Słowniczek
App (aplikacja) – Aplikacja to program komputerowy
działający na urządzeniu elektronicznym. Wyglądają jak
kwadratowe ikony. Niektóre aplikacje są bezpłatne, za inne
trzeba zapłacić. Kilka przykładów aplikacji to Skype,
Whatsapp i LinkedIn .
Cookies (ciasteczka) -”Cookie”(ciasteczko) to mały plik
tekstowy zapisywany na twoim komputerze. Pomaga stronie
internetowej zapamiętać fragmenty informacji o Tobie
podczas korzystania z niej. Na przykład, jeśli kupujesz bilet
lotniczy, pliki cookie zapamiętują wybrane przez ciebie bilety,
aby ktoś inny nie mógł ich kupić w tym samym czasie.
Strony internetowe muszą pytać, czy zgadzasz się na
używanie przez nie plików cookie. Możesz zaakceptować lub
odrzucić prośbę witryny o zapisanie plików cookie. Czasami
możesz zaakceptować niektóre pliki cookie, np. niektóre
niezbędne i odrzucić inne, np. marketingowe.
Niektóre witryny mogą nie pozwalać na korzystanie z nich
jeśli odrzucisz żądanie dotyczące zapisania plików cookie, ale
inne na to zezwalają.
Device (urządzenie) - w tym przewodniku pod nazwą
“urządzenie” rozumiemy smartfon, komputer, laptop lub
tablet.
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Download (Pobieranie) - Pobieranie oznacza kopiowanie
czegoś na Twoje urządzenie. Zazwyczaj pobierasz aplikację
na swoje urządzenie, aby mieć własną kopię.
Email (list elektroniczny) – e-mail to wiadomość
elektroniczna wysłana od jednej osoby do drugiej przez sieć
Internet.
Facebook – jedna z aplikacji mediów społecznościowych
Instagram - jedna z aplikacji mediów społecznościowych
Internet – Internet to sieć miliardów komputerów i urządzeń
elektronicznych. Zawiera ogromną ilość informacji. Umożliwia
także wykonywanie takich czynności jak rozmowy wideo,
kupowanie jedzenia, zarządzanie kontem w banku i wiele
innych. Może być przydatne wyobrażenie sobie Internetu
jako miasta albo całego globu..
Link (Łącze) – ”link” to wyraz lub obraz w który możesz
kliknąć, i który przenosi cię na inną stronę internetową.
Często linki są oznaczone innym kolorem lub są podkreślone.
Skype – jedna z aplikacji do rozmów z opcją wideo
Social media (Media społecznościowe) – media
społecznościowe to strony internetowe lub aplikacje, które
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umożliwiają Ci dzielenie się informacjami, zdjęciami, filmami
itp.z innymi osobami. Możesz używać mediów
społecznościowych do nawiązywania kontaktów towarzyskich
z innymi osobami przez internet. Kilka przykładów portali i
aplikacji społecznościowych to: Twitter, Instagram i
Facebook.
Storage space (Pamięć urządzenia) - wszystkie aplikacje w
urządzeniu są przechowywane w jego pamięci. Wyobraź
sobie to jako przestrzeń do przechowywania - magazyn , a
aplikacje to przechowywane pudełka. W magazynie może
zmieścić się tylko określona ilość pudełek.
Tablet - tablet wygląda jak ekran komputera lub duży
smartfon. Może zrobić na nim kilka rzeczy jak na komputerze,
ale nie wszystko co potrafi komputer. Tablet posiada ekran
dotykowy.
Touchscreen (ekran dotykowy) - ekran dotykowy to ekran
reagujący na dotyk, np. możesz dotknąć ikony aplikacji i
aplikacja otworzy się.
Twitter – jedna z aplikacji mediów społecznościowych
Video calling (Rozmowy video) – Rozmowa wideo jest jak
rozmowa telefoniczna, w której możesz w tym samym czasie
zobaczyć swojego rozmówcę.Do rozmów wideo możesz
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używać Facetime, Skype i Whatsapp. Dostępne są także inne
aplikacje.
Website (Witryna, strona internetowa) – witryna, strona
internetowa to zbiór podstron, w internecie. Można by to
sobie wyobrazić jak dom z różnymi pokojami.
Website address (Adres strony internetowej) – Adres strony
internetowej to adres, pod którym można znaleźć wybraną
stronę. Zwykle adres zaczyna się od “ https:// “ lub “www.”
Jeśli myślimy o stronie internetowej jak o domu, to adres tej
strony byłby adresem, pod którym, można znaleźć ten dom
w Internecie. Inne słowo określające adres strony
internetowej jest “URL”.
Whatsapp – jedna z aplikacji do wysyłania wiadomości
tekstowych, głosowych i rozmów wideo
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Dalsze wsparcie
Wsparcie telefoniczne od Manchester Digital Champions
Posiadasz urządzenie, które łączy się z Internetem? Potrzebujesz
pomocy? Mamy zespół mistrzów cyfrowych, którzy oferują wsparcie
telefoniczne mieszkańcom Manchesteru. Połączenia można odbywać
w 15 językach.
Wyślij SMS na nr 07860 064128 lub wyślij e-mail na adres
digitalinclusion@manchester.gov.uk , zostaw swoje imię i nazwisko,
a my oddzwonimy i pomożemy!
Pozostań w kontakcie podczas COVID-19
Jeśli potrzebujesz pomocy i wsparcia w dostępie do internetu,
zadzwoń na społeczną infolinię wsparcia COVID-19 - Community
COVID-19 Support Helpline, pod numer 0800 234 6123 lub wyślij email na adres digitalinclusion@manchester.gov.uk
Dowiedz się więcej na stronie:
https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay
_c onnected_through_covid-19_leaflets

Ten przewodnik powstał we współpracy z następującymi grupami, sieciami i organizacjami:
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Wszystkie informacje podane w czasie pisania i dystrybucji są prawdziwe i poprawne, ale mogą
ulec zmianie bez powiadomienia. Dołożymy wszelkich starań, aby informacje były aktualizowane co
miesiąc. Wejdź na naszą stronę internetową, aby uzyskać najnowszą wersję do pobrania:
www.buzzmanchester.co.uk
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego przewodnika, wyślij e-mail:
simon.kitchin@gmmh.nhs.uk lub lorna.dawson@gmmh.nhs.uk
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