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Ćwiczenia 

Moje finanse w sieci 

 

1. Temat: Wyszukiwanie informacji na stronach instytucji publicznych 

○ Ćwiczenie: Znajdź NIP KGHM w internecie. Na stronie Ministerstwa 

Sprawiedliwości znajdź wyszukiwarkę KRS i wyszukaj raport KRS tej firmy. 

Pobierz i zapisz w utworzonym folderze RAPORTY KRS. Następnie przenieś 

raport do Dysku GOOGLE (lub innego, np One Drive lub DropBox.)  

2. Temat: Znajomość praw konsumenta jak również: programy ochrony kupujących, 

ubezpieczenie transakcji, obciążenie zwrotne  

○ ĆWICZENIE wpisując zapytanie w wyszukiwarce, znajdź Program Ochrony 

Konsumenta serwisu Allegro 

○ uczestnicy posiadający konto na portalu Allegro pobierają ZAWIADOMIENIE O 

POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA 

○ za pomocą edytora tekstu -WORD, Open Office(Libra Office) lub DOKUMENTY 

GOOGLE wypełnij formularz i zapisz na dysku 

3. Temat: Wyszukiwanie ofert, ocena wiarygodności kontrahenta  

○ Ćwiczenie 1 

Korzystając z poczty elektronicznej, wyślij na adres podany przez instruktora 

informację w formie maila o najnowszym ogłoszeniu publicznym zamieszczonym 

na portalu Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - 

zamówienia publiczne - wyszukiwanie - szukaj zamówień publicznych. Metoda - 

ćwiczenia indywidualne 

○ Ćwiczenie 2 Ze strony CEIDG pobierz raport firmy, której NIP możesz znaleźć w 

internecie. Metoda - ćwiczenia indywidualne 

4. Temat:  Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci. Bezpieczne korzystanie z 

serwisów społecznościowych.  

○ Ćwiczenie 1 W ustawieniach prywatności Facebooka ustaw opcję widoku twoich 

postów na widoczność - ZNAJOMI I ZNAJOMI ZNAJOMYCH 
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5. Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z usług firm 

turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itd. 

○ ĆWICZENIE 1 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?” Metoda - 

ćwiczenia indywidualne 

○ ĆWICZENIE 2 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. Metoda - ćwiczenia indywidualne 

6.  Temat: Zakupy i sprzedaż przez internet (portale aukcyjne)  

○ ĆWICZENIE 1 Zarejestruj się na Allegro. Przygotuj zdjęcie przedmiotu, który 

chciałbyś wystawić na sprzedaż.Edytuj zdjęcie w programie do grafiki np. Paint. 

Wstaw zdjęcie do swojego ogłoszenia. Wypełnij wymagane formularze i wystaw 

przedmiot. Usuń przedmiot, jeżeli ogłoszenie wykonane było wyłącznie w celach 

szkoleniowych.  

 

7.  Temat: Zarządzanie kontem bankowym, płatności elektroniczne i bezgotówkowe oraz 

bezpieczne korzystanie z nich 

○ ĆWICZENIE 1 Uczestnicy za pomocą wyszukiwarki wchodzą na stronę BGŻ 

BNP Paribas 

Dwukrotnie klikając w zakładkę DEMO (nie zważać na wymóg podania loginu) 

uzyskują dostęp do demo konta internetowego. Testują opcję:  

 

➔ płatności 

➔ przelew krajowy 
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➔ przelew z rachunku 

➔ mój  

➔ wprowadź dane 

➔ wyślij 

8. Temat:  Organizacja/Rezerwacja podróży 

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

darmowych wzorów, a następnie umieść je na portalu Facebook. 

9. Temat:  Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów internetowych. Klauzule 

niedozwolone – regulaminy, status prawny właścicieli serwisów internetowych. 

○ ĆWICZENIE 1 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 

○ ĆWICZENIE 2: Uczestnicy dzielą się na dwie grupy. Jedna wyszukiwarce 

internetowej znajduje dowolny sklep internetowy (można wpisać nazwę 

poszukiwanego towaru), odszukuje zakładkę REGULAMINU. Przygotowuje dla 

drugiej grupy krótką informację w programie Word na temat najważniejszych 

kategorii informacji przedstawionych w regulaminie. Druga grupa wykonuje 

podobne zadanie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. Metoda ćwiczenia zespołowe, 

studia przypadku, pokazy i demonstracje 

10. Temat:  Korzystanie z aplikacji zapewniających bezpieczeństwo w sieci. 

○ ĆWICZENIE 1 Sprawdź stan zabezpieczeń komputera - Znajdź Panel Sterowania - 

Wybierz opcję SYSTEM I ZABEZPIECZeNIA - ZABEZPIECZENIA - Odczytaj 

komunikaty o stanie zabezpieczeń - Poinformuj,jakie zabezpieczenia są 

zastosowane w Twoim komputerze 

○ ĆWICZENIE 2 Otwórz zainstalowany na twoim komputerze program 

antywirusowy. Znajdź opcję ustawień skanowania. Wybierz jedną z dostępnych 

opcji: - pełny skan antywirusowy - skanowanie określonych folderów lub dysków 

zewnętrznych- skanowanie podczas uruchamiania systemu - skanowanie 

niestandardowe 

Nie wszystkie opcje są dostępne  we wszystkich programach. Wybierz z tych opcji, które są 

dostępne, np  termin skanowania komputera. 
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11.  Temat: Rodzaje licencji (licencje otwarte, komercyjne) na których mogą być 

udostępnione treści i oprogramowanie  

○ ĆWICZENIE 1 - Ze strony dobreprogramy,pl pobierz przydatny program CCleaner 

5.44.6575 . Znajdź klauzulę nazywająca zasady udostępniania tego programu. 

Podczas pobierania lub instalowania programu mogą pojawić się oferty 

sponsorowane proponujące instalację dodatkowych programów, nowych silników 

wyszukiwania lub zmiany stron startowych w przeglądarce. Zmień ustawienia 

instalacji tak, aby nie pobierać dodatków.  

12.  Temat:Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego oraz wykorzystanie profilu 

zaufanego. 

○ Ćwiczenie  Zarejestruj konto w ePUAP - Złóż  wniosek o wydanie dowodu 

osobistego - podpisz wniosek profilem zaufanym  

13.  Temat: Korzystanie z dowolnych usług e-administracji  

14. Temat  Deklaracje podatkowe online  

○ ĆWICZENIE 1 Instalacja aplikacji e-Deklaracje Desktop 

○ Zainstaluj aplikację e-Deklaracja ze strony Ministerstwa Finansów. Znajdź 

formularz PIT-37, otwórz go. Praca indywidualna uczestników.  

 

Materiały: 

1. Ngo.pl 

2. Facebook (android, IOS, PC) 

3. Instagram (Android, IOS, PC) 

4. Twitter (Android, IOS, PC) 

5. Snapchat (Android, IOS, PC) 

6. Canva.com 

7. Google 

8. Zdjęcia google 

9. http://www.zus.pl/program-rodzina-500/zloz-wniosek-rodzina-500-przez-pue-zus 

10. SKYPE 

11. Facebook Messenger 

12. Akademia PARP 
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13. Udemy 

14. Webinaria 

15. Bankowość Elektroniczna 

16. PKO Bank Polski, 

17. Bank Pekao S.A., 

18. Bank Zachodni WBK S.A., 

19. mBank, 

20. ING Bank Śląski, 

21. Alior Bank, 

22. T-Mobile Usługi Bankowe, 

23. Banki Spółdzielcze z grupy BPS, 

24. Raiffeisen Bank Polska S.A., 

25. Bank Pocztowy SA, 

26. Credit Agricole, 

27. Banki Spółdzielcze SGB, 

28. SGB-Bank SA, 

29. PlusBank, 

30. Euro Bank S.A., 

31. Bank Millennium, 

32. Getin Bank, 

33. Nest Bank, 

34. BGŻ BNP Paribas, 

35. Bank BPS S.A 

36. empatia.mrpips.gov.pl 

37. ePUAP 

38. Informator - jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” przez stronę empatia.mrpips.gov.pl 

39. obywatel.gov.pl 

40. Programy chroniące komputer 

41. Bitdefender 

42. Norton 

43. Kaspersky 

44. G Data Internet Security 

45. McAfee 

46. ESET 
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47. Trend Micro 

48. AVG 

49. Avast 

50. Istock 

51. Canva.com 

52. Audiojungle 

53. Loty google 

54. Booking.com 

55. Odyseusz 

56. Excel 

57. WIX  www.wix.com 

58. About me  https://about.me/ 

59. Google blogspot 

60. WordPress 

Potrzebny sprzęt 

ĆWICZENIE 1 Instalacja aplikacji e-Deklaracje Desktop 

Zainstaluj aplikację e-Deklaracja ze strony Ministerstwa Finansów. Znajdź formularz PIT-37, 

otwórz go. Praca indywidualna uczestników.  

 


