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REALNE KORZYŚCI



PO OBEJRZENIU TEJ PREZENTACJI:

• Dowiesz się jakie są 
najpopularniejsze portale 
społecznościowe.

• Nauczysz się jak tworzyć w 
internecie własne treści dotyczące 
Twoich zainteresowań.
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CZYM SĄ I CZEMU SŁUŻĄ PORTALE 
SPOŁECZNOŚCIOWE? 

NAJPOPULARNIEJSZE PORTALE 
SPOŁECZNOŚCIOWE.

TWÓRCZOŚĆ WŁASNA W INTERNECIE.



CZĘŚĆ 1 
CZYM SĄ I CZEMU SŁUŻĄ 
PORTALE 
SPOŁECZNOŚCIOWE? 



MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W dzisiejszym świecie media 
społecznościowe odgrywają bardzo ważną 
rolę w naszym życiu. Umożliwiają szybką 
wymianę informacji oraz ułatwiają kontakt z 
innymi ludźmi. 

Mianem mediów społecznościowych określa 
się na ogół witryny internetowe i narzędzia 
online umożliwiające interakcje pomiędzy 
użytkownikami poprzez wymianę informacji, 
opinii i wiedzy oraz poszerzanie 
zainteresowań. 



MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Jedną z kategorii mediów społecznościowych są 
takie, które umożliwiają ich użytkownikom 
tworzenie osobistych profili. 

Co decyduje o popularności tych portali? 

Powodów jest dużo – portale te w dużej mierze 
„urozmaicają” życie prywatne i pomagają w 
prowadzeniu biznesu. Pomagają one także 
nawiązać nowe znajomości oraz umożliwiają łatwą i 
szybką komunikację, są także źródłem aktualnych 
informacji. Dodatkowo założenie tam konta jest 
bezpłatne, zajmuje tylko kilka minut i wymaga 
jedynie dostępu do internetu. 



CZĘŚĆ 2 
NAJPOPULARNIEJSZE 
PORTALE 
SPOŁECZNOŚCIOWE.



TWITTER

Serwis społecznościowy udostępniający usługę 
mikroblogowania założony 21 marca 2006 r. 

Zarejestrowany użytkownik może wysyłać 
i odczytywać tak zwane tweety (czyt. tłity), czyli 
krótkie wiadomości tekstowe (max. 140 znaków) 
wyświetlane na profilu autora wpisu oraz 
pokazywane użytkownikom, którzy obserwują dany 
profil. 

https://twitter.com

https://twitter.com/




INSTAGRAM

Fotograficzny serwis społecznościowy hostingu 
zdjęć, połączony z aplikacją o tej samej nazwie, 
który umożliwia użytkownikom edycję zdjęć 
i filmów, stosowanie do nich filtrów cyfrowych oraz 
udostępnianie ich w różnych serwisach 
społecznościowych.

https://www.instagram.com

https://www.instagram.com/




FACEBOOK

Serwis społecznościowy, w ramach którego 
zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci 
i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz 
korzystać z aplikacji. 

W czerwcu 2017 r. liczba użytkowników na całym 
świecie wynosiła prawie 2 miliardy. 

https://www.facebook.com

https://www.facebook.com/




YOUTUBE

Serwis internetowy założony w lutym 2005 r., 
który umożliwia bezpłatne umieszczanie, 
odtwarzanie strumieniowe, ocenianie 
i komentowanie filmów. 

https://www.youtube.com

https://www.youtube.com/




TUTAJ WPISZ PYTANIE
ĆWICZENIE 1 

ZAPRASZAM CIĘ DO 
PRZESPACEROWANIA 
SIĘ PO PORTALACH 

SPOŁECZNOŚCIOWYCH



CZĘŚĆ 3
TWÓRCZOŚĆ WŁASNA W 
INTERNECIE.



TWORZENIE TREŚCI 

W INTERNECIE

źródło:: https://pixabay.com



TWORZENIE TREŚCI W INTERNECIE

Tworzenie treści dotyczących własnych zainteresowań i 

publikować je w sieci nie jest rzeczą łatwą. Z jednej strony 

potrzeba czasu, by dobrze przemyśleć i dopracować dany 

temat. Z drugiej strony treści na blogu, w mediach 

społecznościowych powinny być systematycznie 

aktualizowane.

Treści powinny być unikalne (własne, znikąd nie 

powielone), wartościowe, które coś dają czytelnikowi 

(chociażby rozrywkę), powinny dostarczyć mu porcję 

wiedzy czy motywacji. Powinny to więc być treści, które 

stanowią wartość dla czytelnika i są dla niego użyteczne. 

Warto również pamiętać, żeby z powodu częstego 

publikowania nowych wiadomości (postów) nie ucierpiała 

na tym jakość publikowanych treści. 



ZDJĘCIA I 

TWORZENIE 

GRAFIKI

źródło:: https://pixabay.com



W natłoku treści, informacji, inspiracji, autorów, nowości 

to właśnie wizualne treści będą coraz bardziej zyskiwać 

na znaczeniu. Bo nawet gdybyśmy bardzo chcieli, nie 

jesteśmy w stanie przeczytać wszystkiego. Często to 

ładna grafika, urocze zdjęcie jest tym, co przyciąga nasz 

wzrok. Obraz nie tylko podkreśli przekaz, ale też pomoże 

przyciągnąć uwagę odwiedzających nasz fanpage, albo 

blog.

Dlatego też warto poświęcić czas na wybranie i obróbkę 

odpowiedniego zdjęcia, czy też na przygotowanie dobrej 

grafiki do mediów społecznościowych, czy na naszego 

bloga. 



W internecie możemy publikować zarówno własne 

zdjęcia (stworzone przez nas), jak i te pobrane z Sieci. 

Jeśli chcemy wykorzystać na stronie zdjęcia, które 

zrobiliśmy sami, naszym zadaniem będzie 

przygotowanie ich do publikacji, a więc: zmiana wielkości 

i formatu zdjęć, poprawa ich jakości, wykadrowanie, 

ewentualne skorygowanie zdjęcia poprzez retusz lub 

usunięcie zbędnych elementów.

Jeśli nie posiadamy własnych zdjęć, a zależy nam na 

obrazie ilustrującym treści, możemy skorzystać z 

dostępnych w sieci serwisów z darmowymi zdjęciami.



Przykłady stron 
z darmową grafiką

• Pixabay: https://pixabay.com/pl/

• Openclipart: https://openclipart.org/

• Unplash: https://unsplash.com/

• Gratisography: http://www.gratisography.com/

• Pickup Image: http://pickupimage.com/

https://pixabay.com/pl/
https://openclipart.org/
https://unsplash.com/
http://www.gratisography.com/
http://pickupimage.com/


TUTAJ WPISZ PYTANIE
ĆWICZENIE 2

SPRAWDŹ CO TO 
ZNACZY, ŻE ZDJĘCIA 

LUB GRAFIKA ZOSTAŁY 
UDOSTĘPNIONE NA 

LICENCJACH CREATIVE
COMMONS? 



PODSUMOWANIE



ZAPAMIĘTAJ

• Najpopularniejszymi portalami 

społecznościowymi w Polsce jest Facebook, 

YouTube, Instagram, Twitter.

• Jeśli nie posiadamy własnych zdjęć, a zależy 

nam na obrazie ilustrującym treści, możemy 

skorzystać z dostępnych w sieci serwisów z 

darmowymi zdjęciami. Stron z darmową grafiką 

mamy do dyspozycji bardzo wiele, należy 

jednak dokładnie sprawdzać, z których możemy 

legalnie skorzystać i na jakich zasadach. 



DZIĘKUJEMY ZA OBEJRZENIE 
PREZENTACJI
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