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Szkolenie z zakresu nauki obs³ugi komputera*
i Internetu  scenariusze zajêæ

)

Forma zajêæ: warsztaty
Liczba godzin: 30 (godziny dydaktyczne 45)
Przygotowanie programu zajêæ: Joanna Golonka, Jacek Gulanowski, Ewa Jurczyk-

-Romanowska
CELE ZAJÊÆ:
l
l
l
l
l
l
l

Kszta³towanie umiejêtnoci w zakresie praktycznej obs³ugi komputera na poziomie podstawowym i rednio zaawansowanym,
Pog³êbienie wiedzy na temat mo¿liwoci wykorzystania komputera w ¿yciu
codziennym,
Prze³amanie lêku i barier osobistych zwi¹zanych z u¿ytkowaniem komputera,
Kszta³towanie komunikacji u¿ytkownika z komputerem i wzajemnych interakcji,
Kszta³towanie umiejêtnoci w zakresie korzystania z Internetu,
Rozbudzenie ciekawoci poznawczej,
Wyrównanie szans edukacyjnych osób starszych i ich aktywizacja.

* Wybrane fragmenty opracowanego przez cz³onków Stowarzyszenia AVEC podrêcznika z pierwszego, podstawowego etapu kursu komputerowego dla Seniorów.
UWAGA!!! Zakres programu zajêæ mo¿e ulec modyfikacji podczas trwania kursu. Realizacja treci bêdzie na bie¿¹co dostosowana do potrzeb uczestników oraz tempa pracy ka¿dej grupy warsztatowej.
)

1)
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Konspekt do zajêæ nr 1
v
v
v
v

Problematyka zajêæ:

Historia komputera
Budowa komputera
Wskazówki dotycz¹ce zakupu w³asnego komputera
Zasady pracy z komputerem (w³¹czenie/wy³¹czenie komputera)

HISTORIA I BUDOWA KOMPUTERA

Rys. 1. ENIAC. Pierwszy wielozadaniowy, ca³kowicie elektroniczny komputer do celów
obliczeniowych, zbudowany na lampach elektronowych
ród³o: http://www.plantsciences.ucdavis.edu/amr21/AMR21newsite/AMR21/NewEALpages/
Lect03.html

126

TRZECIA ZMIANA. Andragogiczne rozwa¿ania na temat projektu @ktywny Senior
Pod redakcj¹ Ewy Jurczyk-Romanowskiej

Ciekawostka:
W 1946 roku na Uniwersytecie w Pensylwanii zbudowano pierwsz¹ na wiecie maszynê do celów obliczeniowych, nazwan¹ ENIAC. By³ to komputer zbudo-

wany w technice lampowej (1400 lamp), zaprojektowany w 1943 roku i pracowa³ do
1955 roku. Na bazie tego komputera konstruktorzy ENIAC-a stworzyli pierwszy
komputer produkowany seryjnie UNIVAC 1 (5600 lamp). Prze³omem w konstrukcji
by³o wynalezienie w 1948 roku tranzystora, który zapocz¹tkowa³ gwa³towny rozwój sprzêtu elektronicznego.
Powstanie ENIAC-a mo¿na uwa¿aæ za trochê przypadkowe. Doktor Herman Heine
Goldstine, pracownik Ballistic Research Laboratory, w poszukiwaniu rozwi¹zania problemu tablic balistycznych, podczas kontroli na Uniwersytecie w Pensylwanii natkn¹³
siê na Johna Mauchly (doktora fizyki) i Johna Prespera Eckerta (in¿yniera elektroniki).
Zg³osili siê oni na kurs przygotowuj¹cy specjalistów na potrzeby armii. W wolnych
chwilach pracowali nad projektem elektronicznej maszyny licz¹cej. Goldstine od razu
siê tym zainteresowa³ i ju¿ po kilkunastu dniach obaj panowie zostali przyjêci do BRL.
Armia d³ugo siê nie zastanawia³a i w bardzo krótkim czasie zdecydowano siê udostêpniæ potrzebne rodki. 5 czerwca 1943 roku uruchomiono tajny projekt PX. Faktyczny
koszt przedsiêwziêcia zamkn¹³ siê sum¹ 486 tys. $. Komputer przekazano armii w 1947.
(...) ENIAC to 42 szafy o wymiarach 300×60×30 cm ka¿da, ustawione w kszta³cie litery
U o rozmiarze 12×6 m. U¿ywa³ on 18800 lamp elektronowych, 6000 komutatorów,
1500 przekaników, 50000 oporników. Wa¿y³ zaledwie 30 ton i pobiera³ 140 kW mocy
w ci¹gu godziny. Do wentylacji ENIAC-a u¿yto dwa silniki Chryslera o ³¹cznej mocy
24 KM. Ka¿da szafa by³a wyposa¿ona w oddzielny nawil¿acz. Wbudowano tak¿e termostat, który zatrzymywa³ urz¹dzenie, gdy jego temperatura przekroczy³a 48°C. Komunikacja z komputerem odbywa³a siê za pomoc¹ kart perforowanych. ENIAC dzia³a³
w systemie dziesiêtnym, operowa³ liczbami dziesiêciocyfrowymi, a dodanie 5000 takich liczb zajmowa³o sekundê.

Podzia³ i zastosowanie komputerów w ¿yciu codziennym:
v komputery osobiste  o rozmiarach umo¿liwiaj¹cych ich umieszczenie na biur-

ku, u¿ywane zazwyczaj przez pojedyncze osoby;

Rys. 2. Komputery osobiste
ród³o: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2065794.html; http://www.allbestwallpapers.com/
laptop_wallpapers.html
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komputery mainframe  czêsto o wiêkszych rozmiarach, których zastosowaniem jest przetwarzanie du¿ych iloci danych na potrzeby ró¿nego rodzaju instytucji, pe³nienie roli serwerów itp.;

Rys. 3. Komputery mainframe
ród³o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Ibm704.gif

v

superkomputery  najwiêksze komputery o du¿ej mocy obliczeniowej, u¿ywane
do czasoch³onnych obliczeñ naukowych i symulacji skomplikowanych systemów;

Rys. 4. Jedna z szaf superkomputera
ród³o: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:BlueGeneL_cabinet.jpg&filetimestamp=20061122012519
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v komputery wbudowane  (lub osadzone, ang. embedded) specjalizowane komputery s³u¿¹ce do sterowania urz¹dzeniami z gatunku automatyki przemys³owej, elektroniki u¿ytkowej (np. telefony komórkowe itp.).
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Rys. 5. Komputer wbudowany
ród³o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Komputer_wbudowany

Budowa komputera (podstawy)
Jednostka systemowa  zwana tak¿e jednostk¹ centraln¹

lub komputerem,
zasadnicza czêæ zestawu komputerowego zawieraj¹ca najwa¿niejsze elementy sk³adowe komputera, zawarte we wspólnej obudowie. W zale¿noci od konstrukcji da-

Rys. 6. Budowa komputera (jednostki centralnej)
ród³o: http://imageshack.us/photo/my-images/207/obudowa2222.jpg/
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nego typu komputera, zawiera: zasilacz, p³ytê g³ówn¹ z procesorem, pamiêci¹ operacyjn¹ (RAM) oraz porty do komunikacji z pozosta³ymi sk³adnikami zestawu komputerowego. W sk³ad jednostki centralnej mog¹ wchodziæ równie¿ dalsze sk³adniki
jak dysk twardy, karty rozszerzeñ itd.
Monitor  to ogólna nazwa jednego z urz¹dzeñ wyjcia do bezporedniej komunikacji operatora z komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników pracy komputera.
Urz¹dzenia wejcia/wyjcia  (ang. input/outputdevice) s³u¿y do komunikacji
komputera z u¿ytkownikiem, komputerem lub innym urz¹dzeniem.
Niektóre z tych urz¹dzeñ s¹ typowymi urz¹dzeniami wejcia, inne wyjcia,
pozosta³e natomiast jednoczenie wejcia i wyjcia.
l typowe urz¹dzenia wejcia to np.: klawiatura, mysz komputerowa, skaner, joysticki oraz czytniki noników danych;
l typowe urz¹dzenia wyjcia to np.: monitor, drukarka, g³oniki, s³uchawki;
l typowe urz¹dzenia wejcia i wyjcia to np.: karta sieciowa, modem, ekran dotykowy, dysk twardy, Bluetooth, USB oraz wszelkie inne nagrywalne stacje
noników danych.

Rys. 7. Urz¹dzenia wejciowe i wyjciowe komputera
ród³o: http://www.nysa.edu.pl/sp10/informatyka/urzadzenia_wyjs_wej/grafika.jpg

P³yta g³ówna (ang. motherboard, mainboard)  najwa¿niejsza p³yta drukowana

urz¹dzenia elektronicznego, na której montuje siê najwa¿niejsze elementy urz¹dzenia, umo¿liwiaj¹ca komunikacjê wszystkim pozosta³ym komponentom i modu³om.
Dysk twardy (ang. hard diskdrive)  to element komputera s³u¿¹cy do trwa³ego
przechowywania danych. Na twardym dysku znajduje siê oprogramowanie decyduj¹ce o funkcjonalnoci komputera: system operacyjny i programy u¿ytkowe.
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Rys. 8. P³yta g³ówna
ród³o: http://www.arest.pl/zdjecia/25369/ASUS-M5A97-PRO-ATX-AMD-970-4x-DDR3-2x-PCI-E16x-RAID-S-AM3/1

Rys. 9. Dysk twardy 3,5" stosowany w komputerach stacjonarnych (po lewej) i 2,5" stosowany
w komputerach przenonych (po prawej)
ród³o: http://www.komputerswiat.pl/poradniki/poradnik-kupujacego/sprzet/dyski-twarde/2009/
04/poradnik-kupujacego-dyski-twarde.aspx
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Procesor (ang. processor), nazywany czêsto CPU (ang. Central Processing Unit) 
centralna jednostka wykonawcza, to uk³ad scalony, którego dzia³anie polega na
wykonywaniu instrukcji programów. Nadzoruje on i synchronizuje pracê wszystkich urz¹dzeñ w komputerze.

Rys. 10. Procesor
ród³o: http://chydzinskitomasz.wordpress.com/2011/11/16/ile-warte-sa-nowe-procesory-intel-corei7-extreme-desktop/

Karta graficzna  Karta rozszerzeñ, która odpowiada w komputerze za obraz
wywietlany przez monitor. Karty graficzne ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ szybkoci¹ pracy, wielkoci¹ pamiêci RAM, wywietlan¹ rozdzielczoci¹ obrazu, liczb¹ dostêpnych kolorów oraz czêstotliwoci¹ odwie¿ania obrazu.

Rys. 11. Karta graficzna GeForce GTX 560 TI
ród³o: http://tech.wp.pl/kat,1009779,title,Nowe-karty-graficzne-Palit-GeForce-GTX-560TI,wid,13082423,wiadomosc.html?ticaid=1e653
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Karta dwiêkowa  (ang. soundcard, audio card) jest to komputerowa karta rozszerzeñ, umo¿liwiaj¹ca rejestracjê, przetwarzanie i odtwarzanie dwiêku. Poprawny jest te¿ równie czêsto stosowany termin karta muzyczna.
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Rys. 12. Karta dwiêkowa
ród³o:http://m.onet.pl/_m/080deddc04abbf6718de3eea160eb367,29,38.jpg

Pamiêæ RAM (ang. Random Access Memory  pamiêæ o dostêpie swobodnym) 
podstawowy rodzaj pamiêci cyfrowej; pamiêæ RAM ³aduje aktualnie u¿ywane dane,
tak aby by³y one b³yskawicznie dostêpne dla procesora. RAM jest du¿o szybsza od
pamiêci masowych, takich jak dyski twarde, napêdy CD-ROM. Jednak w przeciwieñstwie do tych typów pamiêci dane zawarte w RAM gin¹ po wy³¹czeniu komputera 
a wiêc RAM do pracy wymaga sta³ego ród³a zasilania. RAM to uk³ady scalone osadzone na niewielkich plastikowych p³ytkach zwanych modu³ami pamiêci.

Rys. 13. Pamiêæ RAM DDR3
ród³o: http://www.jcusbflashdrive.com/KINGSTON-HyperX-DDR3-1375MHz--1600MHZ-1625MHz--1800MHz-and-2000MHz-Memory-RAM_p672.html
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HUMOR:
Matematyk, chemik, mechanik i informatyk mieli jechaæ razem samochodem.
Jak na z³oæ auto nie chcia³o zapaliæ. Zaczêli siê wiêc naradzaæ, co powinni zrobiæ.
 Mo¿e sprawdzimy, czy s¹ wszystkie ko³a?  zapyta³ matematyk.
 Moim zdaniem to co z mieszank¹, trzeba spuciæ paliwo i zatankowaæ nowe
 zaproponowa³ chemik.
 Niee... To na pewno popsu³ siê silnik  powiedzia³ mechanik.
A informatyk zaproponowa³:
 Panowie, a mo¿e wysi¹dziemy, wsi¹dziemy i pojedzie?
Wskazówki dotycz¹ce zakupu w³asnego komputera: JAK I CO KUPIÆ?
I. Ró¿ne sposoby zdobycia komputera
1. Wariant polecany: zakup komputera w ma³ej firmie ³¹cznie z us³ugami monta-

¿u, uruchomienia i serwisu. W tym wypadku dobór elementów zestawu pozostawiamy specjalicie (jakie informacje nale¿y mu podaæ  patrz punkt II).
2. Zakup gotowego zestawu w sklepie komputerowym.
3. Skompletowanie w³asnego zestawu  wariant najtrudniejszy i najbardziej
ryzykowny.

II. Na co zwróciæ uwagê przy zakupie komputera

1. Wybór miêdzy komputerem stacjonarnym a laptopem (notebookiem).
a) Komputer stacjonarny  zwykle dla podobnej ceny ma lepsze parametry
(jest szybszy), a tak¿e posiada wiêksze mo¿liwoci rozbudowy;
b) Laptop (notebook, komputer przenony)  ma zwykle gorsze parametry
dla podobnej ceny, ale posiada nastêpuj¹ce zalety: nie wymaga monta¿u
(jest w jednym kawa³ku), jest lekki, a wiêc mo¿na korzystaæ z niego
w dowolnym miejscu, a tak¿e ³atwo przewoziæ np. do serwisu, zajmuje
mniej miejsca.
2. Parametry komputera (co nale¿y powiedzieæ specjalicie, który bêdzie dla
nas kompletowa³ zestaw):
a) Komputer ma s³u¿yæ do zastosowañ domowo-biurowych (o ile nie planujemy korzystania z najnowszych gier b¹d bardzo zaawansowanej
obróbki zdjêæ, filmów, muzyki: wtedy istotna bêdzie dobra karta graficzna i/lub dwiêkowa);
b) System operacyjny: zdecydowanie Windows XP (na nim odbywa siê kurs);
c) Dobrze jest wybraæ du¿y monitor, np. 19 cali, wtedy obraz jest wyraniejszy;
d) Warto poprosiæ o mo¿liwie pojemny i szybki dysk twardy i du¿o pamiêci operacyjnej (RAM);
e) Najwa¿niejszym parametrem jest cena, jak¹ jestemy sk³onni zap³aciæ
za komputer (np. 1800 z³, 2000 z³, 2500 z³)  wtedy specjalista dobierze
najwy¿sze mo¿liwe parametry, mieszcz¹ce siê w podanej cenie.
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Konspekt do zajêæ nr 4

Problematyka zajêæ:

Podstawy obs³ugi aplikacji Word
l omówienie okna aplikacji
l obs³uga klawiatury
l wprowadzenie tekstu
Microsoft Word to procesor tekstu firmy Microsoft, najpopularniejszy obecnie
tego typu program na wiecie.
v

Uruchomienie edytora tekstu (Worda) :
9)

Odnajdujemy w dolnym, lewym rogu ekranu monitora napis Start ®
l Naje¿d¿amy na niego kursorem (podwietlenie) ® Naciskamy raz lewy klawisz myszki ® Pojawi siê lista rozwijana.
l Odnajdujemy napis Programy, najed na niego kursorem (podwietlenie) ®
rozwiniêcie kolejnej listy.
l Odnajdujemy napis Microsoft Office, najed na niego kursorem (kursor musisz prowadziæ po jednej linii poziomej, zgodnie ze strza³k¹, tak aby tabelka
nie znika³a) ® podwietlenie, rozwiniêcie kolejnej listy.
l Odnajdujemy napis Microsoft Office Word, najed na niego kursorem (podwietlenie) i klikamy lewym klawiszem myszy.
Wówczas otworzy siê okno Worda (rysunek 15).
l

WPROWADZENIE TEKSTU (æwiczenie wprowadzania polskich znaków):
Ogólnopolskie Dyktando Ortograficzne 2003

Jak rozhasana ha³astra harcerzy chimerycznie zmitrê¿y³a czas
Z okazji Dnia Ziemi na ziemi olsztyñskiej grupka krn¹brnych harcerzy p³etwonurków z Gdyni Chyloni mia³a wy³owiæ z rzeki Krutyni górê mieci. Po dwuipó³dniowej w³óczêdze czarnooki, ry¿awy dowódca znu¿onej dru¿yny za¿¹da³ od ho¿ej druhenki z Pu³tuska uwarzenia naprêdce co najmniej superpo¿ywnej zupy ja9)

Je¿eli na pulpicie Twojego komputera znajduje siê ikona
, wówczas wystarczy najechaæ na ni¹
kursorem myszki i klikn¹æ dwa razy lewym klawiszem myszy. Wówczas aplikacja otworzy siê
(zobaczysz bia³¹ kartkê).
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Rys. 15. Okno aplikacji Worda (podstawy)
rzynowej tudzie¿ przyrz¹dzenia wysokokalorycznej sa³atki z je¿yn, bak³a¿anów
i rze¿uchy. Gdy niesforna m³ód porz¹dnie sobie podjad³a, nie zwlekaj¹c, ruszy³a
chy¿o naprzód. Jednak¿e na rubie¿ach powiatu ostródzkiego chwacki przywódca
zuchów  sk¹din¹d zagorza³y obie¿ywiat, nie lada cichapêk  ni st¹d, ni zow¹d
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zamarzy³ o nicnierobieniu. Zamiast od razu zmierzaæ do celu, z nag³a zarz¹dzi³
przerwê w marszrucie i rozpocz¹³ swe wagabundzkie bajdurzenia. Tote¿ nasi bohaterowie w porodku ma³o znacz¹cego przysió³ka, pogr¹¿eni w s³odkim nieróbstwie,
pó³ siedz¹c, pó³ le¿¹c wko³o ledwo ¿arz¹cego siê chrustu, wprost ch³onêli nibymyliwsk¹ gawêdê swego arcykomendanta o nie najb³ahszej przygodzie z ¿ubrem,
jaka mu siê przydarzy³a niedaleko Bia³owie¿y.

Konspekt do zajêæ nr 8
v

Problematyka zajêæ:

Praca z tekstem:
l zmiana koloru czcionki
l wprowadzenie koloru wyró¿niania tekstu
l odstêpy miêdzy wierszami

Zmiana koloru czcionki/ wyró¿nianie tekstu:
2 KROKI:

1. Zaznacz tekst
2. Wybór okrelonej funkcji programu

Æwiczenie:

Zajêcia numer 4

¯ABA

Warzy ¿aba smar, pe³en smaru gar,
z wnêtrza gara bucha para, z pieca bucha ¿ar,
smar jest w garze,
gar na ¿arze,
wrze na ¿arze smar.

Regulacja odstêpów miêdzy wierszami:

1. Zaznacz tekst
2. Wybór okrelonej funkcji programu

Zajêcia numer 4
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3. Pojawi siê tabelka:

4. Kliknij w strza³kê obok okienka, które jest zaznaczone powy¿ej ® pojawi
siê lista mo¿liwoci regulacji odstêpów miêdzy wierszami.
5. Wybierz jedn¹ opcjê i kliknij raz lewym klawiszem myszy OK.
Æwiczenie:

Pada ciep³y deszczyk,
Mi³e grzeje s³onko, Ustaw interliniê (odstêpy miêdzy wierszami) 1,5 wiersza
Ale jeszcze noc¹
Zimno jest jab³onkom Ustaw interliniê podwójne

Konspekt do zajêæ nr 22
v

Problematyka zajêæ:

Obs³uga poczty elektronicznej
l tworzenie, wysy³anie i odbieranie maili
l przekazywanie maili
l usuwanie maili

Co to jest spam?

1. Odbieranie listów (e-maili)
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2. Wysy³anie listów (e-maili)

1)
2)
3)
4)
5)

Wybór opcji Utwórz now¹ wiadomoæ/Nowa wiadomoæ
Wype³nienie pola Odbiorca/Adresat (wpisanie adresu e-mail)
Wpisanie treci e-maila
Wpisanie tytu³u e-maila
Wys³anie

Jedn¹ wiadomoæ mo¿na wys³aæ do kilku odbiorców. Aby to zrobiæ  w polu
Odbiorca/Adresat nale¿y wpisaæ wybrane adresy, oddzielaj¹c je od siebie przecinkami.

3. Przekazywanie wiadomoci

Otrzyman¹ wiadomoæ mogê przekazaæ innemu odbiorcy. Aby to zrobiæ  nale¿y wybraæ opcjê Przeka¿/Przeka¿ dalej, a nastêpnie wpisaæ adres nowego Odbiorcy.
Przekazana wiadomoæ bêdzie mia³a zmodyfikowany tytu³  przed tytu³em w³aciwym
pojawi siê oznaczenie Fw: lub Fwd: (od ang. Forwarded  przekazane).

4. Spam

Spam (od nazwy konserwowej szynki wieprzowej  SpicedHam  która stanowi³a podstawê zaopatrzeniow¹ armii amerykañskiej w czasie II wojny wiatowej)
 s¹ to niechciane lub niepotrzebne wiadomoci elektroniczne, zazwyczaj o charakterze reklamowym.
Spam jest rozsy³any jako reklama przez ró¿ne firmy, ale tak¿e przez hochsztaplerów i naci¹gaczy.
Spam nie tylko zamieca skrzynkê internetow¹, ale mo¿e równie¿ zawieraæ
wirusy komputerowe lub inne niebezpieczne programy.
Wiêkszoæ skrzynek mailowych posiada zabezpieczenia przed spamem, s¹ one
jednak niewystarczaj¹ce.

Spam nale¿y kasowaæ bez otwierania.

Spam mo¿e na pierwszy rzut oka przypominaæ wiadomoci wys³ane przez zwyczajne osoby.

Wiadomoci e-mail nale¿y dobrze siê przyjrzeæ przed otwarciem: sprawdziæ,
czy znamy nadawcê, czy tytu³ nie wydaje nam siê podejrzany, czy rozmiar jest
wiêkszy ni¿ 0kb.
Na spam nie nale¿y odpisywaæ.
Nie wolno pochopnie zamieszczaæ swojego adresu e-mailowego w Internecie.
HUMOR:
Spam  jedyna rzecz, któr¹ na pewno dostaniesz pod choinkê.
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Konspekt do zajêæ nr 24

v

Problematyka zajêæ:

Zarz¹dzanie kontaktami
l tworzenie kontaktów
l edytowanie kontaktów
l usuwanie kontaktów
l wyszukiwanie kontaktów

Tworzenie kontaktów:

1. Kliknij opcjê Kontakty w lewej czêci okna swojego konta pocztowego.
2. Kliknij przycisk Nowy kontakt w lewym górnym rogu.

3. Wpisz informacje o kontakcie w odpowiednich polach po prawej stronie okna.
4. Kliknij przycisk Zapisz, aby dodaæ kontakt.
Adresy e-mailowe s¹ automatycznie dodawane do listy Kontakty za ka¿dym
razem, gdy funkcja Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim lub Przeka¿ zostanie u¿yta do wys³ania wiadomoci na adres, którego nie ma jeszcze na licie Kontakty.

Edytowanie kontaktów:

1.
2.
3.
4.
5.

Kliknij opcjê Kontakty w lewej czêci okna swojego konta pocztowego.
Wybierz kontakt na licie kontaktów.
Kliknij przycisk Edytuj u góry strony.

Wprowad zmiany.
Kliknij przycisk Zapisz u góry strony.

Usuwanie kontaktów:

1. Kliknij opcjê Kontakty w lewej czêci okna swojego konta pocztowego.
2. Wybierz kontakt na licie kontaktów (nazwê u¿ytkownika) (w rodkowej
kolumnie).
3. Kliknij przycisk Usuñ kontakt u góry strony (ikonka z koszem).
4. Kliknij przycisk OK.

Wyszukiwanie kontaktów:

1. Kliknij opcjê Kontakty w lewej czêci okna swojego konta pocztowego.
2. W polu wyszukiwania wpisz imiê/nazwisko/adres/nazwê u¿ytkownika/,
którego szukasz.
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Tworzenie grup kontaktów:

W celu zachowania porz¹dku na swoim koncie, mo¿esz pogrupowaæ swoje
kontakty wed³ug wybranej przez siebie zasady, np.: rodzina; znajomi, wspó³pracownicy, uczestnicy kursu komputerowego; studenci; uczniowie; lekarze itd.
1. Kliknij opcjê Kontakty w lewej czêci okna swojego konta pocztowego.
2. Kliknij przycisk Nowa grupa w lewym górnym rogu.

3. Pojawi siê okienko z komunikatem: jak chcesz nazwaæ swoj¹ grupê?
4. Kolejno wpisz nazwê i kliknij OK.

Dodawanie kontaktów do grupy:

1. Wybierz kontakt (y) na licie kontaktów (kliknij raz).
2. Kliknij w opcjê Grupy.
3. Pojawi siê lista rozwijana.
4. Wybierz Grupê, do której chcesz dodaæ kontakt.

Wysy³anie wiadomoci z u¿yciem opcji Kontakty:

1. Kliknij opcjê Kontakty w lewej czêci okna swojego konta pocztowego.
2. Wybierz kontakt klikaj¹c w nazwê u¿ytkownika (rodkowa kolumna): Pojawi siê ? ptaszek (mo¿esz wybraæ kilka kontaktów).
3. Nastêpnie kliknij opcjê E-mail w okienku po prawej stronie.
UWAGA: Je¿eli wybierzesz tylko jeden kontakt, wówczas kliknij w adres
e-mail, który pojawi siê w okienku po prawej stronie obok nazwy u¿ytkownika.

Wysy³anie wiadomoci do grupy kontaktów:

1.
2.
3.
4.

Kliknij opcjê Kontakty w lewej czêci okna swojego konta pocztowego.
Wybierz grupê, do której chcesz wys³aæ kontakt (kliknij w nazwê).
W rodkowej kolumnie pojawi¹ siê nazwy wszystkich cz³onków grupy.
Kliknij opcjê Wszystkie u do³u listy kontaktów lub wybierz pojedyncze osoby, którym chcesz wys³aæ wiadomoæ.
5. Nastêpnie kliknij opcjê E- mail w okienku po prawej stronie.
war:

HUMOR:
W sklepie z komputerami sprzedawca zachwala klientowi swoj najnowszy to Ten komputer wykona za pana po³owê pracy!
 W takim razie biorê dwa.
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Konspekt do zajêæ nr 27

v

Problematyka zajêæ:

Zasady korzystania z komunikatorów internetowych
l pobranie Gadu-Gadu ze strony internetowej
l instalacja Gadu-Gadu
GADU-GADU

Aby za³o¿yæ nowe konto w komunikatorze Gadu-Gadu, wykonaj poni¿sze
polecenia:

INSTALOWANIE GG

1. Po³¹cz siê z witryn¹ http://www.gadu-gadu.pl. Pobierz na dysk twardy
najnowsz¹ wersjê komunikatora (klikaj na przycisk Pobierz).

2. Zainstaluj komunikator na dysku twardym  klikaj¹c w poni¿sz¹ ikonkê.

3. Pojawi siê okno kreatora instalowania  czytaj uwa¿nie polecenia i wype³niaj je. Do kolejnych etapów instalacji przechodzisz klikaj¹c na Dalej.
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4. W oknie Umowy licencyjnej kliknij Zgadzam siê.

5. W kreatorze instalacji wybieramy miejsce na dysku twardym, gdzie zainstalujemy nasz program Gadu-Gadu. Najczêciej instaluje siê go na dysku C
i dlatego kreator instalacji sam proponuje nam tak¹ opcjê. Jeli siê na ni¹
zgadzamy  klikamy Zainstaluj.
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6. Komputer instaluje nam program Gadu-Gadu  to mo¿e chwilkê potrwaæ,
nale¿y spokojnie obserwowaæ zielony pasek postêpu. [Im bardziej skomplikowany program, tym d³u¿ej trwa instalacja.]

7. Koñczenie pracy instalatora  pojawia nam siê okienko Koniec pracy kreatora instalacji programu Gadu-Gadu  klikamy Zakoñcz.

UWAGA!!! Instalowanie wiêkszoci programów przebiega w bardzo podobny
sposób. Nale¿y tylko uwa¿nie czytaæ polecenia i je wype³niaæ. Powodzenia!
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URUCHOMIENIE PROGRAMU GADU-GADU PO RAZ PIERWSZY

1. Po instalacji na pulpicie naszego komputera pojawi³a siê nowa ikonka, któr¹
nale¿y dwukrotnie klikn¹æ, by wejæ do programu Gadu-Gadu:

2. Pojawia siê mened¿er profili  klikamy na Dodaj profil.

3. Pojawia nam siê nowe okno, w którym komputer przedstawia nam dwie propozycje do wyboru w zale¿noci od tego, czy ju¿ posiadamy konto gg, czy te¿
nie. Je¿eli po raz pierwszy zak³adamy konto (lub te¿ absolutnie nie pamiêtamy
swojego numeru) klikamy opcjê Chcê za³o¿yæ nowe konto GG>>  wtedy

146

TRZECIA ZMIANA. Andragogiczne rozwa¿ania na temat projektu @ktywny Senior
Pod redakcj¹ Ewy Jurczyk-Romanowskiej
losowo zostanie nam przydzielony numer Gadu-Gadu (który koniecznie musimy zapamiêtaæ, tak samo jak w przypadku naszego numeru telefonu). Je¿eli ju¿
wczeniej mielimy za³o¿one konto Gadu-Gadu, a teraz jedynie instalujemy now¹
wersjê programu (lub instalujemy na nowo system w komputerze, lub zmieniamy komputer, lub chcemy siê zalogowaæ do naszego Gadu-Gadu na cudzym
komputerze itp.)  klikamy opcjê Mam ju¿ konto GG>>  wtedy komputer
poprosi nas o podanie naszego numeru Gadu-Gadu.

4. Rejestrujemy nowe konto Gadu-Gadu, wype³niaj¹c poni¿szy formularz. Wype³nienie pól oznaczonych gwiazdk¹ (*) jest konieczne, by nadano nam numer
Gadu-Gadu.
Po zarejestrowaniu tego formularza instalator poprosi nas jeszcze o podanie
innych danych  jednak¿e podanie ich jest ca³kowicie dobrowolne  dane te
bêd¹ dzia³a³y na zasadzie ksi¹¿ki telefonicznej, czyli bêd¹ umo¿liwia³y naszym
znajomym znalezienie nale¿¹cego do nas numeru Gadu-Gadu.
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5. Po zarejestrowaniu wywietla nam siê informacja o naszym numerze
Gadu-Gadu (i ewentualnie) o naszym hale. ZAPISUJEMY OBIE INFORMACJE  PODANIE ICH JEST NIEZBÊDNE BY KORZYSTAÆ Z GADU-GADU!!!
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