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Jan Mobilny w podróży
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Wprowadzenie 
Czego się nauczymy:

• jak planować bliskie i dalekie podróże za pomocą aplikacji 
• na czym polega roaming
• czym są pliki cookies 
• obsługi aplikacji Mapa Turystyczna i Jakdojade
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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 (aplikacje 
wspomagające podróżowanie, roaming, 
cookies, aplikacja Mapa Turystyczna)
• zadanie 
• omówienie zadania 
• dyskusja  

 

Przerwa (15-20 minut)

Organizacja zajęć :

Druga godzina:
• wstęp teoretyczny (aplikacja Jakdojade)
• zadanie
• omówienie zadania
• dyskusja
• podsumowanie 
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Czy korzystaliście kiedykolwiek 
z Internetu przy planowaniu podróży?

Szukaliście połączeń?

Rozkładów jazdy?
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Aplikacje wspomagające podróżowanie
• pomagają w planowaniu podróży bliskich i dalekich

• pomagają w poruszaniu się po mieście, korzystaniu z komunikacji publicznej 
i prywatnej, jeździe koleją i lotach samolotami

• wspierają podróżnych w kraju i za granicą. 

• obecnie niemal każdy przewoźnik ma na swojej stronie internetowej 
wyszukiwarkę połączeń

• istnieją także wyszukiwarki hoteli, pensjonatów, hosteli czy agroturystyki – 
np.  Booking.com i  HRS (oferta międzynarodowa), meteor24.pl i nocowanie.
pl (oferta w Polsce)

• do dyspozycji są też różnego rodzaju mapy i informacje turystyczne

• do zawartości wielu aplikacji społeczność użytkowników dodaje kolejne 
elementy, więc stają się one coraz bogatsze i coraz bardziej kompleksowe
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Aplikacja Mapa Turystyczna
• przygotowana jest na bazie mapy Google, na którą naniesiono przede 

wszystkim piesze znakowane szlaki turystyczne w polskich górach
• zawiera takżę niektóre szlaki czeskie i słowackie, które łączą się 

z polskimi
• znajdziemy tam szlaki w południowej części Polski, na obszarze Gór 

Świętokrzyskich i okolic, w Puszczy Kampinoskiej koło Warszawy, 
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz w Wolińskim Parku 
Narodowym i okolicy (stan na kwiecień 2019 roku)

• aplikacja jest ciągle rozwijana więc mogę w przyszłości pojawiać się 
kolejne szlaki
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Aplikacja Mapa Turystyczna
• szlaki ułatwiają planowanie trasy oraz pokazują naszą aktualną pozycję na trasie 

na podstawie wskazań systemu GPS
• przy korzystaniu z aplikacji w terenie konieczne jest włączenie przesyłania danych, 

co może spowodować dodatkowe koszty w zależności od posiadanej umowy 
z operatorem

• w terenie przygranicznym telefon może przełączyć się na bazę operatora 
zagranicznego co dodatkowo może zwiększyć koszty połączeń przy zastosowaniu 
roamingu
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Roaming
• mechanizm telekomunikacyjny, który umożliwia korzystanie 

z telefonu i Internetu poza obszarem obsługiwanym przez 
naszego operatora 

• jeśli nasz operator ma stosowną umowę z miejscowym 
operatorem (np. czeskim lub ukraińskim) wówczas będziemy 
mogli skorzystać z telefonu

• nasze urządzenie automatycznie przełączy się do sieci kraju, 
w którym się znaleźliśmy

• dostaniemy o tym stosowne powiadomienie (jest to możliwe 
również w strefie przygranicznej) 
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Roaming w UE i poza UE
• na terenie Unii Europejskiej korzystanie z roamingu na ogół nie 

wiąże się z dodatkowymi opłatami
• w krajach spoza UE zostaną nam naliczone dodatkowe opłaty 

za połączenia i za korzystanie z Internetu
• przed planowaną podróżą zagraniczną lub przygraniczną trzeba 

się upewnić u swojego operatora czy i jakie opłaty mogą zostać 
ewentualnie naliczone

• usługa roamingu i transferu danych musi być włączona, by móc 
korzystać z telefonu i Internetu
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Przy instalowaniu aplikacji wyświetli 
wam się komunikat o plikach cookies. 

Czy wiecie co to jest?
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Pliki cookies (ciasteczka)
• niewielkich rozmiarów informacje, które pozostają na 

urządzeniu, na którym przeglądamy strony
• umożliwiają serwisom internetowym sprawne działanie, ale 

również zapamiętują nasze preferencje, personalizowanie 
stron, a także ułatwiają dopasowanie do nas reklam

• mogą być wykorzystywane tylko do wykonywania określonych 
zadań na rzecz użytkownika (np. zapamiętywanie danych 
logowania czy towarów dodanych do koszyka w sklepie 
internetowym)



13/38

Pliki cookies (ciasteczka) 
• korzyści: ułatwiają nawigację po różnych serwisach 

wykorzystując informacje o naszych zrachowaniach w sieci; 
dzięki nim Internet „podpowiada” nam to, co nas może 
potencjalnie zainteresować; pozwalają na zbieranie statystyk na 
temat odwiedzin stron 

• koszty: wykorzystują informacje o nas jako użytkownikach; np. 
o naszych zachowaniach konsumenckich

• zagrożenia: pliki cookies nie mogą zaszkodzić użytkownikowi, 
może najwyżej zobaczyć niechciane reklamy

• wpływ na wyszukiwarki:  mają znacznie dla wyników w Google; 
jeśli nie chcemy, by nasze dotychczasowe zachowania 
w sieci miały znaczenie dla wyników, to przed wpisaniem 
wyszukiwanej frazy wyczyśćmy pliki cookies w przeglądarce
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Instalacja i użytkowanie aplikacji  
Mapa Turystyczna
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W wyszukiwarce sklepu Play wpisz: 
mapa turystyczna.

Wybierz aplikację Mapa Turystyczna 
i kliknij ZAINSTALUJ.

Odszukaj w telefonie aplikację Sklep 
Play.
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Trwa pobieranie i instalowanie. Poczekaj aż pojawi się przycisk 
OTWÓRZ i kliknij w niego.

Otwiera się aplikacja Mapa 
Turystyczna
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Możemy zacząć planować wycieczkę. Wybieramy punkt początkowy 
wycieczki - zaczynamy wpisywać 

nazwę  - na przykład Myślenice. Już 
po wpisaniu kilku znaków pojawia 

się lista podpowiedzi.

Wybieramy miejscowość Myślenice.
Zielona flaga na mapie oznacza 

początek naszej wędrówki.
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Punkt docelowy (tak jak każdy 
inny) można wybrać przez wpisanie 

nazwy lub wyszukanie na mapie. 
Wybieramy w symbol schroniska 

w pobliżu Myślenic - pojawia się opis 
tego miejsca.

Jeżeli wybierzemy ten opis pojawi 
się więcej informacji i zdjęć.

Kliknięcie w symbol wędrowca 
w prawym dolnym rogu pozwala 

dopisać ten punkt do naszej trasy.
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Możemy spojrzeć na przebieg 
naszej trasy (czarne kropki). U dołu 
ekranu widzimy czas potrzebny do 

pokonania trasy i odległość.
Opcja POKAŻ PROFIL wyświetla 

nam stromizny na trasie i wysokość 
nad poziomem morza w wybranym 

punkcie. 

SZCZEGÓŁY wyświetlą przebieg 
trasy. 

Jeżeli wybierzemy napis WIĘCEJ ZDJĘĆ 
to obejrzymy zdjęcia z trasy dodane przez 

użytkowników mapy - czasami jest ich 
naprawdę dużo.

Symbol rodzaju mapy pozwala wybrać jej 
wygląd z trzech możliwych - takich jakie oferuje 

aplikacja Google Maps. 
Czwarta możliwość - mapa turystyczna - 
dostępna jest w płatnej wersji Premium.
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Jeżeli nie chcemy korzystać z wersji 
Premium klikamy w napis NIE, 

DZIĘKUJĘ. 

Nasza trasa może przebiegać przez 
wiele punktów, które dodajemy 

wpisując ich nazwy lub po prostu 
klikając na mapie.  

Kliknięcie w niebieski symbol 
wędrowca dodaje kolejny punkt 

naszej trasy.
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...i kolejny. Dla całej trasy, której w tym 
przykładzie początek i koniec jest 
w tym samym miejscu, widzimy 

czas przejścia i długość trasy oraz 
możemy zajrzeć w profil trasy i jej 

szczegółowy opis.

Nie możemy planować przebiegu trasy 
poza szlakami, nawet jeżeli widzimy 
drogi na mapie. Oczywiście możemy 

przejść nimi, a nasza aktualna pozycja 
będzie się wyświetlać. Jeżeli wrócimy 
na szlak możemy od nowa planować 

dalszą trasę.
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Zadanie
• Zaplanuj 3-godzinną wycieczkę w Ojcowskim Parku 

Narodowym. 
• Plan trasy powinien zawierać zwiedzanie zamku w Pieskowej 

Skale i oglądanie Maczugi Herkulesa. 
• Sprawdź ile czasu potrzebujesz na zwiedzanie zamku i co 

możesz tam obejrzeć.
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Dyskusja

  •  Pytania?  •  Uwagi?  •  Wątpliwości?  •  
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Aplikacja Jakdojade
• służy do wyszukiwania połączeń komunikacji miejskiej
• w zależności od miasta bierze pod uwagę połączenia 

autobusowe, tramwajowe, metro, trolejbusy oraz kolej miejską
• obsługuje kilkadziesiąt polskich miast 
• umożliwia także łatwy zakup biletów
• daje także dostęp do rozkładów jazdy
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Instalacja i użytkowanie aplikacji 
Jakdojade
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Odszukaj w telefonie  
aplikację Sklep Play.

W wyszukiwarce Sklepu Play wpisz: 
jak dojade.

Wybierz aplikację Jakdojade 
i kliknij ZAINSTALUJ.
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Trwa pobieranie i instalowanie. Poczekaj aż pojawi się przycisk 
OTWÓRZ i wybierz go.

Otwiera się aplikacja.
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Przy pierwszej instalacji program 
zapyta o zgodę na przetwarzanie 

informacji na temat danych 
osobowych oraz wyświetla 

komunikat o tzw. ciasteczkach.

W kolejnym oknie wyrażamy zgodę 
na geolokalizację. 

Działanie aplikacji pokazujemy na 
przykładzie Krakowa.
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Po wybraniu pola wpisywania punktu 
startu naszej podróży wyświetla nam 
się klawiatura oraz historia ostatnich 

wyszukiwań.

Poprzez kliknięcie w symbol bieżącej 
lokalizacji system może wpisać 

adres naszego pobytu, a wpisując 
nazwę przystanku czy ulicy aplikacja 

podpowiada możliwe opcje.

Możemy wybrać dodatkowe opcje 
- na przykład unikanie przesiadek 

czy jazda tylko tramwajami lub tylko 
autobusami - oczywiście nie dotyczy 
to wszystkich lokalizacji, a tylko tych 

gdzie są dane środki transportu. 
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Standardowo aplikacja podpowiada 
nam odjazdy odnosząc się do 

bieżącej daty i godziny, ale możemy 
zaplanować inny czas lub datę 

klikając w kółko z godziną. 

Wyświetli nam się zegar, a gdy 
klikniemy w datę wyświetli 
się kalendarz. Możemy więc 

wybrać zarówno datę, jaki i czas 
planowanego odjazdu.
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Wynik wyszukiwania wyświetli się 
prezentując numery linii i czasy odjazdu. 

Duże cyfry z lewej strony mogą nam 
wskazywać czas do wyjścia z miejsca 
pobytu lub czas odjazdu z przystanku - 
wybieramy to u góry ekranu klikając we 

właściwą opcję. 

Kiedy klikniemy w wybraną godzinę odjazdu możemy zobaczyć 
szczegóły połączenia, a przesuwając szary przycisk po lewej 

stronie rozkładu zobaczymy przebieg naszej podróży na mapie.
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Na głównej stronie aplikacji u dołu 
ekranu możemy zamiast planowania 
trasy wybrać przeglądanie rozkładów 
jazdy. Wybieramy rodzaj transportu 
(autobus lub tramwaj - oczywiście 

jeżeli jest taki wybór w danym 
mieście) i numer linii.

Klikamy w numer linii. Możemy prześledzić jej przebieg 
przewijając ekran. Na czerwono 

wyświetla nam się nazwa przystanku 
najbliższego naszej lokalizacji. 

Możemy też obejrzeć przebieg linii na 
mapie.
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A także najbliższe odjazdy 
z wybranego przystanku lub pełny 

rozkład jazdy na dziś lub inne 
wybrane dni.
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Planowanie trasy możemy wykonać też na mapie 
poprzez wskazywanie wybranych punktów początku 

i końca trasy.
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Aplikacja zaproponuje nam 
połączenie między tymi punktami.
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Zadanie
Zapanuj przez Jakdojade trasę dla osoby poruszającej się 
na wózku, podróżny ma się dostać z Dworca Centralnego do 
Stadionu Narodowego (chodzi o obiekt, a nie przystanek), dziś 
o godz. 18.00.
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Podsumowanie 

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


