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Ćwiczenia 

Kultura w sieci 

 

1. Temat: Wyszukiwanie informacji na stronach internetowych instytucji kultury (muzea, 

biblioteki, domy kultury, teatry, filharmonie, archiwa itp.), wartościowych zasobów kultury 

oraz zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł 

Ćwiczenie 1. Czas trwania: 10 minut 

○ Materiały potrzebne: urządzenie z dostępem do internetu (telefon, tablet, 

komputer) 

○ Zadanie:Wchodząc na stronę muzeum w Luwrze pobierzcie plan muzeum i 

znajdźcie dzieło sztuki, które chcecie zobaczyć. Następnie przenieście plan w 

formacie pdf do wybranego przez siebie folderu. 

2. Temat: Prowadzenie rozmów przez internet (np. wideorozmowy, rozmowy grupowe). 

○ Ćwiczenie: Zainstaluj SKYPE i przeprowadź video rozmowę grupową 
3. Temat: Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z 

usług firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itd. 
ĆWICZENIE 2 

○  Każdy z uczestników odnajduje na stronie BZWBK formularz kontaktowy. 
Wybiera interesujący go temat, np KONTO OSOBISTE i wybiera opcję 
wideorozmowy. Wykonuje kolejne polecenia - wyraża zgodę na włączenie 
mikrofonu a następnie kamery. Oczekuje na połączenie z  doradcą. Dostęp do 
doradców możliwy jest w dni robocze od 8.00- 22.00. Jeżeli zajęcia nie odbywają 
się w dni robocze, ćwiczenie kończy się rozłączeniem kontaktu. 

○ W przypadku dostępu przedstawia się i zadaje pytanie na interesujący go temat. 
Możliwe pytanie: “Czy możliwa jest płatność w sklepie za pomocą telefonu 
komórkowego? W jaki sposób uzyskać taką możliwość w BZWBK?” 

ĆWICZENIE 3 
○ Każdy z uczestników odnajduje Chatbox na stronie Travelplanet.pl ipodejmuje 

próbe kontaktu z doradcą (UWAGA: nawiązanie kontaktu wiąże się wyrażeniem 
zgody na otrzymywanie informacji handlowej). Ćwiczenie uważa się za 
wykonane na etapie otworzenie Chatboxu - bez konieczności podjęcia kontaktu. 

4. Temat: Bezpieczne korzystanie z nich i zarządzanie tożsamością oraz własnym 
wizerunkiem w sieci. 
Ćwiczenie 4 20 minut 

○ Korzystając z konta na portalu Youtube zmień ustawienia bezpieczeństwa tak, by 
konto było bezpieczne do korzystania przez dzieci. 
Korzystając z konta Google sprawdź jakie informacje zbiera o tobie Google 
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5. Temat: Korzystanie z banków zdjęć/klipów/dźwięków. Rodzaje licencji, warunki 

użytkowania 

ĆWICZENIE 5 

○ Na stronie canva.com przygotuj post na Facebooka korzystając z gotowych 

darmowych wzorów,a następnie umieść je na portalu Facebook. 

6. Temat: Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów internetowych 

ĆWICZENIE 6 

○ W Folderze DOKUMENTY utwórz folder PORADNIKI 

○ Ze strony https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/publikacje/ pobierz jeden z 

poradników:Vademecum konsumenta,Warszawa 2017 lub Przepisy 

konsumenckie dla przedsiębiorców, Warszawa 2017 

○ Zapisz poradnik w utworzonym folderze 

Materiały: 

1. https://www.ebilet.pl/ 

2. goingapp.pl 

3. Google play, 

4. Radio ZET online - Słuchaj online - Radio ZET 

5. RMF FM - Słuchaj online | Radio FM online 

6. Polskie Radio - najlepsze radio online - Polskie Radio w internecie 

7. Google Books 

8. Spotify 

9. Netflix, 

10. HBO GO, 

11. showmax.com 

12. player.pl; 

13. ipla.pl; 

14. tvp.pl 

15. Szukaj w archiwach 

16. MyHeritage 

17. Wikipedia 

18. POLONA 

19. TED 

20. Facebook 
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21. Twitter 

22. Snapchat 

23. Youtube 

24. Instagram 

25. Zdjęcia google 

26. travelplanet.pl 

27. ZWBK Bank Zachodni - kontakt 

28. Skype 

29. Messenger 

30. Rijksmuseum w Amsterdamie (Android, iOS) 

31. https://www.rijksmuseum.nl/  

32. The Metropolotian Muzeum w Nowym Yorku 

33. https://www.metmuseum.org/ 

34. Muzeum Pałac w Wilanowie http://cyfrowezbiory.muzeum-wilanow.pl:85/  

35. Google Art&Culture -https://artsandculture.google.com/  

36. Kultura Dostępna 

Potrzebny sprzęt 

1. Sprzęt komputerowy z dostępem do internetu.  

2. Rzutnik 

3. Ekran 

4. Dysk zewnętrzny (dla trenera) 

5. Pendrive 

6. Aparat z funkcją nagrywania filmów 

7. Tablet z systemem android lub IOS 

8. Czytnik e-boków 

9. Odtwarzacz audiobooków 
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