona z wykładami TED.com, które dzięki otwarte licencji można tłumaczyć i 
transmitować za darmo
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„wszystkie prawa zastrzeżone”  „pewne prawa zastrzeżone”  

 Utwory na wolnych i otwartych licencjach   
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 Warunki CC .      

Na tych samych 
warunkach

Wolno rozprowadzać 
utwory zależne jedynie 
na licencji identycznej 
do tej, na jakiej 
udostępniono utwór 
oryginalny.

Uznanie 
autorstwa

Wolno kopiować, 
rozprowadzać, 
przedstawiać i 
wykonywać objęty 
prawem autorskim 
utwór oraz opracowane 
na jego podstawie 
utwory zależne pod 
warunkiem, że zostanie 

Użycie 
niekomercyjne

Wolno kopiować, 
rozprowadzać, 
przedstawiać i 
wykonywać objęty 
prawem autorskim utwór 
oraz opracowane na jego 
podstawie utwory 
zależne jedynie do celów 
niekomercyjnych.

Bez utworów 
zależnych

Wolno kopiować, 
rozprowadzać, 
przedstawiać i 
wykonywać utwór 
jedynie w jego 
oryginalnej postaci - 
tworzenie utworów 
zależnych nie jest 
dozwolone.
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>  Trzy najpopularniejsze w sieci licencje Creative Commons
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Czy mogę zrobić Wam 
zdjęcie i umieścić je potem 

w sieci?
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Rozpowszechnianie cudzego wizerunku 
wizerunku

● Według ogólnej zasady nie wolno rozpowszechniać 
wizerunku danej osoby – czyli umożliwiać zapoznania się 
z nim bliżej nieokreślonemu, niezamkniętemu kręgowi 
osób – bez jej zgody. Od tej zasady są wyjątki.

● Utrwalenie czyjegoś wizerunku może wiązać się jednak z 
naruszeniem innych dóbr osobistych tej osoby, np. 
dobrego imienia lub czci, jeśli zostanie sfotografowana w 
sytuacji ośmieszającej, prywatnej (np. podczas pogrzebu) 
lub intymnej. Nie możemy też utrwalać czyjegoś 
wizerunku wobec jasnej informacji o sprzeciwie takiej 
osoby.



36

Czym się różnią te sytuacje?
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Czym się różnią te sytuacje?
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Czym się różnią te sytuacje?
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Rozpowszechnianie cudzego wizerunku 
wizerunku

Jest możliwe gdy:

● dana osoba otrzymała wynagrodzenie za pozowanie – np. 
model lub modelka; 

● dana osoba na zdjęciu stanowi jedynie szczegół, część 
większej całości – np. przypadkowi turyści, którzy znaleźli 
się na dalszym planie czyjejś fotografii z wakacji i nie są 
tematem tego zdjęcia; 

● jest to osoba publiczna, powszechnie znana, a wizerunek 
utrwalono w związku z wykonywaniem przez nią funkcji 
publicznych: politycznych, społecznych, zawodowych itp. 
– np. prezydent państwa w trakcie przemówienia czy 
artysta na scenie.
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 Więcej o prawie autorskim 

● Przewodnik po prawie autorskim w serwisie Legalna 
Kultura 
legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/b-przewodni
k-b-po-prawie-autorskim 
 

● Pierwsza Pomoc prawno-autorska w serwisie Prawo 
Kultury prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/  

http://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/b-przewodnik-b-po-prawie-autorskim
http://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/b-przewodnik-b-po-prawie-autorskim
http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/


 3.  
 Wyszukiwanie 
informacji i zasobów 
w sieci
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Zaawansowane wyszukiwanie w Google i Bing

● Możliwość wyszukiwania wg. dat, formatów 
plików, wyszukiwania produktów.

● Zapytania o pogodę, kursy walut.

● Wyszukiwanie archiwalnych wersji stron.

● Automatyczne wyszukiwania i powiadomienia 
o nowych wynikach (Google Alert).
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>  Opcje wyszukiwania w Google Grafika “Narzędzia”
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>  Opcje filtrowania wyników wg. praw do wykorzystania
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>  Narzędzia wyszukiwania zaawansowanego w Google z opcjami filtrowania po 
formatach plików oraz prawa do użytkowania.
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>  Narzędzie automatycznego wyszukiwania i powiadamiania o nowych wynikach 
wyszukiwania Google Alerty
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Zadanie indywidualne



48

Wyszukaj

W wyszukiwarce 

Google Grafika 

wyszukaj zdjęcia miasta, w którym 
mieszkasz, które będzie można 

wykorzystać na profilu w mediach 
społecznościowych

https://www.google.pl/imghp?hl=pl 

https://www.google.pl/imghp?hl=pl
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 Jak dostępne są treści w sieci? .      

Za darmo bez prawa 
do ponownego 
wykorzystania

● Np. filmy na 
YouTube, 
Ninateka.pl

● Muzyka na 
bandcamp.com

● Zdjęcia i treści 
publikowane przez 
gazety etc.

Odpłatnie

● Np. filmy na 
Netflix, Showmax, 
HBOgo

● Muzyka w serwisie 
Tidal, Spotify

● Zdjęcia prasowe z 
banków zdjęć 
takich jak Getty 
Images

Za darmo i z prawem 
do ponownego 
wykorzystania

● Treść Wikipedii, 
Wolnych Lektur, 
Akademii Khana,

● Muzyka na 
Jamendo.com

● Zdjęcia na 
pixabay.com
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 Jak dostępne są treści w sieci? .      

Za darmo bez prawa 
do ponownego 
wykorzystania

● Mimo, że dostęp do 
nich jest za darmo to 
ich wykorzystanie 
wymaga uzyskania 
zgody i opłat np. 
posiadaczom praw lub 
Organizacjom 
Zbiorowego 
Zarządzania jak 
ZAIKS (np. W 
przypadku 
odtwarzania w lokalu 
gastronomicznym).

Odpłatnie

● Poza opłatą 
wymagają uzyskania 
zgody lub 
odpowiedniej licencji 
by z nich skorzystać.

Za darmo i z prawem 
do ponownego 
wykorzystania

● Zależnie od licencji 
mogą pozwalać na 
darmowe, również 
komercyjne 
wykorzystanie bez 
opłat również dla 
Organizacji 
Zbiorowego 
Zarządzania.
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>  Baza otwartych i darmowych zasobów do wykorzystania otwartezasoby.pl

http://otwartezasoby.pl/
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>  Baza legalnych źródeł treści w serwisie Legalna Kultura

http://www.legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla
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Zadanie grupowe
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Wyszukiwanie wartościowych zasobów 
cyfrowych

W wylosowanym serwisie wyszukaj:

● film o tym, czym jest Bitcoin w Khan Academy, 

● wystąpienia o zmianach paradygmatu w 
edukacji w TED.com,

● stare mapy Polski w bibliotece cyfrowej 
Polona.pl,

● w Google Arts&Culture  wycieczki 3D po 
dowolnym polskim muzeum.
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Ocena wiarygodności treści na stronach WWW

● Czy wiemy kto jest autorem?

● Czy dane źródło ma dobrą reputację jeśli chodzi o 
rzetelność informacji?

● Czy dane źródło podaje informacje oficjalne (dotyczy 
domen gov) czy prasowe (np. media)? Serwisy 
administracji są zobowiązane również do prowadzenia 
Biuletynów Informacji Publicznej (BIP).

● Czy możemy ustalić datę publikacji lub zmian na stronie? 
Jeśli nie ma takiej informacji na stronie możemy 
próbować ustalić to za pomocą narzędzi Google.
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>  Cyfrowa biblioteka narodowa Polona.pl

https://polona.pl/
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>  Przykład wideo sferycznego 360 st. w Google Art&Culture

https://artsandculture.google.com/project/360-videos
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>  Przykład tłumaczenia opracowanego przez wolontariuszy w sieci 
(crowdsource’ing) w serwisie TED.com
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Jak korzystać z darmowych i otwartych treści ?

● Serwisy wideo oraz z multimediami np. 
Wizualizacjami 3D pozwalają na umieszczanie 
(embedowanie) treści z nich na innych stronach. 
Nie jest to kopia tylko link, który wyświetla 
również treść poza oryginalnym serwisem.

● Aby kopiować treści, chronione przez prawo 
autorskie musimy uzyskać zgodę autorów lub 
skorzystać z otwartych zasobów na zasadach 
licencji takich jak Creative Commons.
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>  Wykorzystanie zdjęcia na CC na naszej stronie wymaga spełnienia warunków 
licencji np. Podania autorstwa (CC BY) oraz linku do źródła i licencji.
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>  Udostępnianie czyli opcje przesyłania dalej filmów z YouTube. Znajduje się tam 
również opcja “Umieść” (ang. embed), która pozwala wstawić kod z wideo na naszą 
stronę WWW.
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>  Kod do umieszczania filmu z YouTube na stronach WWW.



 4.  
 Zakładanie i 
prowadzenie strony 
WWW
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Zadanie indywidualne
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Planowanie strony i rejestracja domeny

● Otwórz dokument dostępny pod adresem: 
bit.ly/tworzycstrone i opisz swój pomysł 
odpowiadając na pytania:

1. O czym miałaby być? 

2. Dla kogo będę ją tworzyć? 

3. Co się na niej znajdzie (np. blog, wideo, 
informacje kontaktowe)?  

4. Pod jakim adresem (domeną) chcieliby aby się 
znalazła?

http://bit.ly/tworzycstrone
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Porównywanie z podobnymi stronami

1. Wyszukaj w sieci strony podobne do tych z Twojego 
pomysłu, zapisz ich adresy.

2. Sprawdź czy iw jakich posiadają kanały w mediach 
społecznościowych?

3. Wejdź na stronę zakupy domen i hostingu np. 
Home.pl i sprawdź dostępność domeny, pod którą 
chciałbyś/abyś prowadzić stronę.
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>  Sprawdzanie dostępności domeny do zakupu na przykładzie strony home.pl
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Jakie rodzaje stron 
internetowych znasz? 

Z jakich korzystasz?
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Jakie cechy ma dobrze 
działająca strona 

WWW? 
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● Dostępna dla wszystkich (najlepiej trzymać się 
standardów typu WCAG.

● Intuicyjna i prosta w nawigacji.

● Aktualne i zgodne z prawdą (klient, który nie znajdzie na 
stronie obiecanych informacji lub produktów nie będzie 
do nas wracać).

● Zawierająca informacje o firmie, zwłaszcza łatwo 
dostępne dane kontaktowe.

● Zwięzłe i czytelne informacje.

● Działająca szybko (zoptymalizowana).

Cechy dobrej strony firmowej
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● Ruch na stronach z urządzeń mobilnych stale 
rośnie, pod koniec 2017 roku stanowił już 49%.

● Do 2020 roku wideo ma stanowić 70% treści w 
sieci.

● Wideo generuje znacznie większe 
zaangażowanie niż inne treści w sieci i jest 
obecne już w większości serwisów 
społecznościowych (YouTube, Instagram, 
Facebook, LinkedIn).

● Połowa Polaków korzysta ze smartfona ponad 
2 godziny dziennie.

Najważniejsze trendy
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● Responsywność - układ automatycznie 
dostosowuje się do wielkości ekranu 
urządzenia.

● Dostępność (ang. Accessibility) - stopień, w 
jakim strona, aplikacja, system może być 
używany przez możliwie dużą grupę ludzi o 
różnych potrzebach i korzystającą z różnych 
urządzeń. Standardy dostępności określa 
dokument WCAG.

Najważniejsze terminy
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>  Przykład elementów sterowania opcjami dostępności strony na stronie Fundacji 
Widzialni.org 

http://widzialni.org/
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>  Test responsywności oraz szybkości działania strony na przeglądarkach 
mobilnych w smartfofonach za pomocą narzędzia testmysite.withgoogle.com 

https://testmysite.withgoogle.com/intl/en-gb
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● Strona WWW - pliki m.in. HTML, które 
stanowią widoczną stronę

● Domena - adres strony np. otwartezasoby.pl

● Serwer - miejsce, w którym przechowywana 
jest treść strony i z którego jest dostarczana 
(może być wirtualny, wynajęty, własny)

● Hosting - udostępniane zasoby na serwerach, 
zwykłe płatne, na których możemy umieścić 
stronę lub usługi sieciowe.

Z czego stworzona jest strona?
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● Blog - regularnie i chronologicznie aktualizowana strona, 
zwykle tworzona przez jednego autora/autorkę, o 
charakterze dziennika. Może być prowadzona na własnej 
stronie lub w jednym z serwisów, które udostępniają 
usługi do tego np. Wordpress.com, tumblr.com

● Vlog - blog prowadzony w formie wideo. Może być 
prowadzona na własnej stronie lecz najczęściej działa w 
serwisach, które udostępniają usługi do tego np. 
YouTube.com, Vimeo.com.

● Strona społecznościowa (fanpage) - strona prowadzona 
w ramach medium społecznościowego, może być 
profilem innej strony WWW (np. Fanpage projektu Ja w 
Internecie) lub samodzielna (np. Sztuczne Fiołki)

Rodzaje stron i serwisów WWW
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Własna strona vs. usługa 

● Korzystamy z gotowego 
rozwiązania, które łączy domenę i 
hosting w jednym.

● Nie musimy konfigurować nic 
poza wyglądem i działaniem 
strony, zwykle za pomocą 
prostego edytora.

● Jest to rozwiązanie mniej 
elastyczne zarówno cenowo jak i 
technicznie (nie dodamy do niego 
opcji, których nie ma w katalogu).

● Możemy być ograniczeni 
regulaminem dostawcy usługi np. 
co do tego jakie treści można 
publikować na stronie.

● Wymaga zakupu domeny oraz 
usługi hostingowej

● Wymaga samodzielnej instalacji i 
konfiguracji usług na serwerze.

● Pozwala na instalację prawie 
dowolnego oprogramowania do 
obsługi stron.

● Jest bardziej elastyczna zarówno 
cenowo (możemy wybrać różnych 
dostawców, z różnymi cenami) jak 
również kiedy rosną nasze 
potrzeby techniczne.
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1. Wybór pomiędzy gotowymi usługami typu 
Wix.com, Weebly.com, Wordpress.com a 
samodzielnym zakładaniem strony (zakup 
domeny i hostingu).

2. Zakup domeny.

3. Zakup hostingu dla strony.

4. Wybór oprogramowania na jakim będzie 
działać nasza strona np. Wordpress, Joomla, 
Drupal i instalacja go na serwerze.

Zakładanie strony
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>  Panel administracyjny w serwisie hostingowym, który umożliwia automatyczne 
instalowanie usług na serwerze np. Stawianie nowej strony na systemie Wordpress
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>  Strona serwisu Wordpress, w którym możemy założyć stronę jako usługę lub 
skorzystać z darmowego oprogramowania i zainstalować system na własnym 
serwerze.
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>  Serwis Wix (podobnie jak Weebly) udostępnia gotową usługę tworzenia i 
prowadzenia strony w jednym miejscu.



8282

Zakładamy stronę.
Czy jest się czego bać?
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>  Zakładanie strony na wordpress.com zaczynamy od wyboru domeny 
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>  Następnie wybieramy jeden z planów czyli pakietów usług. W naszym wypadku 
darmowy.
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>  Jeśli nie posiadamy konta w serwisie Wordpress.com musimy je założyć. 
Potrzebujemy adresu mailowego oraz mocnego hasła.
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>  Po zalogowaniu widzimy gotową, pustą stronę, z panelem administracyjnym z 
lewej strony.
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>  Możemy przejść krok po kroku przez tutorial lub z panelu element, który chcemy 
edytować. Zacznijmy od dodania opisu do strony.
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>  Strony witryny to wszystkie strony statyczne (np. O Nas, Kontakt) oraz możliwość 
tworzenia z nich menu.
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>  Media to miejsce dodawania multimediów, zdjęć, wideo, plików, które będziemy 
dołączać do treści wpisów lub stron statycznych.
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>  Wtyczki to biblioteki dodatkowych elementów i funkcjonalności stron WWW, 
które możemy dodać do strony WWW. W wordpress.com możemy dodać je tylko w 
planie płatnym, posiadając własny hosting na stronę, bez ograniczeń.
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>  Aby zmienić wygląd strony przechodzimy do “Personalizuj” gdzie możemy 
dostosować wygląd strony lub całkowicie zmienić jej “skórkę” czyli szablon 
graficzny.
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>  Aby dodać nowy wpis na naszego bloga przechodzimy do “Wpisy na blogu” i 
klikamy na “Dodaj”
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>  Edycja wpisu przypomina edytory tekstu, w górnym panelu znajdziemy opcje 
formatowania tekstu, pod przyciskiem “Dodaj” opcje zamieszczania grafik i 
multimediów
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>  Klikając na link (ikona z łańcuszkiem) możemy do tekstu dodawać linki do innych 
stron.
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>  Kiedy skończymy edytować wpis możemy zdecydować o tym kiedy go 
opublikować, dodać kategorie i tagi.
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>  Do wpisów poza zdjęciami można dodawać również wideo z serwisów takich jak 
YouTube za pomocą opcji embedowania. 
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>  Skopiwany kod z YouTube dodajemy w trybie HTML do wpisu. Automatycznie 
zmieni się on w odtwarzać z filmem widoczny we wpisie.
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Zadanie indywidualne
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1. Załóż konto w serwisie Wordpress.com

2. Utwórz stronę w planie darmowym

3. Wybierz nazwę swojej strony.

4. Przejdź do panelu.

Zakładanie testowej, darmowej strony WWW
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Na utworzonej wcześniej stronie dodaj:

1. Krótki wpis na dowolny temat

2. Dodaj do niego kategorie i tagi

3. W treści wpisu umieść wyszukane wcześniej zdjęcie

4. Wyszukaj na YouTube film na temat, o którym jest 
wpis i umieść (emebduj) film we wpisie.

Dodawanie wpisu ze zdjęciem i wideo z 
YouTube
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Obserwowanie zachowań odbiorców naszej strony 
WWW oraz analiza ilości osób, które ją odwiedza 
możliwa jest na kilka sposobów:

● Podstawe statystyki u dostawcy naszego hostingu
● Narzędzia zbierające dane wbudowane do 

wybranego przez nas systemu strony np. Wordpress.
● Dodatkowe, bardziej rozbudowane i precyzyjne 

narzędzia wymagające połączenia ze stroną np. 
Google Analitycs, Piwik.

Śledzenie statystyk stron WWW
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>  Wordpress udostępnia w swoim narzędziu podstawowe statystyki pozwalające 
śledzić ilość wejść na naszą stronę.
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>  Bardziej rozbudowane statystyki możemy otrzymać podłączając do naszej strony 
narzędzie Google Analytics lub Piwik.
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>  Aby korzystać z narzędzi Google Analytics musimy posiadać konto Google, a 
następnie zweryfikować posiadaną przez nas domenę.



 5. 
Rozwój strony i 
korzystanie z 
mediów 
społecznościowych
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Zadanie 
indywidualne
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Grafika do statusu w serwisie 
społecznościowym

1. Załóż konto w serwisie Canva.com

2. Wybierz jeden z szablonów i wykorzystując 
zdjęcie miasta pobrane wcześniej przygotuj 
grafikę do postu na stronę WWW, którą 
wcześniej stworzyłeś. 
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>  Logowanie do serwisu Canva.com, który wymaga przeglądarki Chrome do 
prawidłowego działania.
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>  Wybór szablonów i archiwum utworzonych projektów w serwisie Canva.com
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>  Edycja grafiki w serwisie Canva.com
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Darmowe programy do prostego tworzenia i 
edycji multimediów

● Windows Movie Maker - darmowy edytor wideo 
dla Windowsa.

● Adobe Spark - darmowy program do tworzenia 
animowanych prezentacji z nagraniem głosu.

● Audacity - darmowy edytor audio.

● Fotor - rozbudowany darmowy edytor zdjęć i 
grafik.

● Gimp - darmowy, zaawansowany edytor zdjęć i 
grafik.

● Inkscape - darmowy, zaawansowany edytor grafiki 
wektorowej (skalowanej).
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Gdzie szukać więcej informacji o programach?

● Dobreprogramy.pl - polski serwis 
informacyjny o oprogramowaniu

● Alternative.to - angielskojęzyczny serwis z 
bazą opinii o oprgramowaniu i 
podpowiedziami programów zastępczych np. 
Darmowych alternatyw dla płatnego 
oprogramowania.

https://www.dobreprogramy.pl/
https://www.dobreprogramy.pl/
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Z jakich mediów 
społecznościowych 

korzystasz?
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 Ankieta na start

Wejdź na:

www.menti.com
i wpisz kod: 

XXYYZZ

http://www.menti.com
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● Połowa Polaków korzysta ze smartfona ponad 
2 godzinny dziennie.

● 30% pozostaje online niemal zawsze i wszędzie, 
a ze smartfonu korzysta 5 godzin dziennie.

● Ruch na stronach z urządzeń mobilnych stale 
rośnie, pod koniec 2017 roku stanowił już 49%.

● Do 2020 roku wideo ma stanowić 70% treści w 
sieci.

Trendy w mediach społecznościowych
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● Rosną obawy o naruszenia prywatności i danych 
osobowych przez największe serwisy 
społecznościowe.

● Coraz bardziej popularne stają się serwisy i funkcje 
wideo, które zastępują treści tekstowe.

● Najwięcej treści użytkownicy i użytkowniczki 
wymieniają w gronie znajomych, za pomocą 
komunikatorów i w grupach.

● W ciągu kilku ostatnich lat ogromną popularność 
zyskały płatne serwisy streamujące (udostępniające 
online) wideo, muzykę i gry komputerowe.

Trendy w mediach społecznościowych
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● Facebook – ponad 2,2 miliarda aktywnych 
użytkowników miesięcznie, 22 miliony w Polsce

● YouTube – (należy do Google) 1,8 miliarda, 20 
milionów w Polsce.

● Instagram – (należy do Facebooka) 800 
milionów, 6 milionów w Polsce.

Źródła: badania Gemius/PBI i serwisu Wirtualnemedia.pl

Najpopularniejsze na świecie i w Polsce
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● Facebook – serwis społecznościowy 
zbudowany wokół profili i informacji 
udostępnianych przez osoby i firmy, umożliwia 
umieszczanie statusów, zdjęć, wideo i 
transmisji.

● YouTube – serwis wideo, umożliwiający 
umieszczanie wideo i transmisje na żywo.

● Instagram – społecznościowy serwis wideo 
skupiony wokół fotografii i krótkich relacji 
wideo (tzw. Instastories)

Najpopularniejsze na świecie i w Polsce (1)
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● Twitter – serwis mikroblogowy, pozwalający na 
umieszczanie publicznych statusów i dyskusje.

● Linkedin (należy do Microsoft) – serwis 
społecznościowy skupiony wokół działań 
profesjonalnych i zawodowych, umożliwia 
publikacje CV, statusów, wideo.

Najpopularniejsze na świecie i w Polsce (2)
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>  Zakładanie konta na Facebooku
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>  Zakładanie strony (tzw. fanpage) na Facebooku, wybór nazwy i kategorii
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>  Zakładanie profilu firmowego na Facebooku, uzupełnianie treści (dodawanie 
zdjęć, informacji o firmie, zapraszanie osób.
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>  Ustawienia prywatności indywidualnego konta na Facebook (wybrane)
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>  Menedżer reklam w Facebooku, który pozwala na zamawianie i zarządzanie 
kampaniami reklamowymi.
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>  Aplikacje mobilne Facebook dostępna na systemy operacyjne Android, iOS, 
Windows Phone
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>  Aplikacja Instagram i logowanie do strony WWW serwisu społecznościowego.
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>  Logowanie i rejestracja w serwisie mikroblogowym Twitter.
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Jak uniknąć 
sytuacji, w której 

moje hasło wpada 
w niepowołane 

ręce?
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 Kultura w sieci to:.      
>   Przykłady elementów w mailu wskazujących na atak phishingowy czyli 
wiadomość podszywającą się pod zaufanego nadawcę w celu wyłudzenia 
informacji (np. hasła). Źródło: mBank.

https://www.mbank.pl/uwazniwsieci/page/chron-dane/przyklady.html
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Zadanie 
indywidualne
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Wymyśl i zapisz na kartce mocne hasło, które:

● Będzie mieć co najmniej 12 znaków,

● Zawierać małe i wielkie litery, cyfry i znaki 
specjalne (np. %&*#@!),

● Będzie łatwe do zapamiętania.
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Cechy dobrego hasła

● Przypadkowość. Nie korzystaj ze słów ze 
słownika ani żadnych informacji związanych z 
Tobą jak imię psa, numer REGON etc. 

● Długość. Możesz korzystać z całych zdań, są 
łatwiejsze do zapamiętania.

● Moc. Poza długością samego hasła dodawaj do 
niego znaki specjalne np. %$#_@(), cyfry). 

● Unikalność. Nie wykorzystuj tych samych haseł 
w różnych miejscach, ani nie dziel się nimi.
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Jak często 
zmieniam hasła?
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Zmiana hasła

● Hasła i dane z kont w serwisach internetowych 
wyciekają. Jeśli nasze hasło wycieknie możemy 
stracić kontrolę nad kontem. 

● Jeśli używaliśmy go w wielu miejscach, 
pozostałe konta są również narażone na atak i 
należy zmienić tam hasła.
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Co oznacza kłódka 
w pasku adresu 

przeglądarki?
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 Kultura w sieci to:.      
>   Oznaczenie szyfrowane połączenia ze stroną za pomocą SSL (https://) na stronie 
logowania do banku
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Czy straciłem/am 
kiedyś kontrolę nad 

dostępem do jakiegoś 
konta/usługi w sieci?
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 Kultura w sieci to:.      
>   Uruchamianie funkcji dwuetapowego logowania (za pomocą hasła i kodu SMS) w 
serwisie Facebook
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Czy zdarza mi się 
instalować program 
bez wcześniejszego 

sprawdzenia źródła?



140

Jak sprawdzać bezpieczeństwo 
oprogramowania i aplikacji?

● Sprawdź recenzje i opinie np. w sklepie z 
aplikacjami, a w przypadku popularnych 
programów w Wikipedii i w mediach piszących 
o oprogramowaniu, grach i nowych 
technologiach.

● Szukaj sprawdzonych i polecanych programów.

● Zanim zainstalujesz, upewnij się, że pobierasz 
program od oryginalnego źródła i dostawcy.
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 Kultura w sieci to:.      
>   Strona sklepu z aplikacjami Google Play ze wskazanymi oceną wieku (wg. 
systemu PEGI), ocenami i podpowiedziami dla rodziców.
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Jak zabezpieczam 
swój komputer i 
smartfon przed 
zagrożeniami?
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BHP komputera i oprogramowanie 
antywirusowe

● Nie instaluj programów z nieznanych źródeł.

● Nie otwieraj podejrzanych załączników ani plików, 
których pochodzenia nie znasz.

● Warto instalować oprogramowanie antywirusowe 
zarówno na komputerze jak i tabletach oraz smartfonach 
(choć w tym przypadku należy zachować większą 
ostrożność), które również mogą paść ofiarą złośliwego 
oprogramowania.

● Szukaj bieżących informacji o oprogramowaniu 
polecanym do Twojego sprzętu (zależnie od systemu 
operacyjnego, który posiadasz na komputerze i 
smartfonie).
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Bezpieczeństwo logowania

● Dbaj o hasła (zmieniaj je, nie podawaj nikomu, nie zostawiaj 
nigdzie)

● Nigdy nie korzystaj z tego samego hasła do dwóch różnych 
usług.

● Tam gdzie to możliwe (m.in. banki, Google, Facebook, 
twitter, ePUAP korzystaj z dwustopniowej weryfikacji 
podczas logowania (np. za pomocą kodów sms, aplikacji 
etc.) do poczty, banku, e-usług. Zabezpiecza to przed 
zalogowanie się osoby trzeciej, nawet jeśli zna nasze hasło.

● Śledź podejrzane zalogowania i włącz powiadomienia o 
nich tam gdzie to możliwe (np. Facebook, Google, Twitter).
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Czy posiadasz już 
konto ePUAP/
Profil Zaufany?
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Portal ePUAP i Profil Zaufany

● Umożliwia załatwianie spraw urzędowych przez 
internet np.:

○ zgłoszenie narodzin dziecka

○ zameldowanie dziecka

○ złożenie wniosku o 500+ lub wyprawkę “Dobry 
Start”

○ Świadczenia społeczne

● Można założyć w nim konto weryfikując się z 
pomocą konta w wybranych bankach lub

● Zakładając konto online i weryfikując tożsamość w 
wybranym urzędzie (organ potwierdzający).
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Portal ePUAP i Profil Zaufany

● Profil Zaufany to Twoje darmowe narzędzie, które 
umożliwia m.in. logowanie i składanie podpisu 
elektronicznego, dzięki któremu można załatwiać, 
określone sprawy urzędowe online, w serwisach 
administracji publicznej, bez wychodzenia z domu. 

● Każda wysyłka i odbiór są potwierdzane 
Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, które jest 
równoważne z elektronicznym ‘awizo’.
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 Kultura w sieci to:.      
>  Portal ePUAP z możliwością rejestracją nowego konta oraz wyszukania spraw 
urzędowych
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 Kultura w sieci to:.      
>  Formularz rejestracji Profilu Zaufanego w serwisie EPUAP



 6.
 Podsumowanie 
 i zakończenia  
 szkolenia



151

Materiały ze szkolenia 
i filmy instruktażowe znajdziesz  

na stronie programu:

jawiternecie.edu.pl/strefaedukacji  

http://www.jawiternecie.edu.pl/strefaedukacji
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 Ankieta na mecie

Wejdź na:

www.badania.koduj.gov.pl 
i wypełnij ankietę: 

Ankieta ewaluacyjna
działanie szkoleniowe z kompetencji cyfrowych 

(3.1 POPC)
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Z jakimi refleksami, 
wrażeniami kończę 

szkolenie? 


