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Rozdział 1. Wstęp 

 

 

 

Co masz na myśli kiedy używasz 

słowa urządzenie? 

 

 

 

 

 

 

Osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną używają swoich 

urządzeń żeby podnieść, utrzymać 

lub ulepszyć swoje zdolności  

i umiejętności. 

 

Uczniowie i pracownicy  

z niepełnosprawnością 

intelektualną mogą używać swoich 

urządzeń. Wystarczy że podłączą 

się do sieci WI-Fi. 
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Wielu pracowników z 

niepełnosprawnością intelektualną 

woli używać własnych urządzeń niż 

korzystać z tych od pracodawców. 

 

Technologia może pomóc w nauce 

i pracy. 
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Rozdział 2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

 

Kiedy używasz aplikacji 

powinieneś wiedzieć jakie 

informacje udostępniać,  

a jakich nie. 

 

 

Chroń swoje dane osobowe. 

Nie udostępniaj przez internet: 

 swojego imienia i nazwiska, 

 miejsca zamieszkania 

 ani innych informacji. 

Nie mów nikomu jakie masz 

hasła. Na przykład do poczty  

e-mail albo karty bankomatowej. 

 

Bądź ostrożny jeśli wstawiasz 

filmy i zdjęcia do internetu. 

Na przykład nie wstawiaj nagich 

zdjęć i filmów. Ani prywatnych 

informacji. 



7 
 

 

Nie pobieraj z internetu 

nieznanych aplikacji. 

 

 

Jak coś pójdzie nie tak, 

poproś o pomoc. 

 

Możesz poprosić o pomoc kogoś, 

komu ufasz.  

Poproś o pomoc rodziców, 

przyjaciół lun nauczycieli. 

 

W poważnych sytuacjach 

skontaktuj się z policją. 

Na przykład jeśli ktoś Cię 

zastraszał, okradł lub napadł.  
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1. Kalendarz Google  

 

Pewnie korzystasz z wielu 

aplikacji w swoim smartfonie  

lub tablecie. 

 

Kalendarz Google (czytaj Gugl) 

to aplikacja która pomoże Ci 

organizować czas. 

 

Jeśli masz smartfona z systemem 

Android możesz za darmo pobrać 

aplikację Kalendarz Google ze 

sklepu Google Play. 

 

Jeśli masz smartfona z systemem 

iOS możesz za darmo pobrać 

aplikację ze sklepu z aplikacjami 

App Store. 
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Możesz używać Kalendarza 

Google do planowania 

i wykonywania różnych zadań. 

 

W Kalendarzu Google możesz  

też tworzyć i zapisywać różne 

wydarzenia. 

 

 

W Kalendarzu możesz ustawiać 

przypomnienia o zadaniach  

i wydarzeniach. 

 

 

 

Kalendarz Google pomoże Ci 

lepiej wykorzystać twój czas. 
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2. YouTube (czytaj Jutub) 

 

Dzięki aplikacji YouTube możesz 

oglądać, przesyłać i pokazywać 

filmy. Na YouTube możesz też 

założyć swój kanał. 

 

Jeśli masz smartfona z systemem 

Android możesz za darmo pobrać 

aplikację YouTube ze sklepu 

Google Play. 

Jeśli masz smartfona z systemem 

iOS możesz za darmo pobrać 

aplikację ze sklepu App Store. 

 

Zastanów się czego możesz się 

nauczyć z aplikacją YouTube. 
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W aplikacji YouTube możesz 

wyszukiwać i oglądać filmy. 

 

 

Dzięki aplikacji możesz nagrywać 

i zamieszczać filmy na swoim  

kanale. 

 

 

Dzięki YouTube możesz 

udostępniać filmy w mediach 

społecznościowych. Na przykład 

na Instagramie lub WhatsApp 

(czytaj łotsap). 
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Dzięki aplikacji możesz założyć 

swój własny kanał YouTube.  

 

Na swoim kanale możesz 

umieszczać na przykład filmy o 

osobach  

z niepełnosprawnością 

intelektualną. Dzięki temu więcej 

ludzi dowie się o tych osobach. 

 

Korzystając z kanału YouTube 

możesz: 

 poznać ludzi z podobnymi 

problemami 

 dzielić się informacjami 

 zarabiać pieniądze. 
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3. Mapy Google 

 

Mapa Google to aplikacja która 

pokazuje Ci w jakim miejscu 

jesteś. Pokaże Ci też jak dojść  

do wybranego przez Ciebie 

miejsca. 

Dzięki Mapie Google Twoi 

znajomi mogą widzieć gdzie 

jesteś. 

 

Jeśli masz smartfona z systemem 

Android możesz za darmo pobrać 

aplikację Mapa Google ze sklepu 

Google Play. 

 

Jeśli masz smartfona z systemem 

iOS możesz za darmo pobrać 

aplikację ze sklepu App Store. 

 

Zastanów się w czym może Ci 

pomóc Mapa Google. 
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Dzięki Mapie Google możesz 

sprawdzić gdzie jesteś.  

Żeby to zrobić musisz nacisnąć 

przycisk taki jak na rysunku obok. 

 
 

Mapa Google pokaże Ci jak  

w najłatwiejszy sposób dostać się 

z miejsca na miejsca. 

Dowiesz się jak dotrzeć do 

wybranego przez Ciebie miejsca: 

 samochodem 

 transportem publicznym. 

Na przykład autobusem  

lub pociągiem. 

 taksówką 

 pieszo. 

 

Mapa Google pomoże Ci kiedy 

musisz dotrzeć gdzieś na 

określoną godzinę. 

Aplikacja pokaże ile czasu zajmie 

Ci droga. 
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Możesz użyć różnego rodzaju 

map. 

 

 

Przez aplikację Mapy Google 

możesz pokazać zaufanym 

osobom gdzie jesteś. 
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Pamiętaj! 

Jeśli chcesz użyć Mapy Google 

Twój telefon lub tablet musi być 

podłączony do internetu. 

 

Musisz też włączyć ustawienia  

swojej lokalizacji. 

Lokalizacja to miejsce w którym 

jesteś. 



17 
 

4. Kalkulator Google 

 

Kalkulator Google to aplikacja 

która pomoże Ci liczyć.  

 

Jeśli masz smartfona z systemem 

Android możesz za darmo pobrać 

aplikację Kalkulator Google ze 

sklepu Google Play. 

Jeśli masz smartfona z systemem 

iOS możesz za darmo pobrać 

aplikację ze sklepu App Store.  

 

Zastanów się w czym może Ci 

pomóc Kalkulator Google. 

 

 

Dzięki aplikacji możesz dodawać  

lub odejmować liczby. 

Możesz też mnożyć i dzielić. 
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5. Prezentacje interaktywne 

 

Nauczyciele lub trenerzy chcą, 

aby ich zajęcia były interesujące. 

Chcą, żebyś się nauczył się jak 

najwięcej. 

Dlatego czasami wyświetlają 

różne obrazy na ekranie lub  

na ścianie. 

 

Urządzenie do wyświetlania 

obrazów nazywa się 

projektorem. 

To, co wyświetla się na ekranie  

to prezentacja. 

 

 

Czasami trener chce, żeby 

uczestnicy odpowiedzieli  

na jakieś pytanie.  

Chce, żeby wszyscy uczestnicy 

widzieli na ekrany te odpowiedzi. 
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Na przykład trener chce wiedzieć, 

ilu uczestników korzysta z tabletu. 

Zadaje pytanie. 

Uczestnicy odpowiadają na 

pytania za pomocą smartfonów  

lub tabletów. 

Wynik można zobaczyć na 

ekranie. 

 

Prezentacja na której można 

zobaczyć odpowiedzi 

uczestników zajęć to prezentacja 

interaktywna. 

 

Możesz tworzyć prezentacje 

interaktywne za pomocą aplikacji 

Kahoot lub Mentimeter. 

 

Dzięki takim prezentacjom 

możesz sprawdzić, czy znasz 

właściwą odpowiedź. 

Możesz też dobrze się bawić. 
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6. GeoCaching 

 

Ludzie lubią bawić się  

w chowanego.  

Lubią szukać i znajdować rzeczy.  

Lubią odkrywać nowe tajemnicze, 

ukryte miejsca. 

 

Czasami ludzie szukają 

ważnych miejsc nie dla zabawy. 

Szukają czegoś ciekawego. 

 

 

 

Osoby szukające ciekawego 

miejsca muszą mieć mapę.  

Ale czytanie mapy jest trudne. 

Mogą też zapytać innych osób na 

ulicy, jak dojść do wybranego 

miejsca. 

Ludzie mogą nie wiedzieć 

i wskazać im zły kierunek. 
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 Dlatego ludzie wymyślili 

nawigację on-line. 

Nawigacja to aplikacja, z której 

korzystają kierowcy. Pomaga im 

dojechać do określonego miejsca. 

 

W nawigacji używa się map 

cyfrowych. Dzięki mapom 

nawigacja pokaże Ci jak dotrzeć 

do określonego miejsca.  

Aby korzystać z nawigacji, musisz 

włączyć funkcję lokalizacji  

w swoim urządzeniu mobilnym. 

 

Możesz także użyć nawigacji dla 

zabawy. Jest taka gra o nazwie 

geocaching.  

W tej grze szukasz skrzynek,  

w których ukryte są różne 

prezenty. 
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Po prostu dołącz do gry i wybierz 

skrzynkę, którą chcesz znaleźć. 

Nauczyciel pomoże Ci uruchomić 

grę na Twoim urządzeniu. 

Geocaching to bardzo fajna gra. 

Możesz w nią grać z przyjaciółmi. 



23 
 

7. TIM Be.Safe 

 

Niektóre osoby  

z niepełnosprawnością 

intelektualną mają trudności  

z komunikowaniem się.  

Nie potrafią powiedzieć czego 

potrzebują. 

Czasami mówią niejasno i trudno 

je zrozumieć. 

 

Jeśli masz problemy  

z mówieniem możesz użyć 

specjalnej aplikacji. 

Ta aplikacja nazywa się TIM 

Be.Safe. Pomoże Ci porozumieć 

się z innymi ludźmi. Znajdziesz ją 

w sklepie internetowym Google. 

Jest za darmo. 

 

Aplikację TIM Be.Safe  możesz 

pobrać na swój telefon, tablet lub 

komputer. Jeśli nie wiesz jak to 

zrobić, poproś o pomoc osobę 

zaufaną. 
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Używaj tej aplikacji kiedy: 

 masz problemy z mówieniem 

 chcesz opowiedzieć o jakiejś 

sytuacji 

  chcesz poprosić o pomoc. 

Aplikacja pomoże Ci 

porozmawiać z kimś, kto ma 

problemy z mówieniem. 

 

W aplikacji jest dużo obrazków  

i słów. Pokazują niebezpieczne 

sytuacje w internecie. Na przykład 

kradzież hasła do skrzynki e-mail. 

 

Wykorzystaj aplikację jeśli 

spotkała Cię niebezpieczna 

sytuacja w internecie a Ty masz 

problemy z mówieniem. 

Pokaż co Ci się stało policjantowi, 

policjantce lub zaufanej osobie. 
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8. Facebook (czytaj fejsbuk) 

 

Facebook to aplikacja 

społecznościowa. 

Pomoże Ci poznać nowych 

znajomych, utrzymywać kontakt  

i dzielić się różnymi informacjami. 

 

Jeśli masz smartfona z systemem 

Android możesz za darmo pobrać 

aplikację Facebook ze sklepu 

Google Play. 

Jeśli masz smartfona z systemem 

iOS możesz za darmo pobrać 

aplikację ze sklepu App Store. 

 

Możesz stworzyć swoje konto  

na Facebooku. 
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Żeby wejść na konto Facebook 

musisz stworzyć prywatne hasło. 

 

Dzięki Facebookowi możesz mieć 

więcej znajomych.   

 

Facebook pomoże Ci wyszukać 

znajomych lub innych osób  

w Twojej okolicy. 
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Z łatwością możesz zaprosić 

do znajomych osobę którą znasz. 

Ta osoba musi zaakceptować 

Twoje zaproszenie. 

 

Możesz rozmawiać i wysyłać 

wiadomości przez Facebook. 

 

Na Facebooku możesz pisać  

na różne tematy.  

Na przykład co robisz, co widzisz. 

Możesz pokazać gdzie jesteś. 
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Możesz dodawać i pokazywać 

swoje zdjęcia. 

 

Na Facebooku możesz tworzyć 

różne wydarzenia. Na przykład 

zbiórkę pieniędzy na chore dzieci 

lub zwierzęta. 

 

W każdej chwili możesz usunąć 

swoje konto na Facebooku. 
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9. Menedżer pieniędzy 

 

Menedżer pieniędzy to aplikacja 

która pomoże Ci lepiej wydawać i 

oszczędzać swoje pieniądze. 

 

 

Jeśli masz smartfona z systemem 

Android możesz za darmo pobrać 

aplikację Menedżer Pieniędzy ze 

sklepu Google Play. 

Jeśli masz smartfona z systemem 

iOS możesz za darmo pobrać 

aplikację ze sklepu App Store. 

 

Żeby wejść na konto Menadżera 

Pieniędzy musisz stworzyć 

prywatne hasło. 
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W aplikacji możesz wpisać  

ile pieniędzy dostajesz  

i ile wydajesz.  

Pieniądze, które dostajesz  

to Twój dochód. 

Pieniądze, które wydajesz  

to Twoje wydatki. 

 

Jeśli dostaniesz pieniądze, 

możesz dodawać je do tabelki z 

dochodem. 

 

Jeśli wydajesz pieniądze, możesz 

wpisać je do tabelki z wydatkami. 

Wydatkiem są na przykład zakupy 

albo inne opłaty. 
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W Menedżerze pieniędzy możesz 

stworzyć wykres. Na wykresie 

zobaczysz na przykład na co 

wydałeś najwięcej pieniędzy. 

Albo ile pieniędzy zaoszczędziłeś. 

 

W każdej chwili możesz usunąć 

swoje konto. 
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10. Budzik 

 

Budzik to aplikacja, która 

poinformuje cię o tym, że 

przyszedł czas na wykonanie 

różnych zadań. Na przykład 

zadzwoni dzwonek o godzinie, o 

której chcesz się obudzić albo  

wyjść do pracy. 

 

Jeśli masz smartfona z systemem 

Android możesz za darmo pobrać 

aplikację Budzik ze sklepu 

Google Play. 

Jeśli masz smartfona z systemem 

iOS możesz za darmo pobrać 

aplikację ze sklepu App Store. 

 

 

Aplikacja Budzik pomaga 

stworzyć listę rzeczy do zrobienia. 
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Aplikacja pomaga też planować 

różne zadania.  

Możesz ustawić alarm  

na określoną godzinę żeby 

przypomniał Ci o wykonaniu 

zadania.  

 

Możesz dodać alarm do każdego 

zadania i rzeczy, które chcesz 

zrobić. 

 

Możesz też usunąć lub anulować 

alarm. 
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Dzięki Aplikacji zobaczysz, które 

zadania zrobiłeś, a czego nie 

zrobiłeś. 
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11. WhatsApp Messenger (czytaj Łotsap Mesendżer) 

 

WhatsApp Messenger to aplikacja 

do wysyłania darmowych 

wiadomości i prowadzenia 

rozmów. 

 

Żeby zainstalować aplikację 

potrzebujesz urządzenia 

mobilnego z dostępem do 

internetu i numer telefonu. 

 

Dzięki aplikacji możesz wysyłać: 

 wiadomości tekstowe i 

wiadomości głosowe 

 zdjęcia i filmy 

 dokumenty 

 swoją lokalizację 
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Dzięki aplikacji możesz 

rozmawiać i widzieć osobę 

z którą rozmawiasz. 

 

Możesz rozmawiać w tym samym 

czasie z jedną lub grupą osób. 

 

Możesz zablokować numer 

telefonu osoby, z którą nie chcesz 

rozmawiać. 
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Możesz opuścić grupę jeśli nie 

odpowiada Ci rozmowa. 

 

 

Aplikację możesz zainstalować  

na komputerze. Musisz podać 

wtedy swój numer telefonu. 

 

Pamiętaj! 

Zbyt częste rozmowy przez 

telefon mogą być szkodliwe  

i stresujące. 

Nie musisz być zawsze dostępny. 

Nie musisz zawsze odbierać 

telefonu i rozmawiać  

ze znajomymi. 
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12. Indeed Jobs 

 

Indeed Jobs to aplikacja do 

wyszukiwania ofert pracy. 

 

Aplikacja pokaże Ci oferty pracy  

z różnych stron internetowych, 

 

Możesz tam stworzyć swoje CV. 
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Po stworzeniu CV w aplikacji, 

dostaniesz specjalny link. 

Będziesz mógł przesłać ten link z 

CV do swoich współpracowników 

i przyszłych pracodawców. 

 

Aplikacja wyszuka dla Ciebie 

oferty pracy jeśli wpiszesz: 

 swoją lokalizację. Na przykład 

miasto w którym chcesz 

pracować. 

  kluczowe słowo. Na przykład 

praca w kuchni. 

  tytuł stanowiska 

 wynagrodzenie  

 nazwę firmy. 


