
K O N R A D  P O S T A W A  

Aplikacje zbędne, przydatne 
oraz inne porady 



Jakie aplikacje należy odinstalować? 

 Facebook 

 Instagram 

 Twitter 

 Viber 

 Antywirusy 

 Pogoda 

 Allegro 

 Amazon 

 eBay 

 Dropbox 

 Evernote 

 Games 

 I wiele innych… 

 



Co z innymi aplikacjami? 

Nie potrzebujemy to usuwamy 
– po co nam śmieci? 



Przydatne funkcje i aplikacje 



Głosowe „pisanie” SMS-ów. 

Dyktowanie 
SMS-ów 



Zdjęcie ekranu 

 Przesuwamy bokiem 
dłoni od lewej 
krawędzi ekranu do 
prawej. 

 

 W ten sposób 
wykonujemy zdjęcie 
ekranu, które pojawia 
się w galerii. 



Manager aplikacji 

 Przytrzymujemy „Home” – środkowy przycisk 



Szybkie wybieranie połączenia i SMS 

 Szybkie połączeni – przesuwamy palcem od lewej do 
prawej. 

 Szybki SMS – przesuwamy palcem od prawej do 
lewej. 



Szybkie wybieranie 

 Standardowo pod klawiszem „1” 
znajduje się poczta głosowa. 
Możemy jednak dodać numery 
do innych klawiszy, tak jak to 
było kiedyś za czasów telefonów 
stacjonarnych ;) 

 

 Wystarczy, że przytrzymamy 
przez 3 sekundy wybrany 
klawisz i gotowe! 



Szybkie wybieranie 2 

 Możemy też wybrać numer 
telefonu bez żmudnego 
szukania w książce 
telefonicznej. Wystarczy, że 
wstukamy imię lub nazwisko, 
tak jakbyśmy pisali SMS. 

 

 Dla przykładu Agnieszka to 
klawisze A-2, G-4, N-6 i już 
mamy sugestię kontaktu. 



Oddzwanianie na SMS 

 Możemy nacisnąć ikonę słuchawki 
w prawym rogu ekranu i 
zostaniemy połączeni z osobą, 
która nadesłała nam SMS-a. 

 

 Możemy także po prostu przyłożyć 
słuchawkę do ucha i system sam 
nas połączy, bo przecież nie da się 
pisać z telefonem przy uchu ;) 



Pisanie SMS-ów po rozmowie telefonicznej 

 Mamy tu sytuację odwrotną, bo 
chcemy napisać SMS-a po 
zakończonej rozmowie 
telefonicznej. 

 

 Wystarczy nacisnąć na zdjęcie lub 
symbol twarzy obok nazwiska i 
mamy możliwość napisania 
wiadomości SMS. 



Rozmowy wideo 

 W tym samym miejscu można wykonać połączenie 
wideo, czyli słyszymy się i widzimy, jak na Skype. 

 

 

 

 

 

 

Połączenie to kosztuje dokładnie tyle samo, co 
zwykłe głosowe!  



Szybkie wyciszanie telefonu 

 Jeśli słuchamy na telefonie muzyki, oglądamy film 
czy ktoś do nas dzwoni, to możemy go szybko 
wyciszyć. 

 Wystarczy zakryć ekran dłonią lub telefon 
wyświetlaczem do dołu. 



Zaczynamy straszenie 



Odczytywanie kart bankowych 

 Nowoczesne telefony umożliwiają 
płacenie zbliżeniowe, ale ten sam 
mechanizm może pozwolić na zebranie 
danych z karty bankowej. 

 

 Wystarczy, że telefon znajdzie 
się wystarczająco blisko karty. 

 

 Dostaniemy dane o wypłatach 
oraz dziennik operacji. 



Jak zabezpieczyć kartę? 

 Można kupić specjalne etui na 
kartę zbliżeniową. Ma ono 
wszytą folię lub posiada 
aluminiowe nitki. Kosztuje ono 
kilkadziesiąt złotych. 

 

 Można również użyć arkusza 
zwykłej folii aluminiowej, którą 
znajdziemy w kuchni. 



Co zrobić, gdy zginie nam telefon?  

 Po pierwsze nie panikować i spróbować, go odnaleźć. 



Menadżer urządzeń Android 

 Dostępny pod adresem: 
www.google.com/android/devicemanager 

 Możemy zadzwonić sami do siebie, mamy 
możliwość zablokowania telefonu, by nikt 
się do niego nie dobrał. Możemy też 
wyczyścić całą jego pamięć. 
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Sonda 2 

 Polecam obejrzeć program Sonda 2, a konkretnie 
odcinek 36 pt. „Wielki Brat”. Poruszana jest tam 
tematyka ochrony danych osobowych i inwigilacji 
przez państwo i firmy prywatne. 

 

 

 

 

 

vod.tvp.pl/27184035/odc-36-wielki-brat 
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VR – rzeczywistość wirtualna 



Jak to działa? 

 Urządzenie – w naszym przypadku smartfon, 
generuje dwa obrazy dla każdego oka osobno. 
Akcelerometr w urządzeniu zapewnia synchronizacje 
naszego ruchu z obrazem na ekranach. 



Aplikacje i możliwości 

 Cardboard – zestaw darmowych aplikacji 

 Youtube 360° – filmy 

 Photo Sphere – zdjęcia 360° 

 

Można też tak: 



D O  N A S T Ę P N E G O  S P O T K A N I A !  

Dziękuję za uwagę ;) 


