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Jan Mobilny 
i jego smartfon
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Wprowadzenie 
Czego się nauczymy:

• jak działa smartfon i jak go możemy wykorzystać
• czym są aplikacje mobilne i do czego mogą nam się przydać
• obsługiwać Google Maps i aplikację pocztową Gmail   
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Kontrakt: 

1. Szanujemy się wzajemnie 

2. Nie przerywamy sobie nawzajem

3. Na bieżąco sygnalizujemy trudności 
i problemy 

4. Zachowujemy dyskrecję  
(to, co wydarza się na zajęciach, zostaje 
na zajęciach)

5. Nie wahamy się prosić o pomoc

6. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach
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Pierwsza godzina:
• wstęp teoretyczny  

(jak działa smartfon i podstawowe 
aplikacje)

• zadanie 
• omówienie zadania 
• dyskusja
• wstęp teoretyczny (GPS i Google Maps)  

Przerwa (15-20 minut)

Organizacja zajęć :

Druga godzina: 
• zadanie
• omówienie zadania
• dyskusja
• wstęp teoretyczny  

(poczta elektroniczna i aplikacja Gmail)
• zadania
• omówienie zadań
• dyskusja 
• podsumowanie 
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Do czego wykorzystujecie swojego 
smartfona?
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Smartfon
• potężne narzędzie
• kieszonkowy komputer o bardzo dużych możliwościach
• można go skutecznie wykorzystać jako wsparcie w codziennych 

czynnościach 
• łączy w sobie funkcjonalności wielu urządzeń, może zastąpić 

budzik, latarkę, GPS/mapę, a w wielu sytuacjach także tablet/
laptop i komputer stacjonarny
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Możliwości techniczne smartfona
• zaawansowany komputer wielokrotnie przewyższający moc 

komputerów jakie były używane jeszcze niedawno 
• w 2001 roku pamięć podręczna (tzw. RAM) komputerów to było 

128 MB
• współczesne smartfony to przynajmniej 1 GB RAM (prawie 8 

razy więcej), a często 3 GB (ponad 23 razy więcej)
• ten mini komputer ma wbudowany m.in. aparat fotograficzny 

i kamerę, głośniki i mikrofon, anteny do odbierania pozycji GPS, 
anteny do odbierania sygnału telefonu i sygnału sieci wi-fi
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System operacyjny 
• z ang. operating system, skrót OS
• umożliwia korzystanie z urządzeń takich jak komputer czy 

smartfon
• dzięki współczesnym systemom operacyjnym możemy 

obsługiwać komputery nie mając specjalistycznej wiedzy o ich 
działaniu

• OS zajmuje się:  
 ▶ planowaniem oraz przydziałem czasu procesora poszczególnym zadaniom

 ▶ kontrolą i przydziałem pamięci operacyjnej dla uruchomionych zadań

 ▶ dostarczaniem mechanizmów do synchronizacji zadań i komunikacji 
pomiędzy zadaniami

 ▶ obsługą sprzętu oraz zapewnieniem równolegle wykonywanym zadaniom 
jednolitego, wolnego od interferencji dostępu do sprzętu
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System operacyjny 
• najpopularniejszy OS to Android (działa na smartfonach 

większości producentów) 
• inne popularne systemy operacyjne to IOS (na urządzenia Apple) 

oraz Windows (działa na sprzęcie większości producentów) 
• aplikacje mobilne muszą być dostosowane do danego systemu 

operacyjnego
• najwięcej aplikacji powstało na najpopularniejszego Androida
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Użytkowanie podstawowych aplikacji  
w systemie Android

 



11/35

Ekran z kilkoma 
podstawowymi 

aplikacjami.  

Aby sięgnąć do ikon wszystkich aplikacji 
klikamy w pole na dole, pośrodku. Widzimy 

większy wybór aplikacji. Niektóre są 
połączone w grupy. Taką grupę można 

podejrzeć i „wyciągnąć” z niej aplikację. 
Kolejne ekrany jakie przewijamy do 

góry umożliwiają dostęp do następnych 
aplikacji.

Jedną z najprostszych aplikacji jest 
latarka. Działanie tego programu 
polega na włączaniu i wyłączaniu 

lampy błyskowej aparatu 
fotograficznego. Po uruchomieniu 

latarki, lampa świeci ciągłym 
światłem.  
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Inną prostą ale bardzo użyteczną 
aplikacją jest zegar. Zegar zwykle 

wyświetla się cały czas na głównym 
ekranie, ale możemy też włączyć 
aplikację i skorzystać z kolejnych 
funkcji jakie nam oferuje - jest to 
zwykle co najmniej budzik, stoper 

i minutnik. Budzik można ustawiać na 
wybrane dni tygodnia.   

Klikając w jedną z wybranych 
pozycji na budziku ustawiamy 

godzinę alarmu, możemy wybrać 
dźwięk dzwonka i w jakie dni 

będzie powtarzany (codziennie albo 
w wybrane dni). Klikając GOTOWE 
zatwierdzamy ustawienia budzika.  

Kiedy budzik zadzwoni możemy 
go wyłączyć wybierając ZAMKNIJ 

albo włączyć tzw. drzemkę - wtedy 
budzik zadzwoni ponownie - zwykle 

za 10 minut (ale w ustawieniach 
możemy wybrać inny czas).  
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Inna funkcje zegara to stoper. 
Przyciski START (zamienia się 

w STOP po uruchomieniu). Możemy 
zapisywać np. kolejne okrążenia 

okrążenie - czyli tzw. międzyczasy. 
RESET to opcja wyzerowanie stopera 

przed następnym pomiarem.  

Minutnik umożliwia odmierzanie 
czasu do tyłu - szczególnie przydatny 

przy gotowaniu jajek na miękko 
;-) Ustawiamy czas jaki chcemy 

odmierzyć przesuwając w górę lub 
w dół odpowiednie cyfry, wybieramy 

START i obserwujemy jak upływa 
czas.    
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Zadanie
1. Ustaw minutnik w swoim smartfonie na 3 minut.

2. Znajdź i uruchom w swoim smartfonie latarkę,  
zanim minutnik zadzwoni.  
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Dyskusja

  •  Pytania?  •  Uwagi?  •  Wątpliwości?  •  
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Google Maps
• aplikacja, umożliwiająca wykorzystanie map satelitarnych do 

nawigacji (GPS)
• funkcje: mapa i nawigacja
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GPS 
• z ang. Global Positioning System – Navigation Signal Timing and Ranging
• system nawigacji satelitarnej 
• stworzony przez Departament Obrony USA
• obejmuje cały glob
• składa się z trzech modułów: 

 ▶ kosmicznego – 31 satelitów na orbicie okołoziemskiej

 ▶ naziemnego – stacje kontrolne i monitorujące na Ziemi 

 ▶ użytkownika – odbiorniki sygnału (np. smartfony)

• zadania: dostarczenie użytkownikowi informacji o jego lokalizacji oraz 
ułatwienie nawigacji w terenie

• Departament Obrony USA utrzymuje system GPS i nim zarządza
• korzystać może z niego każdy, kto ma przeznaczone do tego urządzenie
• obecna polityka USA zakłada, że GPS jest darmowy
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Google Maps
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Teraz spójrzmy na bardzo zaawansowany 
program komputerowy jaki mamy do 

dyspozycji w naszym smartfonie - mapa 
oferowana przez Google.

Na głównej stronie mapy trafiamy na 
fragment, na którym niebieski punkt 
wskazuje naszą aktualną lokalizację. 

Może ona się trochę różnić od prawdziwej 
ponieważ zależy od dokładności z jaką 

zlokalizowały nas satelity systemu GPS.

Ruchem zsuwania dwóch palców na 
ekranie smartfona możemy zmieniać 

wygląd mapy tak, aby pokazywała coraz 
większy obszar. 

 

Wykonując odwrotny ruch (rozszerzając 
palce) możemy zobaczyć mniejszy 

fragment odwzorowanego obszaru, ale 
z większą dokładnością.

Kiedy klikniemy w znaczek lokalizatora 
(prawy dolny róg nad przyciskiem start) 

to znowu wrócimy do obrazu naszej 
lokalizacji.
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W każdym momencie możemy wybrać różny 
wygląd mapy - domyślny pokazuje przede 

wszystkim układ dróg, ścieżek, a także rzeki 
i tereny zielone. 

Widok SATELITA pokazuje nam zdjęcie 
satelitarne oglądanego terenu. 

Widok TEREN pokaże nam odwzorowanie 
ukształtowania terenu, góry, górki i wąwozy. 

Na niektórych obszarach można oglądać 
natężenie ruchu na drodze, wytyczone trasy 

rowerowe czy przebieg linii komunikacji 
publicznej.

 

Przełączenia na inne widoki mapy - na przykład 
widok zdjęcia satelitarnego dokonujemy klikając 
w znaczek w prawym górnym rogu i wybierając 

interesującą nas opcję. 
Zdjęcie satelitarne jakie widzimy nie jest widokiem 
aktualnym, ale często sprzed roku, dwóch lat lub 

dawniej, więc jeżeli nastąpiły jakieś zmiany w tym 
czasie, mogą nie być widoczne. 

Aplikacja mobilna jest pomocą, ale nie 
zwalnia nas z uwagi i myślenia, zwłaszcza za 

kierownicą! 
 

Kiedy chcemy wyszukać jakieś miejsce na 
mapie wybieramy WYSZUKAJ TUTAJ. Jako 

podpowiedź wyświetla się lista naszych 
ostatnich wyszukiwań. Możemy wybrać 

miejsce z listy albo zacząć wpisywać 
nazwę miejscowości, ulicę lub nazwę 

poszukiwanego obiektu.
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Planując trasę dojazdu na mapie, 
po wybraniu miejsca docelowego 

widzimy charakterystyczny czerwony 
znacznik Google, który wskazuje 

wybrane miejsce. Kiedy wybierzemy 
napis TRASA.

 

Zobaczymy przebieg trasy jaki 
domyślnie wyznaczony jest 

z miejsca, w którym jesteśmy. 
Jeżeli chcemy rozpocząć podróż 

korzystając z tej nawigacji to 
wybieramy ROZPOCZNIJ i jedziemy.  

Jeżeli chcemy wyznaczyć trasę 
z innego miejsca, aby obejrzeć 
planowane trasy czy dystanse 

to klikamy w napis TWOJA 
LOKALIZACJA i wpisujemy punkt 

początkowy trasy.  
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Również w poszukiwaniu lokalizacji 
w bliższej okolicy system będzie 

nam wyświetlał podpowiedzi. Osoba 
będąca w Krakowie po wpisaniu 
już dwóch pierwszych liter nazwy 
otrzyma podpowiedź najbliższej 

lokalizacji dla tak zaczynającej się 
nazwy.

Jeżeli więc wybieramy się na Rynek 
Główny będąc w Krakowie, to po 

kliknięciu w napis TRASA zobaczymy 
proponowany przebieg trasy 

w mieście.  

Zawsze nad mapą wyświetlają 
się opcje sposobu poruszania 

się - może to być samochód, ale 
też komunikacja miejska, pieszo, 

rowerem.
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Przesuwając mapę, 
powiększając ją lub 

pomniejszając możemy oglądać 
jej szczegóły i zaznaczone 

obiekty - restauracje, muzea, 
urzędy, hotele i wiele innych.

 

Po znalezieniu interesującego 
nas obiektu -  w tym przykładzie 
Zamku Królewskiego na Wawelu 

-  zaznaczając go widzimy 
podstawowe informacje, np. do 
której godziny jest otwarty dla 

zwiedzających.  

Jeżeli klikniemy w nazwę 
obiektu, to przewijając 

stronę w dół,  zobaczymy 
kolejne informacje oraz 

dostępne zdjęcia - czasem 
bardzo dużo zdjęć.
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Mapy mają jeszcze wiele innych funkcji. 
Na przykład przytrzymując niebieski punkt 

wskazujący naszą lokalizację możemy 
zaznaczyć miejsce, w którym jesteśmy 

jako miejsce zaparkowania samochodu. 
Odnalezienie potem samochodu w obcym 
mieście będzie zdecydowanie łatwiejsze.

 

W wielu miastach udostępniona jest usługa 
Street View dzięki, której możemy oglądać 

zdjęcia i widoki całych ulic.
Aby skorzystać z tej funkcji zaznaczamy 

miejsce na ulicy, a potem klikamy w małe 
zdjęcie w lewym dolnym rogu i zaczynamy 

wirtualny spacer po ulicy.
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Zadanie
1. Przy pomocy Google Maps zaplanuj najszybszą trasę od 

Dworca Głównego pod Smoka Wawelskiego.

2. Weź pod uwagę różne środki transportu. 
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Dyskusja

  •  Pytania?  •  Uwagi?  •  Wątpliwości?  •  
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Poczta elektroniczna 
• mail umożliwia komunikację drogą elektroniczną
• pocztę elektroniczna może założyć każdy.
• jest to usługa darmowa 
• do oficjalnej komunikacji mail powinien mieć w nazwie imię 

i nazwisko użytkownika. 
• mail można wykorzystać do: komunikacji ze znajomymi 

i rodziną, potencjalnym pracodawcą, urzędnikami, 
sprzedawcami internetowymi itd.
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Na smartfonach z oprogramowaniem 
Android mamy zainstalowane dwa 

programy do obsługi poczty. [09_01]

Jeden możemy wykorzystać jeżeli 
mamy konto pocztowe inne niż 

usługa Gmail od Google. Tutaj, żeby 
ustawić odbieranie i wysyłanie 

poczty musimy wprowadzić 
stosowne ustawienia umożliwiające 

dostęp do poczty źródłowej.

Natomiast żeby założyć konto Gmail 
i z niego korzystać robimy to w kilku 

prostych krokach. 
W oknie konfiguracji konta 

wybieramy Google.
[09_52]
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Jeżeli nie mamy jeszcze konta lub 
chcemy utworzyć nowe wybieramy 

UTWÓRZ KONTO.  

Aby utworzyć konto wpisujemy 
swoje imię i nazwisko oraz datę 
urodzenia i - opcjonalnie  - płeć.
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Swój adres e-mail wybieramy 
z zaproponowanych lub wpisujemy 
przez nas wymyślony. Popularne 

nazwy są często zajęte, więc 
czasem musimy dodać cyfrę lub 
inny znak, żeby adres odróżniał 

się od już wykorzystanych. Wybór 
potwierdzamy przez zaznaczenie.

 

W następnym kroku wybieramy 
hasło zabezpieczające nasze 

konto. Wybrane hasło musimy 
potwierdzić poprzez ponowne 

wpisanie. Zabezpiecza to przed 
pomyłką we wpisywaniu, która 

potem uniemożliwiłaby skorzystanie 
z konta.

Do obsługi konta 
możemy dodać nasz 
numer telefonu.  
Możliwości jakie 
to daje i zasady 
wykorzystania przez 
Google są opisane 
na ekranie.
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Kolejny ekran to 
regulamin prywatności 
i pozostałe zasady 
na jakich zakładamy 
konto. Warto je 
przeczytać, ale trzeba 
też pamiętać, że bez 
akceptacji tych zasad 
nie możemy założyć 
konta.  
 

Potwierdzamy jeszcze 
kolejne ogólne 

zasady dotyczące 
personalizacji ustawień 

i przechodzimy na 
ekran powitalny.

 

U niektórych może jeszcze pojawiać 
się zaskakujący komunikat jak 

poniżej. 
Google chce uniknąć zakładania kont 

przez automaty, które potem zasypują 
nas reklamami i innymi niechcianymi 

wiadomościami (tak zwanym 
spamem), to w niektórych sytuacjach 

przy zakładaniu konta występuje 
żądanie potwierdzenia przez wpisanie 

kodu jaki przychodzi na nasz numer 
telefonu, który wpisujemy w tym 

miejscu.
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W ten sposób dotarliśmy do 
naszej skrzynki e-mail i możemy 
zacząć z niej korzystać. Klikając 

na kolorowy plus w prawym 
dolnym rogu rozpoczynamy pisanie 

wiadomość e-mail.

 

Musimy wpisać lub wybrać z listy adres e-mail, 
na który chcemy wysłać wiadomość.

Wskazane jest wpisanie tematu wiadomości. 
Następnie wpisujemy treść wiadomości i klikamy 

na strzałkę. Wiadomość została wysłana. 
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Zadanie
1. Przygotuj w poczcie Gmail wersję roboczą maila z zapytaniem 

o możliwość wykonania i koszt bukietu na ślub, na najbliższą 
sobotę. 

2. Przy pomocy Internetu w smartfonie znajdź najbliższą 
kwiaciarnię, do której możesz wysłać zapytanie. 

3. W mailu umieść zdjęcie przykładowego bukietu, który by Cię 
satysfakcjonował. 
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Podsumowanie zajęć

  •  Pytania?  •  Uwagi?  •  Wątpliwości?  •  Komentarze?  •  
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Dziękujemy
za uczestnictwo!


