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Facebook (czyt. Fejsbuk) – serwis społecznościowy – serwis internetowy, który służy do budowania 
sieci społecznych i towarzyskich, które opierają się na podobnych zainteresowaniach, wspólnym 
życiu zawodowym lub prywatnym, wspólnych poglądach, hobby lub grach, itd. Umożliwia 
kontakt ze znajomymi oraz dzielenie się informacjami, zainteresowaniami, zdjęciami, filmami 
oraz odwiedzonymi miejscami. Serwisy społecznościowe to serwisy, których każdy użytkownik 
może stworzyć własny profil, czyli przedstawienie siebie w Internecie.

Facebook zawiera m.in.:
• strony, które możesz polubić (kliknąć przycisk  Lubię to, nazywa się to lajkowaniem),
• profile osób (czyli strony z informacjami i zdjęciami), z którymi możesz porozmawiać 

i dodać ich do znajomych. Użytkownicy tworzą własne profile. Profil to cyfrowe przed-
stawienie siebie na danym portalu, prezentacja. Można to porównać do komputerowej 
wizytówki ze zdjęciami i wszystkim co chcemy do niej dodać. Na profil składają się 
wszystkie informacje przez nas udostępnione (pokazane) innym, nie tylko dane kontak-
towe, lub wiek i płeć, ale zdjęcia, w tym nie tylko profilowe, ale wszystkie zdjęcia, które 
umieszczamy na portalu, nasze posty (wszystko co napiszemy). Domyślnym (pierwszym) 
oznaczeniem profilu jest zarys sylwetki  potem możemy zastąpić go własnym 
zdjęciem.

• treści, które możesz komentować (te treści nazywamy postami).
Warto pamiętać, że strony na Facebooku są przestrzeniami publicznymi. Twój post lub komen-

tarz może zobaczyć każdy, kto może zobaczyć stronę (na swoim profilu, możesz w ustawieniach 
prywatności wybrać kto będzie mógł zobaczyć Twój post). Gdy dodajesz post lub komentarz 
na stronie, zdarzenie może zostać opublikowane w Aktualnościach i w innych miejscach na 
Facebooku.

Treści tworzone przez użytkowników są siłą napędową portalu. Facebook nie produkuje żadnych 
treści, wszystko co się na nim znajduje jest tworzone i udostępniane przez użytkowników.

Liczba użytkowników Facebooka przekroczyła 1 miliard w styczniu 2014 r. Wiele firm i instytucji 
zamiast tradycyjnej reklamy inwestuje w kampanie na Facebooku, gdyż dociera w ten sposób 
do ogromnej liczby użytkowników. Praktycznie każda instytucja ma już swoją stronę (fanpage) 
na Facebooku.

Założenie konta (profilu)
Konto jest powszechnym zwrotem odnoszącym się do 
systemów internetowych i choć nie ma nic wspólnego 
z bankiem, pomoże nam zrozumieć jak działa system 
internetowy:

Konto w banku to przypisana nam półeczka, na której 
leżą nasze pieniądze, półeczka ma swój numer, a PIN do 
karty jest kluczykiem, który daje nam do niej dostęp. 
Podobnie jest z każdym innym systemem internetowym:

Konto na Facebooku  nasz profil, z naszymi zdjęciami,
Konto w systemie bibliotecznym  półka na której są 

wpisane książki, które wypożyczyliśmy,
Konto na allegro  koszyk, przez który możemy kupować 

lub sprzedawać.
Żeby mieć, konto w bibliotece, trzeba się do niej zapisać, 

a na Facebooku trzeba się zarejestrować.
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Jak założyć swoje konto na Facebooku?
Aby założyć konto na Facebooku, wejdź na stronę: www.Facebook.com Ujrzysz formularz 
rejestracyjny, który trzeba wypełnić.

Założenie konta = identyfikacja użytkownika = zgoda na regulamin i jego postanowienia.
1. Wskaż myszką na pole ramki w dowolnym miejscu i kliknij w białe pole. Gdy pojawi się 

pionowy migający kursor, wpisz dane. Postępuj tak z każdą kolejną ramką.
2. Wpisz hasło, które pokaże się w formie kropek. Jest to zabezpieczenie, aby nikt go nie 

podejrzał. Hasło będzie kluczykiem do naszego konta, lepiej go nie zgubić.
Proponuję, aby hasło miało co najmniej 8 znaków, w tym jedną dużą literę i jedną cyfrę lub 
znak specjalny, np. (, ;, /, !, %, { nie używamy spacji i polskich znaków (za granicą nie ma 
litery „ę”).
Pamiętaj też, że hasło do Facebooka powinno być inne niż hasła, za pomocą których logujesz 
się do innych kont, np. kont pocztowych czy bankowych.

3. Kliknij w trójkąciki (dziubek)    przy dacie, aby pokazała się lista, z której wybierzesz swoją 
odpowiedź. Nie musi to być prawdziwa data, nikt nam w dowód nie zajrzy, ale musi być 
powyżej 13 lat. Proponuje najechać na niebieski napis „Dlaczego mam podać datę swoich 
urodzin?” warto najeżdżać kursorem na takie napisy, dużo nam wyjaśnią.

4. Na końcu kliknij w zielony przycisk by potwierdzić rejestrację konta.

Właśnie zaakceptowaliśmy regulamin (zgodziliśmy się na warunki Facebooka), przeczytałem go 
ja żebyście Wy nie musieli, chociaż gorąco do tego zachęcamy. Jeśli nie podpisuje się umowy 
z bankiem bez dokładnego przestudiowania jej zasad, dlaczego zgadamy się na regulaminy bez 
czytania?

W życiu (Internecie) nie ma nic za darmo, więc czym płacimy? Swoimi danymi. Miedzy innymi 
dlatego potrzebna jest nasza data urodzenia, Facebook będzie dopasowywał do niej reklamy. 
Zakładając konto na Facebooku udostępniamy mu bardzo dużo naszych danych, choćby loka-
lizacje i dane urządzeń, z których korzystamy, oraz prawa do swojego wizerunku. Oczywiście 
Facebook, będzie nimi rozporządzał zgodnie z prawem, ale należy mieć świadomość zasad, na 
które się zgadzamy.

Po zatwierdzeniu rejestracji przejdź kolejne kroki uzupełniając Twoje dane. Możesz zostać 
poproszony o weryfikację konta poprzez odczytanie wiadomości e-mail, którą serwis wyśle na 
Twoją skrzynkę. Będzie tam link (odsyłacz, niebieski tekst), na który należy kliknąć, potwierdzając 
dostęp do skrzynki mailowej, którą podaliśmy. Podobnie wygląda potwierdzenie za pomocą 
numeru telefonu, możemy dostać SMS-a z kodem do wpisania w komputerze.

Założenie swojego profilu to w zasadzie pierwsza rzecz, jaką robimy zaczynając korzystać 
z Facebooka. Zasada, zapisana zresztą w regulaminie (naprawdę, warto tam czasami zerknąć), 
jest banalnie prosta:

Jeden człowiek – jeden profil
Oznacza to tyle, że każda logująca się w serwisie osoba powinna mieć swój imienny, pojedynczy 
profil. Czyli na jeden adres mailowy lub numer telefonu można założyć tylko jedno konto na 
Facebooku.

Profil jest Twoją wizytówką. Możesz określić, co udostępniasz, np. zainteresowania, zdjęcia 
i dane osobowe takie, jak miejscowość rodzinna, a także komu udostępniasz te informacje. Twój 
profil zawiera także oś czasu, na której możesz zobaczyć własne posty oraz posty, na których Cię 
oznaczono. W ustawieniach osi czasu i oznaczania możesz zarządzać znacznikami oraz określić, 
kto może dodawać i wyświetlać treści na Twojej osi czasu.
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Przy rejestracji pojawi się komunikat o możliwości wyszukania znajomych poprzez adresy 
z konta e-mail lub po numerach telefonów. Możesz w każdej chwili dodać nowych znajomych, 
tak więc na razie można kliknąć Pomiń ten krok.

Aby anulować wysłane zaproszenie do grona znajomych:
• Przejdź do wysłanych zaproszeń do grona znajomych
• Ustaw kursor na przycisku   Wysłano zaproszenie do grona znajomych obok zapro-

szenia, które chcesz anulować.
• Wybierz kolejno opcje Anuluj zaproszenie > Anuluj zaproszenie.

Następny komunikat dotyczy Twoich danych. Uzupełnij tylko te, które uznasz za stosowne, 
a następnie kliknij Dalej (lub Pomiń, jeśli nie chcesz podawać żadnych danych).

Usługi społecznościowe ułatwiają rozwój sieci kontaktów poprzez łączenie profilu użytkownika 
z innymi osobami lub podmiotami o podobnych zainteresowaniach lub w jakimś stopniu z nimi 
powiązanymi.

Mając swój profil, możemy między innymi:
• dodawać różne osoby do swoich znajomych i komunikować się z nimi;
• tworzyć swoje galerie zdjęć;
• korzystać z bardzo wielu dostępnych na Facebooku aplikacji, rozrywkowych lub 

użytkowych;
• tworzyć Wydarzenia – informacje z konkretną datą i opisem, co będzie się działo;
• tworzyć wiele grup dyskusyjnych – na różne tematy;
• tworzyć fanpage – strony poświęcone interesującym nas osobom, miejscom, tematom itp.

Ważne: Profil nie może być „firmowy” czy „tematyczny” – bo takie dość często są po prostu 
usuwane jako niezgodne z regulaminem. Nie warto więc takich zakładać — szkoda stracić 
zdobytych w tym czasie znajomych i wszystkie ciekawe rozmowy.

Aby edytować podstawowe informacje (np. płeć, dane kontaktowe, związki, miejsce pracy, 
wykształcenie):

• W Aktualnościach, w lewym górnym rogu, kliknij swoje imię i nazwisko.
• Kliknij pozycję Informacje pod zdjęciem w tle.
• W menu po lewej stronie kliknij sekcję, którą chcesz zmienić.
• Ustaw kursor na informacjach, które chcesz edytować.
• Po prawej stronie sekcji kliknij Opcje i wybierz Edytuj.
• Użyj ikony wyboru odbiorców, aby wybrać osoby, którym chcesz udostępnić tę informa-

cję, a następnie kliknij opcję Zapisz zmiany.

|
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Jak korzystać z Facebooka?

Po założeniu konta i uzupełnieniu danych zobaczysz swój profil.

Niebieski pasek na górze strony – powiadomienia i wyszukiwanie
Pasek ten znajduje się na górze strony i zawiera powiadomienia różnego typu oraz ramkę służącą 
do wyszukiwania stron oraz osób, oznaczoną standardowo symbolem lupki.

Pasek wyszukiwania – działa bardzo podobnie do wyszukiwania w Google, ale jest ograniczony 
tylko do Facebooka. W tej ramce możesz wpisać to, co Cię interesuje. W miarę wpisywania 
zobaczysz propozycje strony. Jeżeli wśród nich zobaczysz to, czego szukasz, kliknij, a przeniesiesz 
się na stronę. W ramce możesz wpisać konkretną osobę (np. Anna Kowalska), nazwę miejsca, 
dzielnicy, restauracji, książkę, film itd. Przy wyszukiwaniu przyjaciół należy pamiętać, żeby 
sprawdzić również zdjęcie profilowe, aby dodać do znajomych tego Jana Kowalskiego, o którego 
nam chodziło.

Profil – nasz profil zawsze jest dostępny pod naszym imieniem zaraz po prawej stronie pola 
wyszukiwania na niebieskim pasku na górze strony.

Po prawej stronie niebieskiego paska znajdziemy sekcję, gdzie pojawiają się powiadomienia 
o różnych sprawach, które dzieją się na Facebooku.

Jeżeli ikona podświetla się, oznacza to, że masz nowe powiadomienie, którego nie przeczytałeś. 
Klikając na ikonki, zobaczysz szczegóły tych powiadomień. Klikając na konkretne powiadomienie, 
zobaczysz je i będziesz mógł na nie odpowiedzieć. Gdy ikona podświetla się, widnieje przy niej 
czerwone pole z liczbą. Liczba ta oznacza liczbę powiadomień, które na Ciebie czekają, tak samo 
oznaczone są powiadomienia przy ikonkach w telefonie komórkowym.

 –  powiadomienia o tym, że ktoś prosi Cię o dodanie do grona 
znajomych.

 –  powiadomienie o nadejściu nowych wiadomości od innych 
użytkowników.

   –  powiadomienie o innych aktywnościach, np. polubieniach twoich 
zdjęć, odpowiedzi na to, co napisałeś itd.

W dalszej części niebieskiego paska po prawej stronie znajdują się 
jeszcze dwa bardzo ważne przyciski, pierwszy z nich to znak zapytania.

? – tak jak symbol lupki zawsze oznacza wyszukiwanie, tak znak 
zapytania oznacza pomoc – odpowiedzi na nasze pytania, podpowiedzi, 
jak coś zrobić lub wskazówki dotyczące obsługi portalu. Zawsze warto 
zapoznać się z pomocą, szczególnie na początku przygody z nowym 
portalem, ale również doświadczeni użytkownicy mogą w niej znaleźć 
parę ciekawostek.
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Jak widać na obrazku, pomoc zawiera swoje własne wyszukiwanie, w którym możemy zadać 
pytanie (pole z lupką), oraz zawiera najczęściej odwiedzane działy i odsyłacze do najważniejszych 
ustawień naszego konta, czyli kontroli prywatności.

Jest to coś zbliżonego do FAQ z innych portali (z ang. Frequently Asked Questions) – zbiór 
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na danej stronie lub na danym forum. Jeżeli szukamy 
jakiejś informacji i rozważamy zadanie pytania drogą elektroniczną, warto sprawdzić, czy nikt 
nie zadał tego pytania przed nami.

Ostatnim przyciskiem znajdującym się na górnym pasku, jest trójkąt (dziubek) w prawym 
rogu. Ten trójkąt oznacza menu rozwijane, czyli są tam przyciski, które nie zmieściły się na pasku, 
lub ich umieszczenie sprawiłoby że stałby się nieczytelny.

Po naciśnięciu trójkąta pojawiają się te pozostałe, zazwyczaj 
ukryte opcje.

Jest tu sporo możliwości dla zaawansowanych użytkowników, np. 
tworzenie grup, stron i reklam. Nas najbardziej interesować będzie 
ostania sekcja zawierająca po kolei:

• Dziennik aktywności to zestawienie tego, co ostanio 
robiłeś na portalu. Twój dziennik aktywności zawiera listę 
Twoich postów i aktywności od dnia dzisiejszego do same-
go początku. Zobaczysz tam również zdarzenia i zdjęcia, 
w których Cię oznaczono oraz nawiązane połączenia – na 
przykład polubienie strony lub dodanie osoby do grona 
znajomych. Domyślnie dziennik aktywności pokazuje 
aktywność z bieżącego roku, zaczynając od najnowszych 
zdarzeń. Kliknij rok (w prawym górnym rogu), aby przejść 
do wybranego okresu. 
Ikony wyboru odbiorców po prawej stronie każdego posta 
pokazują, komu został on udostępniony (wszystkim, tylko 
znajomym itp.)

• Preferencje aktualności oznaczają, jakie informacje chcemy oglądać, np. czy od zna-
jomych, czy z grup tematycznych, czy np. z fanpage’y które polubiliśmy (ulubionego 
artysty lub gazety).

• Ustawienia – to wszystkie opcje, które dotyczą naszego konta. Od ustawień jak ma być 
wyświetlana temperatura (stopnie Celsjusza czy Farenheita) po zmianę hasła i ustawie-
nia reklam. Jeśli chcemy cokolwiek zmienić w funkcjonowaniu naszego konta, to właśnie 
jest miejsce, w którym to zrobimy.

• Wyloguj – jest jednym z najważniejszych przycisków w każdym portalu internetowym. 
Pamiętamy, że aby dostać się do naszego konta musimy się zalogować, czyli poprawnie 
wprowadzić nasz adres mailowy lub telefon (login, identyfikujący użytkownika) oraz 
hasło, czyli kluczyk. W ten sposób przekręcamy kluczyk, otwieramy drzwi i dostajemy 
się do naszego konta. Wylogowanie się z kolei jest procesem odwrotnym, wychodzimy 
i zamykamy za sobą drzwi na klucz. Jest to bardzo ważne, żeby się wylogować. Jeśli tego 
nie zrobimy, następna osoba, która usiądzie przy komputerze będzie miała dostęp do 
naszego konta.

Ustawianie zdjęć w swoim profilu
Aby dodać zdjęcie profilowe lub zmienić aktualne zdjęcie profilowe, przejdź do swojego profilu 
i ustaw kursor na zdjęciu profilowym, a następnie kliknij opcję Zaktualizuj zdjęcie profilowe.
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Możesz:
• przesłać zdjęcie z komputera,
• dodaj nakładkę,
• wybrać zdjęcie, które zostało przez Ciebie wcześniej dodane lub na którym Cię 

oznaczono.
Przytnij zdjęcie i kliknij Zapisz. Jeśli nie chcesz przycinać zdjęcia, kliknij opcję Pomiń przycinanie 

w lewym dolnym rogu, a następnie Zapisz.
Aby zdjęcie profilowe miało najlepszą jakość, powinno ono mieć co najmniej 320 pikseli 

szerokości i 320 pikseli wysokości.
Uwaga: Twoje aktualne zdjęcie profilowe jest zawsze dostępne publicznie.

Zdjęcie w tle to duże zdjęcie widoczne w górnej części profilu, otaczające zdjęcie profilowe. 
Podobnie jak zdjęcia profilowe, zdjęcia w tle są dostępne publicznie, więc każdy odwiedzający 
Twój profil będzie mógł je zobaczyć. Aby wkleić zdjęcie w tle kliknij Dodaj zdjęcie w tle i zaznacz 
opcję Dodaj zdjęcie… i wybierz odpowiednią fotografię z dysku twardego Twojego 
komputera. 

Znajomi
Możesz wysyłać zaproszenia do grona znajomych swoim przyjaciołom, członkom rodziny i innym 
osobom na Facebooku, które znasz i którym ufasz. Aby zaprosić kogoś do grona znajomych 
wyszukaj go i wyślij zaproszenie. Jeśli ta osoba zaakceptuje zaproszenie, będziesz automatycznie 
ją obserwować, a ona Ciebie, co oznacza, że będziecie widzieć swoje posty w aktualnościach. Aby 
widzieć aktualności dotyczące interesującej osoby, której nie znasz osobiście, np. dziennikarza 
lub celebryty, możesz ją obserwować, czyli polubić jej profil.

Jak już powiedzieliśmy Facebook sam nie generuje treści, robią to użytkownicy, a Facebook 
funkcjonuje na połączeniach miedzy nimi. Czyli, im wiecej mamy znajomych, polubionych stron 
i grup do których należymy, tym lepiej. Dlatego nieustannie będziemy widzieć wyświetlaną przez 
Facebook listę: Osoby, które możesz znać.

Funkcja Osoby, które możesz znać, pomaga odnaleźć znajomych na Facebooku. Sugestie osób, 
które możesz znać, są oparte m.in. o informacjetake, jak:

• Wspólni znajomi. To najczęstsza przyczyna sugestii.
• Przynależność do tej samej grupy na Facebooku lub wspólne oznaczenie na zdjęciu.
• Twoje sieci (na przykład szkoła, uczelnia czy praca).
• Kontakty

Dlatego mogą się tam pojawić, również osoby, których nie znamy, nie lubimy i nie chcemy 
dodawać do grona znajomych. Pamiętajmy, że generuje je automat, która nie zna naszych 
osobistych relacji i preferencji. Jeśli nie chcemy kogoś dodawać, a nawet oglądać, możemy go 
usunąć z sugestii znakiem x w prawym górnym rogu zdjęcia.

Osoba zapraszająca nie zostanie powiadomiona, jeśli usuniesz ją z sugestii lub usuniesz jej 
zaproszenie do grona znajomych. Ponadto przez okres roku nie będzie mogła wysłać do Ciebie 
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nowego zaproszenia. Możesz trwale uniemożliwić tej osobie wysłanie kolejnego zaproszenia. 
W tym celu zablokuj tę osobę.

Facebook daje nam trzy główne sposoby nawiązywania relacji: profil prywatny, grupa dys-
kusyjna oraz fan page. W zależności od tego, jakie mamy plany dotyczące rozmów i kontaktów 
z innymi, warto używać wszystkich tych narzędzi. Każde powstało w innym celu – i tam sprawdza 
się najlepiej.

Profil prywatny
Mając profil prywatny, możemy między innymi:

• dodawać różne osoby do swoich znajomych i komunikować się z nimi,
• tworzyć swoje galerie zdjęć,
• korzystać z bardzo wielu dostępnych na Facebooku aplikacji, rozrywkowych lub 

użytkowych, 
• tworzyć Wydarzenia – informacje z konkretną datą i opisem, co będzie się działo,
• tworzyć wiele grup dyskusyjnych – na różne tematy,
• tworzyć fan page.

Ważne: Profil nie może być „firmowy” czy „tematyczny” – bo takie dość często są po prostu 
usuwane jako niezgodne z regulaminem. Nie warto więc takich zakładać – szkoda stracić zdobytych 
w tym czasie znajomych i wszystkie ciekawe rozmowy.

Grupa dyskusyjna
Kiedy mamy już profil prywatny, a chcemy rozmawiać z większą liczbą użytkowników na kon-
kretny temat – możemy założyć grupę dyskusyjną. Grupy stanowią przestrzeń dla osób, które 
chcą komunikować się w związku ze wspólnymi zainteresowaniami. Możesz utworzyć grupę 
o dowolnej tematyce – zjazd rodzinny, drużyna sportowa, w której grasz w wolnym czasie czy klub 
książki – i dostosować jej ustawienia widoczności w zależności od tego, kto ma mieć możliwość 
zobaczenia grupy i dołączenia do niej. To forma stworzona właśnie do tego rodzaju aktywności, 
więc ma kilka udogodnień: grupa może być otwarta dla wszystkich albo zamknięta, przeznaczona 
tylko dla konkretnych osób, może być też ukryta, to oznacza, że nie tylko nie będzie widać jej 
zawartości, ale osoby niebędące w grupie w ogóle się o niej nie dowiedzą. Możemy dodawać 
dokumenty, czyli notatki tekstowe z najważniejszymi informacjami, rozmawiać z grupą przez 
Messenger, dodawać wydarzenia związane bezpośrednio z grupą.

Netykieta, czyli etykieta w necie:
• Przed rozpoczęciem nowej dyskusji sprawdź, czy nikt nie zaczął tego wątku wcze-

śniej, by nie mnożyć dyskusji na te same tematy. To pozwala utrzymać porządek 
na forum. Piszmy krótko i na temat.

• Pisanie nie na temat może nawet skutkować zablokowaniem uczestnictwa w życiu 
forum.

• Piszemy bez Caps Locka, czyli nie używamy wyłącznie wielkich liter, gdyż uznawane 
jest to za krzyk oraz utrudnia odbiór komunikatu. Może się zdarzyć, że ktoś wtedy 
w ogóle zignoruje naszą wiadomość. Staramy się też pisać poprawnie i bez błędów.

• Nie spamuj – spam to coś, co zaśmieca, m.in. wysyłanie kilku postów o jednakowej 
treści z rzędu, wpisywanie w każdym temacie wypowiedzi np. z linkiem do naszej 
strony, dodawanie postów składających się z samych emotikonek czy z pojedynczymi 
słowami, a także wysyłanie tzw. łańcuszków szczęścia.
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Komunikacja w ramach grup jest prosta. Co więcej – każdy użytkownik może stworzyć wiele 
różnych grup, każdą z inną tematyką, i (w przeciwieństwie do wielu profili) nie jest to sprzeczne 
z regulaminem.

Fan page
To także forma komunikacji skupiona wokół konkretnego tematu, od 
grupy dyskusyjnej różni się jednak tym, że ten temat może zostać w dużo 
pełniejszej formie zaprezentowany. Fan page, tłumaczona często jako 
strona fanowska (wiem, nie do końca po polsku) umożliwia przedstawienie 
swojej firmy, strony internetowej czy bloga albo jakiegoś konkretnego 
społecznego działania czy planu.

Osoby skupione wokół takiej strony mogą oczywiście dodawać informacje 
i linki oraz komentować wpisy innych – a im chętniej i częściej to robią, 
tym większe masz szanse na zdobywanie nowych fanów.

Utworzenie grupy i fanpage’u jest pod trójkącikiem (Dziubkiem) w prawym 
rogu niebieskiego paska na górze strony.

Po lewej stronie ekranu pod niebieskim paskiem zawsze znajduje się 
menu nawigacyjne, w którym znajdują się odsyłacze do wszystkich 
najważniejszych funkcji i możliwości Facebooka. Domyślnie zaczynamy 
od aktualności.

Możesz wyświetlać zdarzenia w kolejności od najnowszego do najstar-
szego, jednak ostatecznie aktualności powrócą do ustawień domyślnych. 
Domyślnie w aktualnościach najpierw wyświetlane są najbardziej popularne 
zdarzenia. Preferencje Aktualności pozwalają kontrolować to, co widzisz 
w Aktualnościach.

Aby wyświetlić preferencje Aktualności: Kliknij opcję   w prawym 
górnym rogu dowolnej strony Facebooka. Wybierz opcję Preferencje 
Aktualności.

Poniżej znajduje się odsyłacz do Messengera, o którym za chwilę.
Dalej znajdują się skróty oraz przedział Eksploruj w którym znajdują się 

wszystkie możliwości Facebooka podzielone według określonych kryteriów.
Menu boczne służy do szybkiego przemieszczania się miedzy różnymi 

funkcjami, np. w miarę przystępowania do różnych grup tematycznych 
będą one dodawane do listy skrótów i będą zawsze pod ręką w menu po 
lewej (nie będzie trzeba ich szukać lupką).

Są tam również ukryte niektóre elementy z menu paska górnego, np. 
listy znajomych i przyciski Utwórz….

Messenger
Facebook Messenger (inaczej: Messenger) – komunikator internetowy stworzony przez Facebooka. 
Służy do wysyłania wiadomości, zdjęć, filmów, naklejek i innych plików, a także pozwala reagować na 
wiadomości znajomych (tzw. reakcje). Usługa pozwala również na połączenia głosowe (także grupowe) 
oraz na wideorozmowy. Aplikacja ma możliwość szyfrowania wiadomości oraz grania w minigry.

W kwietniu 2017 roku z Facebooka Messengera korzystało 1,2 mld użytkowników, a możliwość 
prowadzenia rozmów głosowych i wideo rozmów wpłynęła na wyparcie Skypa przez Messengera.

Od 2008 roku aplikacja była rozwijana jako Facebook Chat, później oddzielono ją od głównej 
aplikacji Facebooka oraz przemianowano na Facebook Messenger.
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W październiku 2016 roku Facebook uruchomił Messenger Lite, pozbawioną wielu dodatko-
wych funkcji wersję Messengera. Dzięki funkcji wysyłania wiadomości na Facebooku możesz 
natychmiast dotrzeć do wybranych osób. Możesz wysyłać znajomym zdjęcia, załączniki, naklejki, 
filmiki na czacie Facebooka lub w witrynie Messenger.com na komputerze lub prze aplikację na 
telefon komórkowy. Obecnie jest również możliwość zainstalowania aplikacji Messenger bez 
konta na Facebooku – ta możliwość dostępna jest tylko w telefonach komórkowych.

Aby wysłać bezpośrednią wiadomość na Facebooku z komputera:
• Kliknij ikonę  w prawym górnym rogu ekranu.
• Kliknij opcję Nowa wiadomość.
• Zacznij wprowadzać imię i nazwisko w polu Do. Imiona i nazwiska znajomych pojawią się 

w menu rozwijanym.
• Wybierz osobę lub osoby, do których chcesz wysłać wiadomość.
• Wprowadź wiadomość i naciśnij klawisz Enter, aby ją wysłać.

Możesz także wysłać do kogoś wiadomość klikając opcję Wiadomość w górnej części profilu 
tej osoby. Po prawej stronie ekranu (czasami w lewym dolnym rogu) znajduje się czat, jest to 
lista wszystkich naszych znajomych (Ci, którzy w tym momencie SĄ na Facebooku są oznaczeni 
zieloną kropką). Jest to podręczne przedstawienie Messengera, które pozwala nam szybko 
włączyć rozmowę z wybranym znajomym. Wystarczy kliknąć jego imię i nazwisko, a w lewym 
dolnym rogu ekranu wyskoczy okienko konwersacji, w którym możemy pisać.

Czat jest komunikatorem natychmiastowym, czyli piszemy w czasie rzeczywistym i odpowiedzi 
te pojawiają się w czasie rzeczywistym. Pozwala to prowadzić pisaną rozmowę. Dodatkowo, 
jeśli znajomy ma Messenger w telefonie, nasza wiadomość pokaże się tak jakby dostał SMS-a.

Polubienia czyli „lajkowanie”
Każdy post można polubić. Wszystko co pojawia się w naszych 

aktualności, niezależnie czy są to posty naszych znajomych, 
stron czy grup dają nam możliwość dalszych reakcji:

Jak widać z dołu każdego postu znajdują się trzy przyciski:
• Lubię to! Przycisk pozwalajacy wyrazić nasze po-

parcie, dodatkowo polubienie łączy nas z danym 
postem i będziemy dostawać dodatkowe powiado-
mienia jeśli ktoś go skomentuje. 
Obecnie oprócz lubię to możliwe SA jeszcze inne re-
akcje typu: WOW!, Super! Wrrr. Wystarczy najechać 
na Lubię to! I pojawią się dodatkowe możliwości 
reakcji.

• Komentarz – każdy post można skomentować. Ale 
to nie wszystko… komentarz pod postem też można 
polubić lub skomentować, w ten sposób każda informacja zawiera dużo możliwości 
odniesienia się i nawiązania dyskusji.

• Udostępnij – to bardzo popularny przycisk pojawiający się nie tylko na Facebooku, ale 
praktycznie wszędzie w Internecie. 
Udostępnij oznacza praktycznie przekaż/pokaż dalej. Wybierając tę opcję możemy dany 
post, artykuł z gazety lub stronę internetową umieścić w swoich aktualnościach tak, aby 
nasi znajomi ją zobaczyli.
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Po kliknięciu na pole Udostępnij pojawi 
się ramka udostępniania. Możesz przekazać 
dalej post poprzez umieszczenie go na 
swojej stronie, umieszczając na osi czasu 
danego znajomego lub w grupie, do której 
dołączyłeś. Po określeniu miejsca, gdzie 
chcesz pokazać post, kliknij na niebieską 
ramkę z napisem Udostępnij.

Jeśli chcesz okazać swoje poparcie 
dla strony i widzieć w aktualnościach 
zamieszczanie na niej materiały, polub ją. 
Aby polubić stronę:

• Przejdź do wybranej strony.
• Kliknij przycisk  Lubię to! pod zdjęciem w tle strony.

Kiedy polubisz stronę, automatycznie zaczniesz ją również obserwować, co oznacza, że publi-
kowane na niej materiały będą pojawiały się w Twoich aktualnościach.

Strony, które lubisz, widnieją w Twoim profilu w sekcji Informacje, poniżej pozycji Polubienia. 
Zamieszczony na stronie post, który polubisz, może się pojawić w aktualnościach. Twoje imię 
i nazwisko może być też widoczne na polubionej stronie oraz w dotyczących jej reklamach.

Aby wyświetlić obserwowane osoby lub strony:
• Przejdź do profilu i kliknij opcję Informacje.
• Przewiń ekran w dół do sekcji Znajomi i kliknij kolejno opcje Więcej  Obserwowani.

Dodawanie postu na stronę
Możesz podzielić się swoimi myślami i przeżyciami z innymi użytkownikami Facebooka poprzez 
dodawanie wiadomości (postów) na stronie.

Posty pojawiają się na osi czasu (zwanej też tablicą) – jest to chronologicznie uporządkowany 
zapis Twoich postów na Facebooku. Możesz 
umieszczać na niej posty tekstowe, zdjęcia, 
filmiki, linki, wydarzenia. Aby to zrobić, kliknij 
lewym przyciskiem myszy w zaznaczone 
pole, gdy pojawi się pionowa migająca kreska 
napisz coś, a następnie kliknij na Opublikuj.

W postach możesz umieszczać również zdjęcia. Najpierw wpisz treść postu w polu „O czym 
teraz myślisz?”, a później kliknij w ikonkę aparatu znajdującego się pod okienkiem tekstowym. 
Pojawi się wtedy okno – wybierz odpowiednią fotografię z Twojego dysku twardego i kliknij 
Otwórz. Po załadowaniu się zdjęcia kliknij Opublikuj.

Możesz również komentować posty swoje i innych użytkowników. O aktywności swoich 
znajomych zostaniesz poinformowany poprzez powiadomienie na pasku górnym.

Po kliknięciu w powiadomienie zostaniesz przeniesiony do konkretnego postu. Tam, w polu ko-
mentarza, możesz udzielić odpowiedzi na pytanie lub skomentować działania innych użytkowników.

Warto na początku polubić (czyi kliknąć Lubię to) strony innych organizacji/instytucji/osób, które 
mogą nas interesować. Dzięki temu na bieżąco będą spływać do Ciebie informacje o działaniach 
tych instytucji/organizacji/osób. Posty polubionych profili będą wyświetlać się w strumieniu 
aktywności, który znajdziesz po kliknięciu w ikonę Facebooka w lewym górnym rogu strony.
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Bezpieczeństwo

Korzystając z portalu Facebook.com należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa 
i ochrony swoich danych wrażliwych. 

• Nie umieszczaj informacji o miejscu zamieszkania, nie podawaj numerów telefonu oraz 
nie udostępniaj publicznie adresu e-mail.

• Nie zapisuj plików internetowych przesyłanych przez osoby, których nie znasz, nie klikaj 
na odnoścniki (linki) od ludzi, których nie znasz.

• Do minimum ogranicz informacje, które umieszczasz w sieci.
• Pamiętaj, jeśli pokazujesz (udostępniasz) coś w sieci, nie wiesz co inni zrobią z tymi 

informacjami.
• Nie zamieszczaj zdjęć swojego domu z widocznym adresem, nie dziel się też informa-

cjami typu: „Wyjeżdżamy na urlop, szkoda zostawiać mieszkanie puste, ale niedługo 
wrócimy!”.

Facebook.com ma rozbudowaną funkcję kontroli prywatności i możesz ograniczyć dostęp innych 
użytkowników do treści na twoim profilu. Klikając małą kłódkę na górnej niebieskiej belce, możesz 
przejść do edycji ustawień, by określić, kto i co może robić na Twoim profilu. Przejrzyj te opcje 
i skonfiguruj swoje konto. Domyślnie każdy może oglądać większość treści i warto zaproponować 
zmianę na Tylko dla znajomych albo Znajomi znajomych.

Facebook dodał możliwość prowadzenia prywatnego handlu na swoim portalu. W pasku 
nawigacji po lewej stronie pod Messengerem znajduje się ikona Marketplace. Tam zebrane są 
oferty kupna/sprzedaży.

Na Facebooku, możliwe są tylko transakcje indywidualne, od osób prywatnych. Dlatego zalecamy 
szczególną ostrożność, szczególnie że Facebook nie posiada systemów zabezpieczeń, gwarancji 
i weryfikacji, jakie mają portale specjalizujące się w handlu.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupami lub sprzedażą przez Internet proponujemy zarejestrowanie 
się na portalu specjalnie przygotowanym do takiej działalności. Jeśli jednak okazja jest atrakcyjna, 
proponujemy zachować poniższe zasady bezpieczeństwa przy zakupach:

• Dopóki nie jesteś naprawdę pewien, że dana osoba jest godna zaufania, nie podawaj jej 
swoich danych adresowych.

• Nie podawaj nikomu danych swoich elektronicznych skrzynek pocztowych. Nawet admi-
nistratorzy serwisów nigdy o to nie proszą.

• Nigdy nie podawaj danych swojej karty płatniczej w rozmowie.
• Uważaj, z kim i gdzie umawiasz się na spotkanie. Na początku rób to w miejscach 

publicznych.
• Bardzo dobrze się zastanów, zanim zaprosisz kogoś do domu lub dasz się komuś 

zaprosić.
W gronie znajomych miej osoby, które rzeczywiście znasz – to jedna z najważniejszych zasad, 

jeśli korzystasz z portali społecznościowych.


