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Osoby uczące się 
Słuchacze 50+, którzy nie mają 
wcześniejszej wiedzy na temat 
komputerów, laptopów i technologii 

Temat lekcji 
Podstawowe wprowadzenie do sprzętu 
komputerowego i oprogramowania oraz jak 
można je stosować 

Przykładowy plan lekcji B1 Język i poziom niemiecki/ angielski/polski 

Kontekst lekcji i uczniowie: 
Jest to kurs wprowadzający dla dorosłych, skupiający się na podstawach obsługi komputera. Wyjaśnia części sprzętu 
i zagadnienia związane z oprogramowaniem. Ponadto, daje przegląd tego, jak korzystać z klawiatury, myszy, 
programów i danych, itp. Uczestnicy nigdy wcześniej nie korzystali z komputera, ale być może pisali na maszynie do 
pisania, więc kurs zaczyna się od podstaw. Na końcu każdego tematu znajduje się test sprawdzający postępy w 
nauce. 

Warunki wstępne:  
Słuchacze umieją czytać i pisać. Wcześniejsza znajomość obsługi komputera nie jest wymagana. Słuchacze mają do 
dyspozycji jakieś urządzenie elektroniczne (komputery, laptopy lub tablety). 

Cele: 
✓ zdobycie podstawowej wiedzy na temat komputera i sprzętu 
✓ umiejętność nazwania poszczególnych części 
✓ zdobycie podstawowej wiedzy na temat oprogramowania 
✓ umiejętność obsługiwania komputera: włączanie/wyłączanie, używanie sprzętu, otwieranie/zamykanie 

programów, zapisywanie danych itp. 

Przebieg lekcji: 
✓ Wprowadzenie : Szukanie słów związanych z tematem komputera w łamigłówce. W ten sposób sprawdzamy 

poziom wiedzy i to, które słowa są już znane ze słyszenia. Być może lepiej jest wydrukować układankę, niż 
robić to online, ponieważ uczestnicy są początkujący i mogą nie wiedzieć, jak korzystać z komputera. 

✓ Zajęcia dydaktyczne: Uczestnicy dowiedzą się wszystkiego, co jest związane z komputerem. Najpierw 
zapoznają się z urządzeniami i częściami oraz z tym, do czego są one używane. Uczą się rozróżniać urządzenia 
wejściowe i wyjściowe. Następnie uczestnicy poznają oprogramowanie. Ponadto uczą się  
o nośnikach przechowywania danych. 

✓ Podsumowanie: Nazywanie elementów urządzenia i sprzętu, używanie myszki i klawiatury, włączanie i 
wyłączanie komputera. Ćwiczenia pozwalające lepiej poznać technologię i technikę oraz, na końcu, 
odpowiednio dużo czasu na pytania i dyskusje. 

Wsparcie urządzeń elektronicznych: 
 

✓ Wprowadzenie: IT & computer grid-puzzle (niemiecki) 
Zajęcia dydaktyczne: Dobre podsumowanie kilku urządzeń i sprzętu można znaleźć w "Lekcji 1 - 
Wprowadzenie i cele" oraz w następujących tematach: Alison - Computer Basics ( angielski). Dostęp jest 
bezpłatny za pośrednictwem kilku kont w mediach społecznościowych lub adresu e-mail (choć z niewielkim 
czasem oczekiwania na reklamę). Zasoby w j. polskim:  Jak posługiwać się klawiaturą ; 

https://learningapps.org/view3519864
https://alison.com/topic/learn/13407/lesson-1-introduction-and-objectives
https://latarnicy.pl/media/filer_public/Baza%20wiedzy/Edukacja%20osob%20starszych/skrypt_narzedzia_google.pdf
https://latarnicy.pl/media/filer_public/Baza%20wiedzy/Edukacja%20osob%20starszych/szkolenie_klawiatura_.pdf


 

 

 

 

Osoby uczące się 
Słuchacze 50+ z podstawową umiejętnością 
obsługi komputera 

Temat lekcji Programy Microsoft Office  

Przykładowy plan lekcji B2 Język i poziom niemiecki /polski 

 
Kontekst lekcji i uczniowie: 
Jest to podstawowy kurs dla seniorów, podczas którego poznają oni szeroko dostępne programy Microsoft 
Office (Excel, Word, PowerPoint). Każde z trzech narzędzi biurowych jest dedykowane konkretnym rodzajom 
dokumentów. Dlatego, na początku należy zrozumieć funkcję każdego narzędzia. Lekcja jest przeglądem 
programów i może służyć jako wprowadzenie do dalszych lekcji na temat każdego z narzędzi. 
 

 
Warunki wstępne: 
Dojrzały słuchacz powinien posiadać podstawowe umiejętności pisania i czytania oraz być w stanie obsługiwać 
komputer. Słuchacze mają do dyspozycji komputery/laptopy/tablety. 

Cele: 
✓ Funkcje poszczególnych programów - ogólne zestawienie 
✓ MS Word 2010: Słuchacze dowiadują się, jak napisać tekst lub literę, zmienić czcionki i rozmiar czcionki. 

Możliwość ustawienia układu dokumentu. Szczególny nacisk położony na formatowanie, ponieważ jest 
standaryzowane w każdym programie Microsoft. 

✓ MS Excel 2010: Tworzenie arkusza kalkulacyjnego, możliwość formatowania, przechowywania, sortowania 
 i filtrowania informacji. 

✓ MS PowerPoint 2010: Prezentowanie i udostępnianie danych, nauka korzystania z kształtów, pól tekstowych, 
obrazów, wykresów itp. Umiejętność tworzenia prezentacji. 
 

Przebieg lekcji: 
✓ Wprowadzenie: Uruchom komputer i otwórz programy. Napisz kilka zdań w Word, Excel lub PowerPoint.  
✓ Zadania dydaktyczne: Poznaj wygląd pakietu Microsoft Office i sposób korzystania z niego. Przeczytaj opis  

i wypróbuj na własnym pulpicie komputera. 
✓ Podsumowanie: Wypróbuj funkcje jednego z programów do zmiany ustawień i interfejsu, np. czcionki, 

rozmiaru czcionki, formatowania, koloru itp. Ćwiczenie: 1) Napisz list do przyjaciela, którego nie widziałeś od 
dłuższego czasu. Strukturyzuj swój tekst i podkreśl ważne informacje. Spróbuj zapisać 
 i wydrukować list. 2) Stwórz prezentację na temat swojego hobby. 3) Wymień miesięczne dochody i wydatki 
w arkuszu Excel. 
 

 
Wsparcie urządzeń elektronicznych: 

✓ Znajdziesz tu dobre podsumowanie tego, jak korzystać z programów pakietu Microsoft Office: 
- MS Word: Einleitung zum Lehrgang Word 2010 (niemiecki) 
- MS Excel: Einleitung zum Lehrgang Excel 2010 ( niemiecki) 
- MS PowerPoint: Einführung zum kostenlosen Kurs PowerPoint 2010 ( niemiecki) 

Wszystkie linki są bezpłatne i nie wymagają logowania.  
Zasoby w j. polskim : Komputer dla seniorów 

http://www.der-pc-anwender.de/word-2010-lernen/einleitung.htm
http://www.der-pc-anwender.de/excel-2010-lernen/einleitung.htm
http://www.der-pc-anwender.de/powerpoint-2010-lernen/einleitung.htm
https://zaczyn.org/wp-content/uploads/2016/12/Kurs-podstawowy-komputer-i-Internet-dla-seniorow-e-book.pdf


 

 

 

 

 

Osoby uczące się 
Słuchacze 50+, którzy potrafią posługiwać 
się komputerem samodzielnie 

Temat lekcji Jak korzystać z internetu? 

Przykładowy plan lekcji B3 Język i poziom niemiecki/ angielski/ polski 

 

Kontekst lekcji i uczniowie : 
Jest to lekcja średniozaawansowana dla każdego, kto chce nabyć więcej umiejętności informatycznych. Tematem 
jest wszystkiego, co dotyczy Internetu, zwłaszcza szans i zagrożeń, a także bezpieczeństwa w sieci. Dalsze tematy to 
rozwój Internetu, adresy internetowe i korzystanie z dodatków, wtyczek itp. 
 

Warunki wstępne: 
Uczestnicy powinni posiadać podstawowe umiejętności czytania i rozumienia na poziomie wymaganym do czytania 
lokalnej gazety. Uczestnicy powinni umieć posługiwać się komputerem.  

Cele: 
✓ Rozumienie podstawowych pojęć z zakresu Internetu i sieci WWW 
✓ Przeglądanie stron WWW w celu uzyskania informacji 
✓ Dokonywanie transakcji 

Bycie świadomym ryzyka obecności w Internecie 

Przebieg lekcji: 
✓ Wprowadzenie: Słuchacze dyskutują w grupach, co wiedzą o Internecie i jakie doświadczenia zdobyli. 

Następnie sami badają Internet, próbują szukać informacji itp. Jest to ćwiczenie zorientowane na 
zastosowanie wiedzy w praktyce. 

 

✓ Zajęcia dydaktyczne: Słuchacze zapoznają się z artykułami w Internecie na temat i uzyskują informacje na 
temat terminologii, sposobu przeglądania Internetu oraz tego, czego i jak szukać. Po zapoznaniu się z teorią, 
słuchacze ćwiczą, surfują i odkrywają! 

 

✓ Podsumowanie: Można zachęcić słuchaczy do zrobienia sobie „ściągawki” na później. 
✓ Ćwiczenia są kluczem do umiejętności; oto kilka przykładów;  

1) Wyszukiwanie specjalistów medycznych, którzy znajdują się w maksymalnie w odległości 20 km. 
2) Wyszukiwanie stron internetowych o podobnej treści do treści lekcji 
3) Wyszukanie 5 wiarygodnych gazet internetowych. 

Wsparcie urządzeń elektronicznych: 
✓ Alison jest jedną z największych platform kształcenia i szkolenia umiejętności i oferuje dobrze zorganizowany 

kurs The Internet and the World Wide Web (angielski). Można uzyskać bezpłatny dostęp,  
za cenę niewielkiej obecności reklam, poprzez konto w mediach społecznościowych lub swój adres e-mail. 

✓ Jest to łatwy i dobrze zorganizowany kurs dla każdego, kto nie ma wcześniejszej wiedzy na temat technologii 
Internetu. Internetgrundlagen (niemiecki).  

✓  Zasoby w j. polskim:  Bezpieczny Internet, Zakupy przez Internet  
 

https://alison.com/topic/learn/13572/the-internet-and-the-world-wide-web
http://www.der-pc-anwender.de/internetgrundlagen/einleitung.htm
ttps://latarnicy.pl/media/filer_public/Baza%20wiedzy/Edukacja%20osob%20starszych/Nowe%20scenariusze/rozdz_9_bezpieczenstwo.pdf
https://latarnicy.pl/media/filer_public/Baza%20wiedzy/Edukacja%20osob%20starszych/Nowe%20scenariusze/rozdz_6_zakupy.pdf


 

 

 

 

Osoby uczące się 
Słuchacze 50+ z wcześniejszą wiedzą na 
temat korzystania z komputera 
i Internetu 

Temat lekcji Rejestrowanie adresu Email 

Przykładowy plan lekcji B4 Język i poziom niemiecki/ angielski /polski 

 
Kontekst lekcji i uczniowie: 
W dzisiejszych czasach surfowanie po Internecie jest prawie niemożliwe, jeśli nie posiada się jeszcze adresu e-mail. 
Ta lekcja pomoże Ci dowiedzieć się o różnych dostawcach i zarejestrować adres e-mail. Jest to zaawansowany kurs, 
adresowany do osób powyżej 50 roku życia z doświadczeniem w obsłudze komputera. 
 

 
Warunki wstępne: 
Oczekuje się, że uczestnicy będą mieli wcześniejszą wiedzę na temat komputerów. Trzeba wiedzieć, jak korzystać  
z komputera, jak surfować i zachowywać się w sieci. Ponadto przydatna może być wiedza na temat formatowania 
tekstów. 

 
Cele: 

✓ Przedstawienie informacji o dostawcach poczty elektronicznej 
✓ Informowanie o zagrożeniach i sposobach ochrony danych 

Zarejestrowanie osobistego adresu e-mail 

 
Przebieg lekcji: 

✓ Wprowadzenie: Słuchacze mają się dowiedzieć z Internetu na temat różnych kont adresowych e-mail; jakie są 
różnice, plusy i minusy, koszty itd. 

 

✓ Zajęcia dydaktyczne: Zdecyduj, który dostawca najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Obejrzyj film wideo z 
YouTube, aby zobaczyć krok po kroku samouczek tworzenia konta e-mail. Może spróbuj przekazać wiedzę 
innym dostawcom poczty elektronicznej. 

 

✓ Podsumowanie:  
Jako ćwiczenie: Napisz e-mail do przyjaciela. Opowiedz mu/jej o swoich doświadczeniach z procesem 
rejestracji i pisania pierwszego e-maila. 

 

 
Wsparcie urządzeń elektronicznych: 
 

✓ Na tych stronach internetowych znajdziemy podsumowanie różnych dostawców kont E-mail oraz listę 
ich zalet i wad: The Best Free Email Accounts (angielski); E-Mail Anbieter im Vergleich (niemiecki) 

✓ Niemiecki strony internetowe oferują sporo artykułów na temat poczty elektronicznej I bezpieczeństwa 
danych: Verbraucher, sicher, online - E-Mail (niemiecki) 

✓ Ten film instruktażowy na wideo podpowiada jak założyć konto Gmail: Youtube: How To Set Up A Gmail 
Account (angielski)  

✓ Zasoby w j. polskim :jak założyć konto e-mail 
 

https://www.thebalanceeveryday.com/best-free-email-accounts-1356641
http://www.email-verzeichnis.de/e-mail-anbieter/e-mail-anbieter-im-vergleich
https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/e-mail
https://www.youtube.com/watch?v=cfO_iRv9Jro
https://www.youtube.com/watch?v=cfO_iRv9Jro
https://www.youtube.com/watch?v=G0IEVYUatkk


 

 

 

 

  

 

Osoby uczące się 
Doświadczeni użytkownicy komputerów  
i Internetu 

Temat lekcji Bezpieczeństwo w sieci 

Przykładowy plan lekcji B5 Język i poziom niemiecki/polski 

 
Kontekst lekcji i uczniowie: 
Jest to kurs średniozaawansowany na temat bezpieczeństwa w Internecie dla osób dorosłych, które wiedzą, jak 
obsługiwać komputer. Wyjaśnione zostaną takie pojęcia jak "atak" lub "zdarzenie naruszające ochronę". 
 

 
Warunki wstępne: 
 
Uczniowie powinni być doświadczonymi użytkownikami komputerów i Internetu. 

 
Cele: 

✓ Zwiększenie świadomości zagrożeń, jakie niesie ze sobą Internet 
✓ Poznanie podstawowych pojęć, zagrożeń i sytuacji związanych z bezpieczeństwem 
✓ Podstawowa wiedza o atakach hakerów oraz jak unikać złośliwego oprogramowania i używać szyfrowania itp. 

Jak rozwijają się trendy takie jak inteligentny dom lub monitoring sprawności fizycznej? Czy istnieje 
zagrożenie dla prywatności informacji? 

 
Przebieg lekcji: 

✓ Wprowadzenie: Rozmowa w grupach: Czy jakieś Twoje dane były kiedyś zagrożone w Internecie? Czy coś 
zostało wykradzione i jaki był tego mechanizm?. 

✓ Zajęcia dydaktyczne Weź udział w kursie online, aby jak najlepiej wykorzystać swoje możliwości. Bądź 
skoncentrowany i rób notatki. 

✓ Podsumowanie: Porozmawiaj o krokach, jakie należy podjąć, aby Twoje dane były bezpieczne. Wyciągnij 
wnioski na temat zasad bezpieczeństwa 

 Zasoby w j. polskim : Zaradni w sieci odcinek 1; inne dostępne na facebooku: Zaradni w sieci 1-10  

 
Wsparcie urządzeń elektronicznych: 
 

✓ Open HPI jest platformą MOOCs - Massive Open Online Courses i zapewnia jedną z najbardziej 
innowacyjnych form nauki. Kursy prowadzone są głównie przez partnerów z biznesu, polityki i organizacji 
międzynarodowych. Open HPI: Sicherheit im Internet mit Prof. Dr. Meinel.  

✓ Polskie zasoby MOOQ : platforma z kursami online 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5f1NTsuV4yk
https://www.facebook.com/Latarnicypl-Zaradni-w-sieci-496249090526433/
https://open.hpi.de/courses/intsec2016/items/7klyE6LkOQwUy3r5LHj6jw
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C31583%2Curuchomiono-polska-platforme-z-otwartymi-kursami-online.html

