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Ćwiczenia 

Rolnik w sieci 

 

1. Temat: Pozyskiwanie informacji z sieci: 

○ Ćwiczenie 1  Uczestnicy podzieleni na 4 grupy  analizują zawartość (jednego-

dwóch przydzielonych portali) z zadaniem zaprezentowania pozostałym 

uczestnikom (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, 

wrp.pl); Metoda pracy - pokazy i demonstracje.  Dyskusja zmierza do 

podsumowania: “Czego oczekujemy od dobrego portalu dla rolników?” Który z 

zaprezentowanych w największym stopniu spełnia oczekiwania? - burza 

mózgów. Czas -  

 

○ Ćwiczenie 2  Każdy  z uczestników zapoznaje się z dwoma forami wymiany 

informacji rolniczych – zasady korzystania (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl). W 

dyskusji wymieniają się opiniami nad przydatnością takiej formy komunikacji 

branżowej. 

2. Temat: Wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań, kursów e-

learningowych, podcastów tematycznych, platform z zasobami do nauki dla osób 

dorosłych. 

○ ĆWICZENIE: Załóż konto w Akademii PARP. Uczestnicy, korzystając ze sprzętu 

komputerowego i wskazówek trenera, zakładają konto w Akademii PARP i 

wybierają > Pigułkę wiedzy: Uwaga na błędy w stroju biznesowym! Wykonują 

screen. Przycinają w programie Paint i rozsyłają innym uczestnikom jako 

załącznik z krótkim komentarzem na temat przesyłanej informacji. 
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3. Komunikacja elektroniczna z odbiorcami i dostawcami. Prowadzenie rozmów przez 

internet (np. wideorozmowy, rozmowy grupowe) 

○ Ćwiczenie:  Wykorzystując funkcjonalność portalu skype uczestnicy szkolenia 

instalują program Skype, a następnie  w podziale na 2 grupy przeprowadzają 

grupową wideokonferencję. 

4. Wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań, kursów e-learningowych, 

podcastów tematycznych, platform z zasobami do nauki dla przedsiębiorców (np. 

Akademia PARP) 

○ ĆWICZENIE : Załóż konto w Akademii PARP Uczestnicy korzystając ze sprzętu 

komputerowego i wskazówek trenera zakładają konto w Akademii PARP.. 

5. Różnorodne formy kontaktu z doradcą na przykładzie banku i portalu turystycznego  

○ 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?” 

 

● 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. 

6. Zakupy i sprzedaż przez internet.  

● ĆWICZENIE 1 

Zarejestruj się na Allegro. Przygotuj zdjęcie przedmiotu, który chciałbyś wystawić na 
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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. Licencje i patenty związane z uprawą i ochroną roślin 

ĆWICZENIE 1 

Uczestnicy, korzystając z przeglądarki internetowej, otwierają stronę Centralnego Ośrodka 

Badania Odmian Roślin Uprawnych http://www.coboru.pl/Polska/Ochrona/gat_w_ko.aspx i 

zapoznają się z bazą i wybranymi zagadnieniami: Krajowa i wspólnotowa ochrona prawna 

odmian, Warunki konieczne dla przyznania wyłącznego prawa, Czas trwania wyłącznego 

prawa, Zakres wyłącznego prawa, Formularze zgłoszeniowe, Tymczasowe wyłączne prawo, 

Opłaty za ochronę, Wykaz odmian chronionych krajowym wyłącznym prawem, Wykaz 

odmian chronionych tymczasowym wyłącznym prawem,  Wykaz hodowców, pełnomocników 

hodowców i licencjobiorców, Wykaz odmian chronionych wspólnotowym wyłącznym prawem. 

Odpowiadają na pytania quizu przygotowanego przez trenera. Przykładowe pytania: “Jaka jest 

opłata za złożenie wniosku o przyznanie wyłącznego prawa”, “Jakie są warunki do przyznania 

wyłącznego prawa” 

 

8. Zarządzanie kontem bankowym, e-płatności (nauka z wykorzystaniem demo serwisów 

bankowych) 

ĆWICZENIE 1 

Uczestnicy za pomocą wyszukiwarki wchodzą na stronę BGŻ BNP Paribas 

Dwukrotnie kliknąć w zakładkę DEMO (nie zważać na wymóg podania loginu) uzyskują dostęp 

do demo konta internetowego. Testują opcję:  

➔ PŁATNOŚCI  

➔ PRZELEW KRAJOWY 

➔ PRZELEW Z RACHUNKU 

➔ MÓJ ROR 

➔ WPROWADŹ DANE 

➔ WYŚLIJ 

9. Sprawdzanie warunków pogodowych w sieci (profesjonalne prognozy pogody, systemy i 

aplikacje RSO)  

Ćwiczenie 1 

Każdy z uczestników wybiera jeden z portali pogodowych i uzupełnia udostępniony przez 

http://www.coboru.pl/Polska/Ochrona/gat_w_ko.aspx
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trenera na Dysku Google arkusz kalkulacyjny. W pierwszej kolumnie uczestnicy uzupełniają 

nazwy poznanych portali.  W nagłówkach pozostałych kolumn znajdą się kategorie informacji 

pogodowych, takie jak:  

Temperatura 

Temperatura odczuwalna 

Zachmurzenie 

Prędkość wiatru 

Porywy wiatru 

Kierunek wiatru 

Suma opadów 

Wilgotność 

Ciśnienie 

Termika 

Biomet 

Słońce wschód/zachód 

Księżyc wschód/zachód 

Długość dnia/nocy 

10. Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci (przykłady oszustw i prób wyłudzeń) 

ĆWICZENIE 1  

a) Korzystając z konta na portalu Youtube zmień ustawienia bezpieczeństwa tak, by konto 

było bezpieczne do korzystania przez dzieci. 

11. Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów internetowych 

ĆWICZENIE 1  

Przykładowe regulaminy. 

- W wyszukiwarce internetowej znajdź dowolny sklep internetowy (można wpisać nazwę 

poszukiwanego towaru) Znajdź zakładkę REGULAMINU i POLITYKI PRYWATNOŚCI. 

 

12. Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem 

ĆWICZENIE 1 

Sprawdź stan zabezpieczeń komputera 

➔ Znajdź Panel Sterowania 

➔ Wybierz opcję SYSTEM I ZABEZPIECZeNIA 
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➔ ZABEZPIECZENIA 

➔ Odczytaj komunikaty o stanie zabezpieczeń 

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 

13. 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.  

 

Przykłady darmowych aplikacji mobilnych dla rolników 

Ćwiczenie 1 Zainstalowanie RSO na smartfonach 

 

14. Rozliczenia podatkowe online (e-płatności i e-deklaracje). 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. 

15.Usługi online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl) 

Ćwiczenie 1 Uczestnicy dokonują rejestracji w portalu eKRUS 

16 Portale dedykowane obszarom wiejskim i rolnictwu oraz inne wspomagające działalność 

rolniczą 

Ćwiczenie 1 Uczestnicy podzieleni zostaną na 3 grupy 
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Temat będą określali wspólnie na drodze konsensusu, ale dotyczyć ma wybranego problemu 

związanego z prowadzeniem działalności rolniczej.  

I grupa -  zebrania informacji na temat konkursów dotacyjnych dla rolników z różnych obszarów; 

zebranie informacji o aktualnych cenach wybranych artykułów rolnych - Zintegrowany System 

Rolniczej Informacji Rynkowej 

II Opracowanie notki informacyjnej dotyczącej możliwości pozyskania finansowania na 

działalność rolniczą lub uczestnictwa w projektach dla rolnictwa realizowanych na obszarze 

województwa ze szczególnym uwzględnieniem informacji zawartych na stronach ARiMR oraz 

KSOW 

III Opracowanie notki informacyjnej dotyczącej możliwości pozyskania finansowania na 

działalność rolniczą lub uczestnictwa w projektach dla rolnictwa realizowanych na obszarze 

województwa ze szczególnym uwzględnieniem informacji zawartych na stronach KSOW 

Uczestnicy pracują na udostępnionym przez trenera na Dysku Google pliku. Każda grupa 

wprowadza swoje informacje 

 Metoda pracy – praca warsztatowa przy komputerach 

 

 

 

 

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 
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12. Akademia PARP 

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 
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45. McAfee 

46. ESET 

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.  

 


