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E-Rozrywka / Rozrywka w Internecie przy wykorzystaniu Internetu i komputera 
(14 godz. = 7 x 2 godz.)

*Rekomenduję: przygotowanie kont testowych Gmail do uczestników warsztatów.

Każdy z nas inaczej rozumie i wyobraża sobie „rozrywkę”. Dla wybranych będzie to ulubiona stacja 
radiowa lub telewizyjna, dla innych: czytanie lub słuchanie bliskich sercu artystów. Część z nas 
z pewnością uwielbia gry, które są doskonałym stymulatorem mózgu. Dla kolejnych oczywiste 
będzie, iż rozrywka to portale społecznościowe i buszowanie po zasobach Internetu. Zapraszam 
zatem w podróż po najciekawszych serwisach w sieci, licząc iż z każdy z Was znajdzie coś dla siebie.
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Warsztat 1. 
NajpopularNiejSzy SerwiS materiałów audiowizualNych – youtube

YouTube – serwis internetowy założony w lutym 
2005 roku, który umożliwia bezpłatne umieszczanie, 
odtwarzanie strumieniowe, ocenianie i komento-
wanie filmów.
Wyszukaj w oknie przeglądarki serwis YouTube, 
wpisując nazwę serwisu lub gotową wykorzystując 
gotowy adres: www.youtube.com   

Zapoznaj się z funkcjonalnością serwisu (bez logo-
wania). Zwróć uwagę, na różnorodność tematyczną 
materiałów audiowizualnych: kanały muzyczne, 
filmowe, filmy dla dzieci, kulinarne, poradnicze jak 
również tuto riale (filmy instruktażowe) z zakresu 
nauki komputera.

Szukając interesujących Cię treści, skorzystaj z wewnętrznej wyszukiwarki w serwisie. Ma 
postać białego paska (w górnej części serwisu) z charakterystyczną lupką (znak graficzny lupy 
interpretujemy jako wyszukaj/szukaj). Po wpisaniu pierwszych liter pojawią się podpowiedzi:

• Zbigniew Wodecki,
• muzyka relaksacyjna,
• filmy na faktach,
• „Nad Niemnem”   

YouTube [Źródło: https://pl.wikipedia.org/
wiki/YouTube]
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Z bogatej kolekcji serwisu YouTube wybierz materiał audiowizualny, z tematu, który Ciebie 
interesuje.

Zaobserwuj, iż po skierowaniu kursora myszy w obszar okna wyświetlanego materiału audio-
wizualnego, w dolnej jego części pojawia się menu, którym możesz:  

od lewej:
• wstrzymać wyświetlanie materiału audiowizualnego,
• dalej – wybrać kolejny materiał audiowizualny z listy,
• wycisz – zadecydować o sile głośności,
• oś czasu – czerwona linia/zegar, sprawdzić czas odtwarzania,
• ustawienia – zadecydować o szybkości odtwarzania materiału i jego jakości,
• mini odtwarzanie / tryb kinowy / pełny ekran / wyjście z trybu pełnego ekranu – wy-

brać tryb odtwarzania

*Tutorial; https://pl.wikipedia.org/wiki/Tutorial
Do chwili obecnej korzystaliśmy z serwisu bez używania funkcji Zaloguj, która daje nam wiele 
dodatkowych możliwości. Zaloguj się do serwisu, korzystając z adresu e-mail w domenie Gmail. 
Serwis YouTube jest jedną z usług firmy Google, tak jak poczta e-mail z końcówką @gmail.com.  

Po skorzystaniu z funkcji Zaloguj (prawy górny róg okna), zwróć uwagę na możliwość skorzystania 
z dodatkowych funkcji serwisu:  
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Pod wyświetlanym materiałem audiowizualnym:
• wyświetla się tytuł materiału audiowizualnego, który utworzyła osoba publikująca ten 

materiał w sieci,
• liczba wyświetleń – ile razy internauci obejrzeli materiał, każde Twoje wyświetlenie, 

także się liczy ,
• możesz polubić materiał, korzystając z przycisku kciuk w górę lub dołączyć do grupy 

internautów, którzy wyrazili dezaprobatę i skorzystali z przycisku kciuk w dół,
• możesz udostępnić link do materiału na innych portalach społecznościowych,
• widnieje nazwa kanału, na którym opublikowany został materiał, który oglądasz (w na-

szym przypadku „KR Muzykant”). Jeśli chcesz obejrzeć więcej materiałów z danego 
kanału, wystarczy, że klikniesz na nazwę kanału,

• możesz dodać komentarz (publiczny, czyli wszyscy użytkownicy serwisu YouTube 
będą mogli go przeczytać) lub odpowiedzieć na komentarz innego internauty. Masz 
możliwość sortowania komentarzy wg dwóch kryteriów: najlepsze komentarze lub od 
najnowszych komentarzy.

Przycisk SUBSKRYBUJ
Korzystając z przycisku Subskrybuj dołączysz do grupy wielbicieli kanału. Z chwilą, gdy na kanale 
opublikowane zostaną nowe materiały, stosowna informacja pojawi się pod znakiem dzwonka 
(powiadomienia), jak również materiały z zasubskrybowanych kanałów będą pojawiać się częściej 
w serwisie, jako takie, które mogą Ci się spodobać.

Ćwiczenie podsumowujące:
Zasubskrybuj 2 kanały z muzyką Joela Coena
Funkcja: Dodaj do playlisty.

Materiały filmowe możesz zapisywać, tak jak tzw. „ulubione zakładki”. Zawsze będą pod ręką 
i z łatwością do nich sięgniesz w dowolnym momencie. Usługa dostępna jest wyłącznie po 
zalogowaniu się do serwisu YouTube.

Wybierz przycisk Zapisz, a następnie wybierz i zaznacz kwadrat playlisty (coś w rodzaju katalogu), 
w której zapiszesz odtwarzany właśnie materiał audiowizualny.

|
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Możesz również utworzyć nową playlistę i wybrać dla niej nazwę, jak również określić zakres 
prywatności listy.

Ćwiczenie podsumowujące:
Utwórz playlistę z nazwą „kuchnia” i zapisz 2 filmy z przepisem na sałatkę z jajkiem.

Przykłady kanałów:
• Polska Kronika Filmowa – Oficjalny kanał Studia Filmowego KRONIKA Polska Kronika 

Filmowa: https://www.youtube.com/user/PolskaKronikaFilmowa/featured
• Smaczne przepisy: https://www.youtube.com/user/smaczneprzepisy
• Bartosz Kucki, Podstawy obsługi komputera: 

https://www.youtube.com/channel/UCvp7VHHtLv4-nnLSx-gp6gg
• Ogród na co dzień: https://www.youtube.com/channel/UC05Jgl0HGintGUGhIeNS4Lg
• Nitka Wiedzy: https://www.youtube.com/channel/UCa9VDKSL8DBVj9NbbVHS_1Q

Twój kanał na YouTube
Z chwilą zalogowania do serwisu, korzystasz z własnego, indywidualnego konta. Adres e-mail 
plus hasło, chronią Twoją prywatność. Historia oglądanych materiałów, subskrypcje oraz play 
listy wyświetlają się po lewej stronie. Jeśli nie jest widoczny, skorzysta z przycisku obok logotypu 
serwisu – trzy poziome kreski.

Ćwiczenie podsumowujące:
Zapoznaj się z funkcjonalnością menu bocznego YouTube ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 
Strona Główna / subskrypcje / biblioteka / historia   
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Warsztat 2. 
muzyka w Sieci Na przykładzie SerwiSu deezer

www.deezer.com/pl/
Deezer – serwis muzyczny powstały w sierpniu 2007 roku we Francji. Oferuje swoim użytkownikom 
dostęp do muzyki w strumieniach za pomocą oprogramowania dostępnego dostosowanego do 
systemów operacyjnych Microsoft Windows i macOS oraz na urządzeniach mobilnych Android, 
BlackBerry, iOS, Windows Phone, Logitech, Sonos i innych. Serwis oferuje ponad 53 miliony 
utworów i jest dostępny w ponad 180 krajach.
[Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Deezer ]   

Deezer to serwis z utworami muzycznymi, których możesz słuchać mając dostęp do Internetu. 
Korzystając z telefonu komórkowego, zainstaluj aplikację pod nazwą Deezer. Serwis wymaga 
założenia konta w serwisie (proces rejestracji), samo korzystanie z zasobów serwisu jest bezpłatne. 
Płatne są dodatkowe funkcjonalności serwisu, np. możliwość pobrania utworów muzycznych 
i zapisania ich na komputerze / w telefonie.

Serwis kategoryzuje utwory wg. kryteriów: gatunki muzyczne, „Deezer poleca” , wybrane play 
listy, listy przebojów (top w kraju i za granicą) czy nowości. Jeśli interesuje Cię konkretny wyko-
nawca, skorzystaj z okna wewnętrznej wyszukiwarki (szukaj / ikona lupy).
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Serwis umożliwia użytkownikowi zapisywanie całych albumów muzycznych, ukochanych pio-
senek, ulubionych albumów czy wykonawców. Możesz do nich wrócić w dowolnym momencie, 
wybierając po lewej stronie menu „Moja muzyka”.   

Aby zapisać utwór / album do play listy, skorzystaj z przycisku „Dodaj” (analogicznie jak 
w serwisie YouTube”).

• jeśli dodasz playlistę – znajdziesz ją w Menu pod nazwą Playlisty,
• jeśli dodasz album muzyczny – znajdziesz go w menu pod nazwą Albumy,
• jeśli wybierzesz serduszko przy wybranym utworze muzycznym, znajdziesz go w menu 

pod nazwą Ukochane piosenki.
Wyszukaj ulubionego artystę muzycznego lub gatunek muzyczny, w naszym przypadku będzie 

to polski artysta „Wodecki”. Skorzystamy z wewnętrznej wyszukiwarki serwisu.
Wyniki wyszukiwania dla zapytania, będą widoczne w kategoriach:
1) wykonawcy: artysta, osoby wykonujące utwory wybranego/szukanego artysty lub wyko-

nujących je wspólnie z artystą,
2) albumy: dyskografia artysty,
3) play listy: zbiory muzyczne, w których pojawiają się utwory wybranego twórcy,
4) mixy: utwory powstałe na bazie utworów szukanego wykonawcy,
5) kanał / profile użytkowników o nazwie szukanej w wyszukiwarce Deezer.   

Ćwiczenie podsumowujące:
Zapisz w „ukochanych piosenkach” kilka utworów piosenkarki Edyty Górniak.

*Pasek odtwarzania może się wyświetlać w innym miejscu okna, w przypadku korzystania z innej 
przeglądarki.
Dodatkowo: Zachęcam do zapoznania się z innymi serwisami muzycznymi. Korzystanie wymaga 
rejestracji (założenia konta), słuchanie utworów muzycznych jest bezpłatne.
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www.jamendo.com/

Jamendo Music – największy na świecie serwis z bezpłatną muzyką. Cały katalog (320 tys. 
utworów) jest na licencji Creative Commons: publikujący swoją muzykę artyści zachowują do 
niej prawa, a użytkownicy mogą korzystać z niej za darmo.
[Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jamendo]

[więcej o licencjach Creative Commons: https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/]  

www.musopen.org/
Oferuje nagrania, nuty i podręczniki za darmo, bez ograniczenia praw autorskich. Rejestracja w serwisie 
umożliwia dodawanie utworów do listy ulubionych, bezpłatne pobieranie 5 plików dziennie.

*Serwis jest w wersji angielskojęzycznej.
[więcej na: https://otwartezasoby.pl/musopen-muzyka-klasyczna/]  
Z górnego menu wybierz zakładkę „Radio” a z niej: „strumień muzyki poważnej”.  
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Warsztat 3. 
radio-oN liNe

Open.fm – www.open.fm
Internetowa platforma radiowa, umożliwiająca dostęp do ponad 90 kanałów. Kanały radiowe można 
słuchać przez stronę www oraz aplikacje mobilne. Użytkowanie serwisu nie wymaga rejestracji.

*aplikacja mobilna, https://pl.wikipedia.
org/wiki/Aplikacja_mobilna

Platforma, dzięki której posłuchasz różno-
rodnych stacji radiowych. Proponowane 
przez serwis stacje radiowe, skatalogo-
wane są wg gatunków muzycznych lub 
wiodących tematów np. sport.

Korzystając z wewnętrznej wyszukiwarki 
serwisu, znajdź swoje ulubione radio, 
a później skorzystaj z możliwością za-
znaczenia stacji i wybrania funkcji „dodaj 
do ulubionych” (gwiazdka). Ulubione 
wyszczególnione są jako pierwsze z listy 
proponowanych.

Tuba.fm – www.tuba.fm
Tuba.fm – internetowa platforma radiowa Grupy Radiowej Agora udostępniająca w Internecie 
streaming (strumień) stacji radiowych oraz stacje radia internetowego.

*materiały strumieniowe: https://pl.wikipedia.org/wiki/Media_strumieniowe  

W serwisie Tuba.fm, słuchać można stacji naziemnych należących do Grupy Radiowej Agory 
oraz stacji radia internetowego z muzyką skatalogowaną wg gatunków muzycznych. Słuchanie 
stacji radiowych nie wymaga rejestracji, ale zakładając konto w serwisie, otrzymujesz możliwość 
m.in. zapisania stacji „do ulubionych”.
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Z chwilą, kiedy wybierzesz stację radiową, 

możesz:
• ikona trzech połączonych kropek – 

udostępnić link do stacji na swoim 
serwisie społecznościowym,

• ikona serca – dodać do listy 
ulubionych,

• dwie pionowe kreski – pauza, zatrzy-
mać na chwilę,

• ikona głośnika – zwiększyć / zmniej-
szyć natężenie głosu.   

Słuchasz audycji bezpłatnie, musisz więc 
uzbroić się w cierpliwość, reklam nie można 
pominąć ani wyłączyć.

FAQ
Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat serwisu Tuba.fm, zachęcam do skorzystania z działu 
FAQ – czyli najczęściej zadawane pytania.   
[definicja FAQ: https://pl.wikipedia.org/wiki/FAQ]

*AdBlock uniemożliwia korzystanie z platformy.
[więcej na temat: https://pl.wikipedia.org/wiki/AdBlock]
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Ćwiczenie podsumowujące:
Samodzielnie zapoznaj się z funkcjonalnością serwisuwww.eskago.pl
Wypunktuj różnice między serwisem EskaGo a omawianymi Open.FM i Tuba.FM

eskaGO
eskaGO – projekt, który swoją nazwę zawdzięcza najpopularniejszemu radiu w Polsce – Radiu 
ESKA. Dodatkowo zaś oglądania filmów i seriali z zasobów VOD.  

Warsztat 4. 
Gry w Sieci

Przegląd serwisów z grami, zacznę od serwisu: GRY.PL – www.gry.pl  

Platforma umożliwia wybór gier, z bardzo rozbudowanego tematycznie menu. Wśród propozycji 
katalogowania gier on-line, znalazły się m.in.
Aplikacje– gry na iPada, tablet, czy telefon komórkowy. Zwróć uwagę, iż gry oznakowane są 
logotypem „Google Play” oraz / lub „App Store”, firm dwóch różnych systemów operacyjnych 
zarządzających uradzeniami mobilnymi. 
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Multipleyer – gry wieloosobowe, skorzystaj 
z tej zakładki, jeśli chcesz zagrać z innymi 
użytkownikami Internetu.

Akcja – gry, którym tematem wiodącym jest 
szybkość i walka. Dodatkowo w bocznej części 
okna, wydzielone zostały kategorie grupujące 
gry: przygodowe, walki na arenie, gry strzeleckie, 
wojenne itd. Masz również możliwość przeglą-
dania gier wybierając opcje: najpopularniejsze, 
najczęściej wybierane przez internautów, nie-
dawno dodane do serwisu, czy wg kolejności 
alfabetycznej nazw.   

Analogicznie przedstawiają się gry z menu: 
Dla dziewczyn, Logiczne, Symulatory, Sport, 
Zręcznościowe.

Możesz korzystać z serwisu bez 
rejestracji (zakładania konta 
w serwie), jednak jego założenie 
pozwala na zapisywanie ulubio-
nych gier, granie on-line w gry 
wieloosobowe oraz umożliwia 
kontakt z innymi użytkownikami 
sieci, którzy także traktują gry, 
jako wyśmienitą rozrywkę.   

Minusem platformy są małe 
miniatury gier, dużo informacji 
na stronie oraz reklamy, w tym 
reklam wyświetlających się każ-
dorazowo przed rozpoczęciem gry.
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Ćwiczenie podsumowujące
Wybierz grę logiczną i rozegraj jedną partię.

Poznaj zasady funkcjonowania platformy gier on-line o nazwie Kurnik – www.kurnik.pl
Kurnik.pl – najpopularniejszy darmowy 
polski serwis gier online uruchomiony 
w 2001 r., korzystając z serwisu możesz 
zagrać on-line z innym użytkownikiem 
w sieci.

Serwis umożliwia grę bez zalogowania, 
jak również jako użytkownik zarejestro-
wany. Po zalogowaniu na kocie użyt-
kownika zapisywana jest automatycznie 
historia gier, statystyki gier wygranych 
lub przegranych, jak również wiadomości 
do innych użytkowników serwisu, za-
równo te, które Ty wysyłasz, jak te 
których jesteś odbiorcą.

Proponuję wybór gry o nazwie: domino  
Możesz wybrać „nowy stół” i zaprosić wybranego użytkownika do gry lub dołączyć do czeka-

jących na współgracza. Gra jest dwuosobowa, więc puste Nicki czekają na Ciebie.
*Nick – https://pl.wikipedia.org/wiki/Nick

Tak wygląda okno gry 
„Domino”– prawa strona to 
okno graczy.
#1 –  pierwszy gracz, tu pojawi 

się Twój Nick
#2–  drugi gracz

Poniżej, w trakcie rozgrywki, 
aktywne jest okno rozmowy 
(czatu), zawsze możesz napisać 
do współgracza.
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iMaSzPamięć 

Gry rozwijają kreatywność, logiczne myślenie, jak również pomagają utrzymać mózg w dobrej 
kondycji. Dla osób, które chcą utrzymać sprawność w zakresie pamięci krótkotrwałej oraz 
popracować nad umiejętnościami utrzymania koncentracji, polecam korzystanie z platformy 
iMaSzPamięć – www.pamiec.imasz.net/

iMaszPamięć – darmowa gra logiczna znana również pod nazwą Koncentracja lub Memory.
Krótkie wskazówki, które wyjaśnią zasady funkcjonowania serwisu – wszystkie gry polegają 

na znalezieniu i odkryciu par spośród rozrzuconych kart.

Rozpoczynając grę, w pierwszej kolejności o decydujesz o wyborze trybu rozgrywki (normalny 
lub na czas). 

W drugim kroku wybierasz poziom trudności. Poziom łatwy to 12 par do połączenia, poziom 
średni – 18 par do połączenia lub poziom trudny – 24 pary do połączenia. Ostatni krok przed 
rozpoczęciem gry, to wybór kategorii wyświetlanych obrazków, na kartach do odkrycia.  

Teraz, wystarczy skorzystać z przycisku START i… życzymy sukcesów.
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Polecam inne ciekawe miejsca w sieci:
• Sudoku on-line: http://pl.sudokuonline.eu/ oraz http://onlinesudoku.pl/
• Pasjanse: http://www.pasjanse.com.pl/index.php?id=witamy (witryna oraz zasady gry 

w jęz.polskim, uruchomienie gry oraz polecenia w grze w jęz.angielskim).

Gramy nie tylko on-line, czyli w sieci Internet, możliwe jest także pobranie (zainstalowanie) 
gry na własnym urządzeniu. Poniżej omówiony zostanie serwis z programami, które dedykowane 
są urządzeniom: komputer stacjonarny, laptop. By oddać się przyjemności grania na urządzeniach 
mobilnych (tablet, telefon), skorzystaj z ikony Google Play / Play Store na swoim urządzeniu.  

[Źródło grafiki oraz więcej na temat ikon Google Play: 
https://www.spidersweb.pl/2016/04/ikony-google-play.html; dostęp z dn. 24.06.2019 r.]

Otwórz stronę serwisu Dobre Programy: www.dobreprogramy.pl
Dobre programy – to portal skupiający się na publikowaniu materiałów związanych z nowymi 

technologiami, sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, zarówno darmowym, jak 
i komercyjnym.

Obecnie portal odwiedza 7 milionów unikalnych użytkowników miesięcznie, generując w tym 
samym czasie około 36 milionów odsłon. Przeszło 80% czytelników to osoby w wieku między 15. 
a 39. rokiem życia, niemal 75% posiada wykształcenie średnie lub wyższe. Odbiorcami portalu są 
głównie osoby zainteresowane tematyką komputerową lub posiadające doświadczenie w pracy z nimi.
[Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobreprogramy]   

Górna część serwisu to menu, 
którym nawigujesz. Jeśli interesują 
Cię nowiki z tematu nowych techno-
logii, z pewnością chętnie zajrzysz 
do części „Publikacje”, oraz do wy-
branej kategorii: Oprogramowanie, 
Sprzęt, Gaming, Internet, Biznes, 
Bezpieczeństwo, Poradniki itd. 
Dla lubiących oglądać materiały 
audiowizualne, w serwisie wy-
szczególniony został dział Video. By 
poszerzyć zasób programów na Twoim komputerze, np. o program antywirusowy lub bezpłatny 
edytor tekstu, skorzystaj z działu Programy. Dla łatwiejszego poruszania się po tej części serwisu, 
programy zostały pogrupowane (podkategorie).
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Interesują nas gry, skorzystaj więc z menu i wybierz tę kategorię programów. Z grupy Gry 
wybierz (przykładowo) Gry logiczne i karciane.   

Z listy proponowanych gier, wybierz 
dowolną i otwórz w oknie przeglądarki. 
Każda gra lub program z tego serwisu 
został opisany. Zanim zdecydujesz się 
na instalację gry, zwróć uwagę na 
parametry pobieranego programu 
(prawa strona).   
• Data aktualizacji – data, kiedy 

ostatni raz twórca programu 
dokonał aktualizacji (poprawek, 
usprawnień).

• Rozmiar pliku – ilość miejsca, ja-
ką zajmie gra na dysku twardym 
Twojego komputera lub laptopa.

• Liczba pobrań – liczba użytkowników, którzy zdecydowali się na instalację programu,
• Producent – nazwa firmy, która opracowała grę.
• System operacyjny – wymienione systemy operacyjne (inaczej oprogramowanie kompute-

ra lub laptopa), na których program będzie funkcjonował poprawnie.
• Licencja – bezpłatna / płatna / testowa – informacja, czy korzystanie z wybranego progra-

mu wiąże się z kosztami finansowymi.

Korzystając z opcji: Linki do programu lub Pobierz program, przejdź do procesu instalacji 
programu. Każdy kolejny krok będzie poprzedzony oknem z komunikatem, zaakceptuj również 
warunki licencji.

Po instalacji, odszukaj grę na swoim urządzeniu, w tym celu wciśnij Menu Start.

Ćwiczenie podsumowujące
Każdy kolejny zainstalowany program zmniejsza obszar wolnego dysku komputera, dlatego 
ważne jest usuwanie (inaczej odinstalowanie) niepotrzebnych programów. 
Skorzystaj z poradnika: https://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/
jak-odinstalowac-aplikacje-w-windows-10-windows-8-windows-7-i-windows-xp/0xb81yn
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Warsztat 5. 
cyfrowa forma kSiążki oraz filmy Na dVd

Czy wiesz, że w osiedlowych biblioteka publicznych możesz wypożyczyć zbiory typu: filmy na 
płytach DVD, książki mówione, zwane również audiobookami, a nawet czynniki e-boków? To 
doskonałe rozwiązanie na skorzystanie z bezpłatnego dostępu do multimedialnych zbiorów. 
Część twórczości literackiej dostępna jest w sieci Internet bezpłatnie. Są to publikacje, do których 
wygasły prawa majątkowe, klasyka literatury lub autor wyraził zgodę na bezpłatne upublicznienie 
swojej twórczości.

Więcej informacji o prawie autorskim w Internecie:
• Poznaj Licencje Creative Commons [dostęp z dn. 26.06.2019 r.]https://creativecommons.

pl/poznaj-licencje-creative-commons/; dostęp z dn. 26.06.2019 r.
• Miernik Magdalena: „jak CC: Jak korzystać z licencji Creative Commons?” 

[dostęp z dn. 26.06.2019 r.] http://lookreatywni.pl/kategorie/komunikacja/
licencje-dla-kreatywnych-licencje-creative-commons/;

• Centrum Cyfrowe: „Czym są licencje Creative Commons?” [dostęp z dn. 26.06.2019 r.]
• https://www.youtube.com/watch?v=ouQowkWRlmA;
• Poznaj bazę cyfrowych książek o nazwie Lektury.gov.pl – www.lektury.gov

Serwis Lektury.gov.pl to realizacja postulatu budowy otwartych, dostępnych i przyjaznych cyfro-
wych zasobów edukacyjnych i kulturowych. Projekt został zainicjowany przez dwa ministerstwa: 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Dzięki tej inicjatywie lektury 
można pobierać przez Internet i słuchać ich wersji audio lub czytać w dowolnym momencie za 
pomocą wygodnej aplikacji mobilnej.
[Źródło: https://lektury.gov.pl]   

Korzystanie z serwisu nie wymaga rejestracji. Szukając wybranej publikacji z listy najważniejszych 
dzieł literatury polskiej i światowej, możesz skorzystać z wewnętrznej wyszukiwarki serwisu 
i wpisać tytuł/autora książki, lub użyć kryteriów i przejrzeć listę lektur korzystają z jednego 
z kilku filtrów:

• alfabetycznie wg nazwiska autora,
• wg rodzaju literackiego (epika, liryka, dramat),
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• wg gatunku literackiego (37 filtrów, m.in. bajka, fraszka, komedia, powieść, pamiętnik, 
satyra, wiersz),

• w odniesieniu do epoki, w której powstał utwór (od średniowiecza po współczesność),
• uwzględniając format pliku: audiobook (inaczej książka mówiona), epub i mobi to forma-

ty książek w postaci elektronicznej, stosowane w czynnikach e-booków, pdf jako książ-
ka, którą można czytać na urządzeniu mobilnym, w którym zainstalowany jest program 
Acrobat Reader (bezpłatna przeglądarka dokumentów).   

Wybierz interesujący tytuł, 
zauważ, iż nie wszystkie publi-
kacja dostępne są w każdym 
formacie.

Skorzystaj z możliwości 
odtworzenia lub pobrania 
utworu, zapoznaj się ze zna-
czeniem ikonografiki (od 
lewej):

• czytaj w przeglądarce, 
wybór tej opcji otwo-
rzy publikację,

• słuchaj w przeglądarce, wybór tej opcji spowoduje, że włączysz tryb lektora,
• pobierz – skorzystaj, jeśli chcesz zapisać utwór na urządzeniu (komputerze, laptopie, 

tablecie),
• słuchaj w aplikacji mobilnej,
• podziel się na FB – wybierz, jeśli chcesz, by inni użytkownicy sieci także dowiedzieli się 

o istnieniu serwisu, oraz chcesz podzielić się informacja o czytanej właśnie książce. Opcja 
aktywna dla osób posiadających swoje konto w serwisie społecznościowym Facebook.

Ćwiczenie podsumowujące:
Pobierz plik z dowolnym utworem na dysk komputera / lub pamięć zewnętrzną (USB).

Bezpłatne e-booki w sieci – www.ebooks43.pl/
Korzystanie z serwisu nie 
wymaga rejestracji, lecz 
wymagany jest aktywny 
adres e-mail. Służy on do 
(automatycznego) przesłania 
przez serwis pliku z wybranym 
przez Użytkownika tytułem 
publikacji.

Przejrzyj bazę darmowych 
e-booków. Zwróć uwagę, iż 
postać elektroniczna książki 
występuje w kilku formatach: 
pdf, pub, mobi. Różne urządzenie mobile umożliwiają odtworzenie różnych formatów książki 
elektronicznej (e-booka).
*E-book: https://pl.wikipedia.org/wiki/E-book
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Więcej o formatach plików e-booków: https://virtualo.pl/newsy/ktory-format-ebooka-wybrac-w144/, 
więcej o formatach plików e-booków: https://www.dobreprogramy.pl/Monczkin/Ebook-Formaty-
ksiazek-dla-laikow,31231.html.

Aby pobrać bezpłatną tytuł książki elektronicznej, wybierz opcję: Pobierz za darmo, przeczytaj 
i zaakceptuj regulamin serwisu, następnie zaloguj się na swoją skrzynkę pocztową. Wybrany 
z serwisu utwór, otrzymasz w wiadomości pocztowej w postaci załączonego pliku.

Nowości wydawnicze w formie e-booka udostępniają biblioteki. Otwórz stronę biblioteki 
i zapoznaj się z regulaminem korzystania z usługi:

• Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: https://www.legimi.pl/
bibliotekawilanowska/faq/

• Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego: 
https://www.legimi.pl/koszykowa/faq/

Czytniki oraz nowości wydawnicze w postaci książki elektronicznej możesz wypożyczyć 
również w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, http://bpochota.waw.pl/
index.php/regulamin

Warsztat 6. 
tV i filmy w Sieci

Telewizja internetowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem internautów. Dużym plusem 
usługi, zwanej potocznie „oglądanie na żądanie” (skrót VoD lub VOD; ang. Video on Demand) 
jest możliwość oglądania nadawanego materiału filmowego w wybranym przez użytkownika 
czasie, często późniejszym niż czas emisji. Nadawana (także „na żywo”) audycja może być dzięki 
temu przesunięta w odbiorze dla pojedynczego widza i słuchacza.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wideo_na_%C5%BCyczenie

Przeczytaj więcej informacji o usłudze „telewizji na życzenie” na stronach:
• Telewizja internetowa: https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja_internetowa
• Usługa VOD: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wideo_na_%C5%BCyczenie
• Najpopularniejsze serwisy VOD: https://dailyweb.pl/

przegladamy-najpopularniejsze-serwisy-vod-ktory-wybrac/
Poznaj użyteczność usługi VOD, na przykładzie serwisu VOD.tvp.pl – www.vod.tvp.pl

Serwis VOD.tvp.pl umożliwia obejrzenie treści zamieszczanych w TV publicznej.
W ramach opłacanego abonamentu RTV, masz 

również dostęp do płatnej strefy serwisu ABO. 
W tym celu należy zarejestrować się w serwisie 
VOD.

Strona główna serwisu VOD.tvp.pl to mozaika 
linków do najpopularniejszych produkcji telewizji 
publicznej (seriali, programów rozrywkowych, 
muzycznych, programów publicystycznych, 
kulinarnych, teatru telewizji).

W celu przejrzenia zgrupowanych produkcji 
telewizyjnych skorzystaj z zakładki „Katalog”, 
w górnej części ekranu. W zakładce wyodrębnione 
zostały działy: programy, seriale, filmy fabularne, 
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filmy dokumentalne, dla dzieci, informacje i publicystyka, retro, rekonstrukcja filmowa oraz teatr 
telewizji.      

Jeśli interesuje Cię kon-
kretny tytuł produkcji 
telewizyjnej, skorzystaj 
z wewnętrznej wyszuki-
warki w serwisie (lupa).   

W naszym przykładzie 
dokonaliśmy wyboru tytu-
łu serialu „M jak Miłość”.

Odcinki, które nie były 
jeszcze emitowane w TV 
oznaczone są opisem „pra-
premiera”, możliwość ich obejrzenia uzależniona jest od wniesienia opłaty. Pozostałe odcinki 
oglądamy bezpłatnie.

Wybór serwisu telewizji polskiej:
Ikony w lewym górnym roku (9 kwadracików) przekierują Cię do strony głównej TVP z wyszcze-

gólnieniem wszystkich serwisów telewizyjnych: TVP1 / TVP2 / TVP3 / TVP abc / TVP Rozrywka 
/ TVP Info / TVP Kultura / TVP Historia / TVP Seriale / TVP Sport / TVP Parlament / TVP Polonia.   
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Ćwiczenie podsumowujące
Sprawdź czy w serwisie VOD.TVP.pl znajdziesz pierwszy odcinek serialu obyczajowego „M jak 

Miłość”.   
Serwis Adapter (www.adapter.pl ) prezentu-

je polskie produkcje opatrzone napisami dla 
niedosłyszących, audiodeskrypcją dla osób 
niewidomych i niedowidzących, jak również 
migającego lektora dla osób niesłyszących. 
Serwis wyróżnia możliwość dostosowania 
wielkości czcionki, kontrastu jak również 
włączenie funkcji: napisy uproszczone, 
adiodeskrypcja, język migowy.

ARTE po polsku – www.arte.tv/pl
Kolejny serwis, który w ofercie proponuje do-
stęp do filmów dokumentalnych z tematów:

• polityka i bezpieczeństwo, pogru-
powanych w ciekawe kategorie: 
zmiana perspektywy, oczami artystów, szkiełko i oko, seriale śledcze i reportaże, dla 
młodzieży,

• jak również z tematu szeroko pojętej kultury, której kategorie to: sztuka, popkultura, 
idee, Arte Concert, występy sceniczne, muzyka klasyczna, jazz, muzyka współczesna, 
muzyka z całego świata, opera.

Warto zajrzeć do działu zatytułowanego: Nauka, którego kategoriami są natura i środowisko, 
medycyna i zdrowie, technologie i innowacje. Zachęcam również do samodzielnej eksploracji 
działów Odkrycia oraz Historia.

Większość bazy tytułów stanowią produkcje europejskie oraz materiały dostępne bezpłatnie 
z polskimi napisami. Każdy z użytkowników sieci, może korzystać z serwisu bez konieczności reje-
stracji, lecz tylko założenie konta w serwisie, umożliwia zapisywanie najciekawszych produkcji „do 
ulubionych” oraz otrzymywanie newslettera z spersonalizowanymi propozycjami programów.  

Baza zrekonstruowanych cyfrowo, przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, 
produkcji filmowych – „Dokument cyfrowo” (www.dokumentcyfrowo.pl) – to zbiór najwy-
bitniejszych polskich filmów dokumentalnych, produkowanych od lat czterdziestych po lata 
dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku.
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„W ramach projektu Dokument Cyfrowo, digitalizowane są najcenniejsze dzieła polskiej 
szkoły dokumentu. Dzięki temu, powstała wyjątkowa cyfrowa kolekcja filmów zrealizowanych 
przez tak wybitnych twórców, jak Andrzej Munk, Krzysztof Kieślowski, Jan Łomnicki, Tadeusz 
Makarczyński, Ludwik Perski, Maria Kwiatkowska, Władysław Ślesicki, Kazimierz Karabasz, Jerzy 
Hoffman, Edward Skórzewski i wielu innych.”
Źródło: http://www.dokumentcyfrowo.pl/  

NINATEKA – https://ninateka.pl/
Baza obejmuje filmy fabularne, dokumentalne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, 
spektakle teatralne i operowe, koncerty oraz relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne. 
Projekt jest częścią Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Więcej przeczytasz na stronie https://ninateka.pl/strona/jak-korzystac   
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NETFLIX – https://www.netflix.com/

Netflix, Inc. – internetowa wypożyczalnia, oferująca za zryczałtowaną opłatą wypożyczanie 
filmów i seriali poprzez media strumieniowe. Korzystanie z bazy filmów o tematyce: komedia, 
dramat, thriller, psychologiczny, dokumentalne, seriale – wymaga rejestracji i wniesienia comie-
sięcznej opłaty.  

Warsztat 7. 
SprawdzaNie repertuaru kiN i teatrów & zakup biletu

e-Bilet – www.ebilet.pl   
Gdzie kupić bilet na musical w Poznaniu? Co grają w Gdańsku w najbliższy weekend? Szukam 
inspiracji na wyjście z 10-letnim wnukiem lub 70-letnią koleżanką. Serwisu e-bilet umożliwi Ci 
zweryfikowanie informacji ze strony „Oferujemy systemy sprzedaży biletów i kontroli wejść na 
wszystkie wydarzenia kulturalne i sportowe”. Sprawdźmy.

Platformę E-Bilet zacznij poznawać, zaczynając od menu z dolnej części strony serwisu (przewiń 
stronę WWW aż do końca). Znajdziesz tam informacje:

• z kategorii: EBILET POLSKA. Zacznij od części zatytułowanej: „O eBilet” oraz Regulamin 
serwisu,

• z kategorii ZAKUPY. Przeczytaj część „Jak kupować” oraz Punkty sprzedaży.
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Punkty sprzedaży: możesz kupić bilet na wybrane wydarzenie kulturalne nie tylko płacąc 
przez Internet, ale również w punkcie stacjonarnym. Listę punktów wraz z danymi adresowymi 
i godzinami ich funkcjonowania, znajdziesz wpisując z lewej strony (wybierz najwygodniejszą 
dla Ciebie opcję):

• nazwę miejscowości, w której chcesz kupić bilety stacjonarnie,
• wybierając z gotowej listy miejscowości,
• wybierając opcję Zlokalizuj mnie.   

Jeśli już wiesz, w jaki sposób możesz kupić bilety na interesujące Cię wydarzenie, czas na za-
poznanie się z ofertą serwisu. W górnej części serwisu, w wewnętrznej wyszukiwarce, możesz 
wpisać nazwę wydarzenia, którego plakat widziałeś/widziałaś dziś w tramwaju, lub wpisać imię 
i nazwisko artysty, grupy artystycznej, którą chcesz obejrzeć.

Dodatkowo platforma dysponuje rozbudowanymi kategoriami wydarzeń (ikonografika): teatr, 
koncerty, sport, dla dzieci, klasyka, widowiska, targi, kino.

Masz także możliwość filtrowania wydarzeń, poprzez wybór miejscowości (pole miasto) czy 
wybór daty w kalendarzu.
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Ćwiczenie podsumowujące:
Sprawdź, czy wybrane przez Ciebie wydarzenie w serwisie e-bilet, znajdziesz również w innych, 
proponowanych poniżej serwisach rozrywkowych?

• Bilety 24 – www.bilety24.pl/
• Bilety na Kabarety – www.biletynakabarety.pl
• Kup Bilecik – www.kupbilecik.pl/
• Eventim – www.eventim.pl/

FILMWEB – www.filmweb.pl
Serwis dla wielbiciela kina. Znajdziesz tam informacje o filmach, przyznanych nagrodach, , aktu-
alnościach ze świata kinematografii. Serwis umożliwia również dostęp do bieżących informacji 
o repertuarze wszystkich kin w Polsce, wraz z podaniem dat i godzin planowanych projekcji.   

Ćwiczenie podsumowujące:
Przejrzyj proponowane serwisy, a znajdziesz odpowiedź, gdzie w sieci szukać informacji o im-
prezach/wydarzeniach kulturalnych:

• Senioralna Warszawa: http://senioralna.um.warszawa.pl/
• Kulturalna Warszawa: http://www.kulturalna.warszawa.pl
• Warszawa for free: https://waw4free.pl/
• Warsaw Now: www.warsawnow.pl – szczególnie menu: wydarzenia: co robić w tym 

miesiącu / w tym tygodniu, pełna informacja o wydarzeniu wraz z odnośnikiem do stro-
ny www.


