
Ty i Google

Niezbędnik dla początkującego



Podstawowe usługi ...



Jedno konto, wszystkie usługi

Jeśli założysz konto w serwisie google masz  wtedy 
dostęp do wszystkich jego funkcji, również tych 

zaawansowanych. 
Jak więc założyć konto?



http://www.youtube.com/watch?v=bXX5nExq_zo


Wyszukiwarka google
Strona google.com oferuje 
w swoich usługach 
wyszukiwarkę. W 
podstawowym jej użyciu 
wystarczy w miejsce 
zaznaczone strzałką, wpisać 
zagadnienie jakie 
poszukujemy, a następnie 
kliknąć “Szukaj w Google” 
lub “Szczęśliwy traf”.



Jeżeli 
wybierzemy 
opcje “Szukaj w 
Google” pojawią 
się nam 
wszystkie 
dostępne wyniki 
danego 
wyszukiwania.

...



Jeżeli wybierzemy “Szczęśliwy traf” serwis google.com 
przekieruje nas na losową stronę internetową dotyczącą 
zagadnienia, które wpisaliśmy.



Poza standardowym wyszukiwaniem wiadomości na dany temat, mamy 
możliwość skorzystania z innych funkcji np. grafika, filmy, mapy 
wiadomości, książki, aplikacje itd.



Jeżeli wyszukiwanie 
podstawowe nie 
przyniosło pożądanego 
efektu możemy także 
skorzystać z 
zaawansowanego 
wyszukiwania, które 
jest bardziej precyzyjne 
i efektowne. Po 
obejrzeniu filmu jego 
obsługa nie powinna 
stanowić problemu :)

 Zaawansowane funkcje wyszukiwania

http://www.youtube.com/watch?v=CZSJdQD668U


Google maps oferuje wiele 
ciekawych usług min. możemy 
wyznaczyć sobie trasę jaką 
chcemy przebyć danym 
środkiem transportu czy też 
wybrać nasze ulubione 
miejsca. Możemy też zobaczyć 
mapy z różnych perspektyw, a 
przede wszystkim znaleźć się 
gdziekolwiek chcemy i 
zobaczyć dane miejsca (w 
google maps oczywiście). Jeśli 
więc mamy dostęp do 
internetu to z google maps 
mamy dostęp do każdego 
miejsca na Ziemi, a 
przynajmniej do większości ;)

Mapy 



Jak więc korzystac z google maps?

http://www.youtube.com/watch?v=TZk38rfElbU


Wysyłanie i odbieranie 
wiadomości w 
dzisiejszych czasach to 
norma. Te podstawowe 
funkcje dostępne są na 
każdej poczcie. Jednak 
gmail oferuje także inne 
funkcje np. tworzenie 
listy zakupów czy zadań, 
tworzenie kontaktów i 
grup itd. Poza tym 
bezproblemowo możemy 
przejść z poczty na inne 
usługi serwisu google np. 
na nasz kanał youtube, 
kalendarz itp.

Poczta



http://www.youtube.com/watch?v=N0BygUkIqgI


Kalendarz- co i jak?

Fragment kalendarza dostępnego 
w usługach Google

Kalendarz pozwala korzystać z wielu 
przydatnych funkcji, dzięki którym używanie 
go jest prostsze i szybsze od klasycznego 
kalendarza.
Możesz:

-udostępniać swój harmonogram
-korzystać ze swojego kalendarza w 

podróży ( synchronizacja z tabletem lub 
telefonem)

-wysyłać zaproszenia i śledzić 
odpowiedzi

-pracować w trybie offline

Internetowy kalendarz od Google jest 
całkowicie darmowy.



Jak udostępnić swój kalendarz?
Istnieje kilka sposobów m.in. udostępnianie publiczne, udostępnianie 

określonym osobom, udostępnianie kalendarza osobom, które go nie mają.

                                        Udostępnianie publiczne:

Po lewej stronie na liście kalendarzy kliknij w 
strzałkę w dół, następnie w Udostępnij ten kalendarz 
potem wybierz Udostępnij ten kalendarz publicznie.  Jeżeli 
nie chcesz, aby inne osoby mogły wyświetlać 
szczegóły Twoich wydarzeń zaznacz opcję 
widzieć wyłącznie stan Wolny/ Zajęty 
(szczegóły ukryte). Na koniec kliknij przycisk 
Zapisz.



Dzięki grupom dyskusyjnym od Google możesz tworzyć grupy e- mailowe i grupy online. 
Niektóre funkcje: 
 - udział w dyskusjach na określone tematy

- organizacja spotkań, konferencji i wydarzeń społecznościowych z innymi członkami grupy
- zadawanie pytań lub udzielanie odpowiedzi na temat produktu, który np. reklamuje Twoja firma

                                          

Grupy dyskusyjne

Wygląd przykładowej grupy



Krok 1. Wejdź w usługi 
Google i “grupy wybierz 
dyskusyjne”

Krok 2. Kliknij w 
czerwony przycisk 
“Utwórz grupę” u góry 
ekranu.

Jak utworzyć grupę?



Krok 3. Uzupełnij 
puste pola.

Krok 4. Kliknij 
“Utwórz”

Krok 4.Tutaj możesz 
zmienić ustawienia



Publikowanie posta w swojej 
grupie

Tu podajesz nazwę tematu

Miejsce na treść posta

Podstawowe funkcje formatowania tekstu

Kiedy skończysz, kliknij czerwony przycisk “Publikuj” i gotowe!



W usługach google możesz również wyszukiwać książki, 
które można bezpłatnie przejrzeć lub przeczytać.

Wyszukiwanie:

Google Książki

wyszukiwarka

wyniki wyszukiwania



Jak tworzyć cytaty z książek Google?
Możesz zacytować książkę w charakterze źródła. Wystarczy, że wejdziesz w sekcję zatytułowaną 
Informacje bibliograficzne, która znajduje się u dołu każdej strony z informacjami o książce. W tej sekcji 
wyświetlane są szczegółowe informacje o książce.



Tłumacz Google
W tłumaczu od Google 

możemy tłumaczyć swoje 
teksty w 80 różnych 

językach. Jest to 
niesamowita pomoc, m.in. 

dla uczniów robiących 
zadania do szkoły czy osób, 
które chcą po prostu poznać 

znaczenia nowych słów.



Wiadomości...

To Ty 
decydujesz 
co czytasz.

Tutaj wybierasz z 
jakiego kraju chcesz 
wiadomości.

Masz dostęp do prasy.



Youtube to portal, na 
którym można 
znaleźć dużo 
ciekawych filmików. 
Przeważnie są tam 
teledyski piosenek, 
ale znajdziemy także 
filmy, seriale i video 
blogi. Dostajemy 
‘podane’ nowości i 
popularne pliki.

Youtube Tu wpisujemy szukany tytuł



Jeżeli posiadamy konto na tym portalu możemy 
dodawać komentarze i oceniać wideoklipy.

Jest to 
wyświetlana 

nazwa autora 
danego pliku.

Komentowanie

Inne 
propozycje 
podobnych 
utworów



Blogger to aplikacja 
od google.com 
służąca do tworzenia 
własnych blogów. 
Najpierw należy 
założyć konto, by się 
zalogować, a potem 
możemy przystąpić 
do tworzenia naszej 
pięknej strony 
bloggerskiej! Osoby 
władające różnymi 
językami również 
mają możliwość 
wykorzystania tej 
ciekawej funkcji.

Blogger



Tutaj wpisz nazwę 
miejsca, które chcesz 
zobaczyć.

Podziwiaj świat 
nie ruszając się z 
domu.



i

Zaloguj się 

komentuj

Bierz udział w 
konkursach 
fotograficznych..
Udzielaj się na 
forach.



Google Keep. Dodaj notatkę.
Dodaj obraz.

Zmień kolor.włącz 
przypomnienie

I kliknij gotowe.



Prezentację wykonały:
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Anita Szwoch


