
Temat 19 

1. Strony internetowe dla fanów sportu 

2. Częste pytanie – stacjonarny czy laptop?  

3. Dysk Google – kolejny atut posiadania konta pocztowego Gmail 

 

Strony internetowe dla fanów sportu 

 Na pewno znajdziemy wśród odbiorców tego kursu fanów sportu. 

Specjalnie dla Państwa zamieszczam listę stron internetowych, które mogą 

wesprzeć Państwa w realizacji tego hobby: 

 www.livesports.pl – wyniki meczów z lig na całym świecie. 

 www.90minut.pl – informacje, wyniki, transfery ze wszystkich polskich 

lig 

 www.przegladsportowy.pl – strona internetowa gazety „Przegląd 

Sportowy” 

 www.meczyki.pl – skróty meczów piłki nożnej 

 www.sport.pl – informacje o wszystkich dyscyplinach sportowych 

 www.sport.trojmiasto.pl – sport w Trójmieście 

 

Dysk Google – kolejny atut 

posiadania konta pocztowego 

Gmail 

Często zdarza się nam, że 

dokumenty, które mamy gdzieś na 

komputerze giną np. przy zmianie 

komputera lub na skutek 

omyłkowego skasowania folderu. 

Czy można temu zaradzić? 

Oczywiście, że tak. Można postąpić na dwa sposoby: 

 można zakupić dysk zewnętrzny (koszt ok. 200 zł), który wyglądem 

przypomina małe czarne pudełko. Dysk ten, po podłączeniu do 

komputera staje się bezpiecznym miejscem, gdzie możemy zapisać efekty 



naszej pracy: zdjęcia, dokumenty i wszystko, na czym ogromnie nam 

zależy.  

Zalety: w przypadku awarii komputera pliki zgromadzone na dysku 

zewnętrznym na nim pozostaną i nie zostaną uszkodzone 

Wady: dość spory koszt (im większa pojemność dysku tym jest on 

droższy) oraz możliwość uszkodzenia (np. przy nieprawidłowym 

przenoszeniu) a także zainfekowania wirusami przy braku odpowiedniej 

ochrony programu antywirusowego 

 można także założyć swój dysk w chmurze (pewna ilość miejsca jest 

darmowa). Wówczas wszystkie pliki zapisywane w dysku online dostępne 

są przez nieograniczony czas i z różnych komputerów (oczywiście po 

zalogowaniu się – podaniu swoich danych dostępowych jak login i hasło).  

Zalety: przy założeniu, że nie potrzebujemy ogromnej ilości miejsca 

dużym atutem jest to, że taki dysk jest darmowy, jest zabezpieczony 

przez usługodawcę (np. Google) oraz dostępny ze wszystkich 

komputerów – czyli po zmianie sprzętu wystarczy tylko zalogować się i 

wszystkie zapisane w dysku on-line dokumenty będą dostępne 

Wady: konieczność założenia konta u usługodawcy (np. Google – my 

mamy, bo zakładaliśmy konto na potrzeby odbierania i wysyłania e-maili 

w ramach Gmail), nauka obsługi dysku (nie jest to skomplikowane, ale 

wymaga ćwiczenia). 

Dysk Google to dysk wirtualny, w którym możemy trzymać różne plik – 

zdjęcia, dokumenty itp. Do dyspozycji mamy pewną darmową ilość miejsca.   

Dysk jest automatycznie dodawany do konta Google. Dzięki temu, że jest 

to dysk wirtualny możemy korzystać z naszych plików niezależnie gdzie 

jesteśmy (wystarczy nam dostęp do Internetu). Musimy wcześniej wgrać 

odpowiedni plik.  

Jak wgrać plik na Dysk? 

 

Musimy kliknąć       a następnie wybrać jedną z opcji:  

 

NOWY FOLDER – jeśli chcemy założyć folder na Dysku.  

PRZEŚLIJ PLIK – jeśli chcemy przesłać jakiś plik na Dysk (potem wybieramy plik 

do przesłania i klikamy na słowo OTWÓRZ).  

 


