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Korzystaj z sieci swobodnie i bez zagrożeń!  

 Jak podłączyć komputer do internetu? 

 Jak korzystać z poczty elektronicznej? 

 Jak bezpiecznie surfować po sieci? 

Internet to pierwsza rewolucja, która swoim zasięgiem objęła cały świat. Zburzyła wszystkie 

nasze teorie na temat międzyludzkiej komunikacji i funkcjonowania we współczesnym 

świecie. Wywróciła nasze wyobrażenie o robieniu zakupów, korzystaniu z banków i urzędów, 

zawieraniu znajomości i pozyskiwaniu informacji. Zasięg internetu, liczba jego 

użytkowników i oferowane możliwości czynią z niego tak potężne narzędzie, że podpięcie się 

do sieci przestało być naszym wyborem. Dziś to po prostu konieczność… ułatwienia sobie 

życia! Przecież w dobie kont internetowych nie można odmówić sobie możliwości spędzenia 

z przyjaciółmi czasu traconego dotąd w kolejkach do bankowego okienka. Albo przyjemności 

przechadzania się po wielkim pasażu handlowym, siedząc w domu w pidżamie, z kubkiem 

kawy w ręku. 

Książka "ABC internetu" dzięki szerokiemu spektrum podejmowanych zagadnień stanowi 

niezbędny przewodnik zarówno dla początkujących, jak i tych bardziej zaawansowanych 

użytkowników sieci. Dowiesz się z niej, jak optymalnie dobrać sprzęt i potrzebne 

oprogramowanie, a potem zobaczysz, jak poprawnie skonfigurować system i sprawnie 

połączyć się z internetem. Przeczytasz na temat tego, jak obsługiwać najpopularniejsze 

przeglądarki i wyszukiwarki internetowe, założyć i prowadzić konto poczty elektronicznej 

oraz korzystać z rozmaitych portali społecznościowych, czatów i komunikatorów. 

Zrozumiesz, czym są porównywarki cenowe, i nauczysz się bezpiecznie oraz korzystnie 

dokonywać zakupów w internetowych sklepach czy portalach aukcyjnych. Znajdziesz 

informacje na temat tego, jak prowadzić internetowy pamiętnik, czyli blog, korzystać z poczty 

elektronicznej za pomocą telefonu komórkowego, słuchać internetowego radia czy oglądać w 

sieci swoją ulubioną telewizję. Opanujesz zatem wszystkie niezbędne umiejętności, by 

swobodnie i bez zagrożeń korzystać z niezmierzonych możliwości fascynującego internetu! 

 Połączenie i konfiguracja internetu  

 Zakładanie i prowadzenie poczty elektronicznej 

 Obsługa różnych programów pocztowych 

 Korzystanie z przeglądarek internetowych 

 Zapewnianie bezpieczeństwa w sieci 

 Ściąganie plików  
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http://helion.pl/autorzy/pikk.htm


Włącz się w globalną sieć — cały świat jest w zasięgu Twojego komputera!  
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