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

Przydatne aplikacje, programy i 
strony WWW 



Aplikacje mobilne 



mobileMPK 

Aplikacja będąca zarazem rozkładem 
jazdy i wyszukiwarką połączeń. 

 

Umożliwia sprawdzenie godziny 
odjazdu autobusu z wybranego 
przystanku, pokazuje trasę na mapie 
i pozwala wyszukiwać połączenia. 

 



Kanarek – jakość powietrze 

Bardzo przydatna aplikacja 
pozwalająca na sprawdzenie stanu 
powietrza w czasie rzeczywistym. 

 

Wystarczy podać lokalizację i 
odczytać dane z wykresu lub mapy. 

 



SkyCash 

Możliwość kupowania biletów MPK, 
płacenia za parking, rezerwacji 
biletów do kina, dokonywania opłat 
za prąd/gaz/wodę i wiele innych. 
 

Aplikacja na zasadzie „przydasię” tak 
na wszelki wypadek. 



Skaner kodów kreskowych 

Program, który za pomocą kamery 
pozwala na skanowanie kodów 
kreskowych. 
 

Dzięki temu możemy łatwo 
sprawdzić ile dany towar kosztuje i 
gdzie go kupić najtaniej. 



Programy komputerowe 



K-Lite Codec Pack 

Program umożliwiający oglądanie 
filmów i słuchanie muzyki niezależnie 
od ich formatu i kodowania. 

 

Zdarza się czasem, że włączamy film, a 
tam jest tylko dźwięk i czarny ekran. 
Albo odwrotnie widzimy obraz, a nie 
słyszymy dźwięku. To właśnie wina 
braku jakiegoś kodeka. 



WinRAR 

Program przydatny podczas 
przesyłania zdjęć lub innych plików. 
Pozwala na kompresowanie danych i 
zapisywanie wielu plików jako jedno 
archiwum. 

 

Bardzo często materiały z różnych 
zajęć, kursów czy wydarzeń są właśnie 
przesyłane jako archiwum RAR i bez 
takiego programu nie da się ich 
otworzyć. 



Dodatki 



uBlock Origin 

Blokowanie uciążliwych reklam w 
przeglądarkach. 

 

Dla Chrome – Pobierz 

Dla Firefox – Pobierz 

 

Przyspiesza wczytywanie stron, 
sprawia, że są bardziej czytelne. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/ublock-origin/cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm?hl=pl
https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/ublock-origin/


Gmail Notifier  (restartless) 

Dodatek do informowania o nowej 
poczcie na kontach Gmail. 
 

Program sprawdza skrzynki 
pocztowe i informuje jeśli pojawiają 
się nowe wiadomości. 
 

Dla Chrome – Pobierz 

Dla Firefox – Pobierz 

 

 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/gmail-notifier/dcjichoefijpinlfnjghokpkojhlhkgl?hl=pl
https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/gmail-notifier-restartless/


X-notifier 

Dodatek do sprawdzania poczty, 
który działa niezależnie od tego, gdzie 
mamy założoną skrzynkę. 
 

Obsługuje bardzo wiele dostawców 
poczty. 
 

Dla Chrome – Pobierz 

Dla Firefox – Pobierz 

https://chrome.google.com/webstore/detail/x-notifier-for-gmailhotma/cdfjbkbddpfnoplfhceolpopfoepleco?hl=pl
https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/xnotifier/


YouTube FlashPlayer 

Przełącznik umożliwiający oglądanie 
filmów na YouTube przy pomocy 
odtwarzacza FlashPlayer zamiast 
HTML5. 

 

Filmy działają płynniej na słabszym 
sprzęcie. 

 

Dla Chrome – Pobierz 

Dla Firefox – Pobierz 

https://chrome.google.com/webstore/detail/flash-player-for-youtube/lljhpdalfpihmdokpgmobnbeibbkignc?hl=pl
https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/youtube-flash-player/


Disable HTML5 Autoplay 

Dodatek, który blokuje automatyczne 
uruchamianie się filmów na stronach 
z wiadomościami np. Onet, WP oraz 
na mediach społecznościowych np. 
Facebook. 

 

Dla Chrome – Pobierz 

Dla Firefox – Pobierz 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/disable-html5-autoplay/efdhoaajjjgckpbkoglidkeendpkolai?hl=pl
https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/disable-autoplay/


Strony WWW 



jakdojade.pl 



ortograf.pl 



pixlr.com/express 



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

Dziękuję za uwagę ;) 


