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Poradnik dla seniorów 1: SIRI  

Siri pozwala rozmawiać z iPhonem/iPadem i załatwić sprawy, wykorzystując do tego głos. Siri 

rozumie naturalną mowę, nie musisz uczyć się poleceń ani słów kluczowych. 

UWAGA! Aby korzystać z Siri, iPhone/iPad musi być połączony z Internetem. 

Aby użyć Siri, wybierz Ustawienia> Siri i wyszukiwanie, wykonaj następujące ustawienia: 

 reaguj na „Hej Siri”; 

 początek (przycisk) wywołuje Siri; 

 zezwól na działanie Siri, gdy ekran jest zablokowany; 

 wybierz język, głos Siri, odpowiedzi Siri i podaj jej informacje o sobie; 

 opowiedz Siri o sobie - na przykład podaj adres domowy i służbowy, albo twoje 

relacje z innymi osobami - wtedy będziesz mogła/mógł korzystać ze 

spersonalizowanej usługi, np. „Przypomnij mi, żebym zadzwonił do żony, gdy wrócę 

do domu”. Powiedz Siri, kim jesteś. Wypełnij dane w Kontaktach. Aby powiadomić 

Siri o związku, powiedz na przykład „Konrad jest moim mężem”. 
 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Początek i powiedz „Hej Siri”, aż Siri wyemituje sygnał 

dźwiękowy. Sprawdzaj, kiedy Siri słucha. Przytrzymuj przycisk Początek  

podczas mówienia, zwolnij go, gdy skończysz. 

Gdy iPhone/iPad są podłączone do źródła zasilania lub jeśli już rozpoczęłaś/rozpocząłeś 

rozmowę z Siri, możesz używać Siri bez naciskania przycisku Początek.  

Po prostu powiedz „Hej Siri”, a następnie wypowiedz polecenie. Jeśli używasz zestawu 

słuchawkowego, możesz użyć przycisku środkowego lub przycisku połączenia zamiast 

przycisku Początek. 

Poproś Siri, aby zadzwoniła do kogoś z twoich kontaktów za pośrednictwem Face Time, 

otworzyła program pocztowy i napisała list do kogoś, kogo masz w kontaktach.  

Poproś ją o ustawienie budzika, przypomnienie o czynności itp.  

Aby uzyskać wskazówki, zapytaj Siri „Co może zrobić?”. Zależnie od twojego polecenia,  

odpowiedź Siri na ekranie często zawiera informacje lub obrazy, których możesz użyć,  

by otrzymać dodatkowe szczegóły lub wykonać inną czynność, np. przeszukać Internet  

lub otworzyć powiązaną aplikację. 

Siri to Twój osobisty asystent cyfrowy i najlepszy przyjaciel! 
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Poradnik dla seniorów 2: SIRI 

Siri robi więcej niż kiedykolwiek. Nawet zanim zapytasz.  

 

Połączenia i SMS-y 

Siri pozwala pozostać w kontakcie bez kiwnięcia palcem.  

Może nawiązywać połączenia lub wysyłać SMS-y, niezależnie od tego,  

czy prowadzisz samochód, masz zajęte ręce, albo jesteś w drodze.  

Oferuje również proaktywne sugestie, np. wysłanie SMS-a do kogoś, że spóźnisz się 

na spotkanie – dzięki temu bez wysiłku możesz pozostać w kontakcie. 

„Hej Siri, zadzwoń do mamy przez głośnik (w trybie głośnomówiącym)”. 

Siri przypomina o wykonywaniu ważnych połączeń 

„Przeczytaj moją ostatnią wiadomość”. 

„Wyślij SMS do Donny, że jestem w drodze”. 

Nie wiesz, kto dzwoni, Siri może ci pomóc. 

„Powiadom Terry’iego przez WhatsApp, że będę za 30 minut” . 

„Połącz z Laurą przez FaceTime”. 

Pozwól Siri dokończyć za ciebie twoje zdania. 

 

Codzienne zadania 

Siri to szybszy i łatwiejszy sposób robienia wszelkiego rodzaju przydatnych rzeczy. Ustaw 

alarmy, minutniki i przypomnienia. Wyznacz trasę. Wyświetl kalendarz. Siri może to wszystko 

zrobić bez konieczności podnoszenia urządzenia. Siri, korzystając z twoich rutyniowych 

zachowań,  potrafi przewidywać, co może ci pomóc w ciągu dnia. 

„Hej Siri, obudź mnie o 7 rano”. 

Siri informuje cię, kiedy wyjść, kontrolując natężenie ruchu. 

„Przypomnij mi, żebym odebrał/a pranie, kiedy wyjdę z pracy”. 

„Hej Siri, ustaw minutnik na 20 minut”. 

„Jak wygląda mój dzień?”. 

Siri sugeruje skróty, biorąc pod uwagę twoje przyzwyczajenia. 
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Muzyka 

Muzyka Apple i Siri doskonale współpracują. Oznacza to, że możesz poprosić Siri  
o znalezienie nowej piosenki, która ci się spodoba. 

Siri włączy ulubiony album, a nawet odpowie na pytania dotyczące ulubionych zespołów. 
Może również zasugerować ulubioną playlistę, gdy dotrzesz na siłownię lub rozpoczniesz 
jazdę do domu. Po prostu dotknij, aby ją odtworzyć. 

„Hej Siri, zagraj mi coś, co mi się spodoba”. 
"Co to za piosenka?". 
„Zagraj mi hiphop z lat 90”. 
„Zagraj najnowszą piosenkę Beach House”. 

Siri sugeruje listy odtwarzania, które chcesz lub kiedy sa ci potrzebne.  

„Hej Siri, kiedy wyszła ta piosenka?”. 

 

Inteligentny dom 

Siri to sprytny sposób na prowadzenie inteligentnego domu.  
Możesz sterować inteligentnymi urządzeniami, sprawdzać ich stan,  
a nawet robić wiele rzeczy jednocześnie, używając tylko głosu.  
W aplikacji Dom można na przykład utworzyć zestaw poleceń o nazwie  
„Jestem w domu” – otwiera garaż, drzwi wejściowe i włącza światła. 
 
„Hej Siri, włącz światło w salonie”. 
„Jestem w domu”. 
„Hej Siri, grzej tutaj”. 
„Co powiedzieli?” (Cofnie film o 10-15 sekund, pokaże podpisy.) 

Siri sugeruje zachowania na podstawie twoich przyzwyczajeń. Dotknij. aby wyłączyć światła i 
zmniejszyć ogrzewanie. 

„Czy zamknąłem drzwi garażu?”. 
„Włącz serial …” 
 

Siri to twój osobisty asystent cyfrowy i najlepszy przyjaciel! 
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Poradnik dla seniorów 3: Asystent Google 

 

Asystent Google aktywuje się, przytrzymując długo przycisk główny lub ikonę przycisku 

głównego telefonu. Przytrzymaj przycisk, a Asystent Google poprosi Cię o powiedzenie, 

czego potrzebujesz. Następnie rozpocznie proces wyszukiwania.  Asystenta Google  

można także uruchomić, mówiąc: „OK, Google”, a następnie zadając pytanie. 

 

Twój przewodnik w korzystaniu z Asystenta Google  

i aplikacji wyszukiwania Google na Android i iPhone 

Asystent Google jest coraz częściej w telefonach z Androidem. Zasady użytkowania go i inne 

sposoby korzystania z Google’a na smartfonie – nawet dla użytkowników iPhone'a. 

 

Co to jest Asystent Google? 
 

Asystent Google to nowa generacja wyszukiwarki w Google. Zamiast udostępniać linki do 

witryn internetowych, Asystent Google prowadzi z tobą rozmowę, by wykonać zadanie. 

Podobnie jak Siri, Asystent Google może wchodzić w interakcje z telefonem  

z Androidem, by wykonać różne zadania np. ustawienie alarmu czy odtwarzanie muzyki. 

Podobnie jak Siri, może także obsługiwać niektóre urządzenia automatyki domowej.  

Google ma stronę wyjaśniającą różne rodzaje działań. 

Podobnie jak Siri, możesz zadawać Asystentowi Google ogólne pytania.  

Prawdopodobnie okaże się, że Google może obsłużyć szerszy zakres pytań niż Siri.  

Dzieje się tak, ponieważ Asystent Google za każdym razem, gdy wyszukujesz,  

przegląda wyniki wyszukiwania w sieci, dzięki czemu jest bardziej wszechstronny.  

Siri nie łączy się z internetem  każdorazowo, gdy szukasz.  

Zamiast tego, próbuje odgadnąć, które z wielu źródeł może dać odpowiedź  

na twoje pytanie. Jeśli nie znajdzie odpowiedzi, czasami wyświetla wyniki  

wyszukiwarki internetowej Bing, a bywa, że ich nie pokazuje. Oznacza to, że Siri  

może okazać się zawodne w przypadku różnych wyszukiwań, a Google załatwi sprawę.  

Na przykład porównanie Siri i Google przy wyszukiwaniu odpowiedzi na pytanie  

„Kto zdobył Oscara za najlepszy film w tym roku?” Siri sugeruje, by wejść na stronę 

Oscars.com, a Google daje rzeczywistą odpowiedź. 

Asystent Google to Twój osobisty asystent cyfrowy i najlepszy przyjaciel!  
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Poradnik dla seniorów 4: Jak korzystać z Asystenta Google? 

www.mobileducation.eu, https://www.youtube.com/watch?v=79ZR4O2_xhw  

Co to jest Asystent Google? 

Asystent Google to asystent głosowy firmy Google. 

Asystenta Google aktywuje się, długo przytrzymując przycisk główny lub ikonę domową 

telefonu. Przytrzymaj przycisk, a Asystent Google poprosi Cię, byś powiedział/a, czego sobie 

życzysz. Następnie rozpocznie wyszukiwanie. Asystenta można także uruchomić, mówiąc 

„OKej Google”, a następnie wypowiadając pytanie lub polecenie. Asystent Google obsługuje 

zapytania wpisywane tekstem, a także wypowiadane na głos. Prowadzi rozmowę niezależnie 

od tego, jakiej metody użyjesz. 

Co potrafi Asystent Google? 

Asystent Google obsługuje polecenia głosowe, wyszukiwanie głosowe i kierowanie 

urządzeniem za pomocą głosu, umożliwiając wykonanie wielu zadań  

po wypowiedzeniu słów „OKej Google” lub „Hej, Google”.  

Asystent jest tak zaprojektowany, że zapewnia interakcje poprzez rozmowę. 

Asystent Google: 

 Kontroluje twoje urządzenia i inteligentny dom; 

 Ma dostęp do informacji z kalendarzy i innych informacji osobistych; 

 Znajduje informacje w Internecie; od rezerwacji miejsca w restauracji,  
przez wskazówki dotyczące dojazdu w określone miejsce,  
po informacje o pogodzie i wiadomości; 

 Zna lubianą przez ciebie muzykę; 

 Odtwarza treści na twoim urządzeniu Chromecast  
lub innych kompatybilnych urządzeniach; 

 Uruchamia minutniki i przypomnienia; 

 Umawia spotkania (tylko w języku angielskim),  
dodaje wydarzenia do kalendarza i wysyła wiadomości; 

 Otwiera aplikacje w telefonie; 

 Odczytuje powiadomienia; 

 Tłumaczy to, co powiesz. 
 

Asystent Google może być Twoim osobistym asystentem cyfrowym  
i najlepszym przyjacielem – jeśli chcesz! 

 

http://www.mobileducation.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=79ZR4O2_xhw
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Poradnik dla seniorów 5: Jak korzystać z różnych asystentów 
głosowych?  
https://www.mobileducation.eu, https://www.youtube.com/watch?v=CEHMfdqwWXA 
 

CO TO JEST ASYSTENT GŁOSOWY I JAK DZIAŁA? 
Asystent głosowy znaczy tyle, że możesz komunikować się z urządzeniem,  

wykorzystując własny głos. Dotyczy to nie tylko rozpoznawania mowy,  

lecz także rozumienia wypowiadanych słów. 

Przykłady 

 Siri od firmy Apple 

 Asystent Google od Google 

 Bixby Voice od Samsunga 

DO CZEGO MOŻE SŁUŻYĆ? 

W miarę, jak asystenci głosowi stają się doskonalsi, wykonują więcej poleceń, są coraz 

popularniejsi i chętniej używani w domu i w pracy. Niektóre z zadań/poleceń wykonywane  

są w urządzeniu, z którym rozmawiasz, niezależnie od tego, czy jest to telefon czy głośnik,  

a jednocześnie urządzenia te mogą kontrolować coraz więcej spraw w naszym otoczeniu. 

Przykłady 

Korzystasz z Asystenta za pomocą głosu. Kiedy wypowiadasz polecenie, Asystent jest gotów 

do kontaktu. Możesz zadać pytanie lub wydać polecenie. 

Za pomocą telefonu i tabletu możesz: 

 dzwonić, pisać SMS-y, e-maile; 

 tworzyć przypomnienia lub listy zakupów; 

 odtwarzać muzykę; 

 ustawiać budzik lub minutnik; 

 planować spotkania lub wydarzenia i odczytać plan podróży; 

 uzyskać odpowiedzi na pytania itp. 

KIEDY MOŻE BYĆ PRZYDATNY? 

Czasami dobrze jest poprosić swoje urządzenia o wykonanie czynności, gdy masz zajęte ręce. 

Oto kilka sytuacji, w których sterowanie głosowe ułatwia życie. 

Przykłady 

 W czasie gotowania: Kiedy gotujesz i chcesz sprawdzić przepis, ale masz brudne ręce. 

 Gdy masz zajęte ręce:coś niesiesz albo trzymasz w rękach np. bagaż, nie musisz 
odkładać tych przedmiotów, aby dowiedzieć się, które restauracje są w pobliżu. 

https://www.mobileducation.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=CEHMfdqwWXA
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 Kiedy koncentrujesz się na ruchu ulicznym: Prawo wymaga używania zestawu 
głośnomówiącego podczas rozmowy telefonicznej w czasie jazdy. 

 Kiedy chcesz dyktować: Czasami mówienie jest szybsze niż pisanie.  

POWSZECHNE OBAWY 

Kiedy używasz inteligentnego głośnika, możesz się zastanawiać, jakie informacje o Tobie 

zapisuje. Czy naprawdę słucha wszystkiego, co mówisz? Tutaj możesz dowiedzieć się więcej  

o działaniu tych narzędzi na przykładzie Google Home. 

W trybie czuwania inteligentny głośnik wykorzystuje oddzielny chip, który reaguje 
tylko na kluczową frazę, np. „OKej, Google”. Nasłuchiwanie tej frazy to jedyna funkcja 
tego chipa. Dzieje się to wewnątrz głośnika, a nie online. Gdy chip usłyszy słowa: 
„OKej, Google”, zapala się lampka na górze głośnika. Głośnik Cię teraz słucha. 
Czy informacje o mnie są zapisywane? Zapisane dane można usunąć. Warto wiedzieć, 
że możesz kontrolować, jakie dane są zapisywane. 
Kiedy jesteś zalogowany na swoje konto Google, możesz przeglądać historię 
wyszukiwania i strony, które odwiedziłeś za pośrednictwem Google w zakładce „Moja 
aktywność” (myactivity.google.com). Możesz filtrować wyniki według „głosu i 
dźwięku”, aby zobaczyć, jakie wyszukiwania prowadziłeś za pomocą funkcji 
rozpoznawania głosu. 

 

JAK DZIAŁAJĄ ASYSTENCI GŁOSOWI? 

Jeśli używasz inteligentnych głośników, warto sprawdzić, czego potrzebujesz, aby z nich 

skorzystać. Na przykład musisz mieć połączenie z Internetem i zwykle potrzebne są do tego 

konto i aplikacje. Przełączaj się między zakładkami, aby zobaczyć różne inteligentne głośniki.  

Aktywuj za pomocą polecenia głosowego: Powiedz „OKej, Google”, aby aktywować. 
Asystent Google może powiedzieć Ci o pogodzie, korkach i jak wygląda Twój plan 
dnia. Może nawet odczytać najnowsze wiadomości i ustawić minutnik. Tak się to robi: 
Przede wszystkim musisz pobrać i uruchomić aplikację „Google Home” na swoim 
telefonie lub tablecie. Następnie możesz zacząć rozmawiać z  Asystentem Google. 

Przykład 

Możesz ustawić różne procedury na określoną porę dnia czy nocy. Na przykład, jeśli powiesz 

„OKej Google, dzień dobry”, Asystent może włączyć światło, podać prognozę pogody, 

włączyć muzykę lub wiadomości i zrobić wiele innych rzeczy… 

Oto kilka przykładów spraw, o które możesz poprosić Asystenta. 

Ty: „Jaka jest pogoda?” Google: Otrzymujesz prognozę pogody na dany dzień.  

Ty: „Co było pierwsze, kura czy jajko?” Siri: „Przejrzałem ich pamiętniki. Mają urodziny 

dokładnie tego samego dnia!” 

Więcej na stronie https://assistant.google.com 

https://assistant.google.com/
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Poradnik dla seniorów 6: Jak korzystać z „Usług w chmurze”? 

Chmura to dodatkowa przestrzeń, w której można przechowywać pliki, obrazy  

i programy, kiedy masz za mało miejsca w smartfonie.  

Możliwe, że dzisiaj korzystasz z usług w chmurze, nie wiedząc o tym.  

 

CZYM JEST CHMURA? 

Wszyscy wiemy, czym jest zwykła chmura. Zbiorem cząstek, zazwyczaj małych kropli wody, 

który zmienia kształt i jest widoczny na niebie. Ale chmura ma też inne znaczenie.  

We współczesnej erze cyfrowej to przestrzeń, w której możemy zapisywać informacje, dane, 

sprawy; które nie mieszczą się w naszym komputerze czy telefonie komórkowym. 

Przechowalnia online 

Usługi w chmurze, znane również jako przechowanie w chmurze lub chmura, to 

usługi cyfrowe lub przechowanie za pośrednictwem Internetu. Można to również 

wytłumaczyć, jako zapisywanie dokumentów, zdjęć i programów na serwerze online 

zamiast na własnym komputerze. 

Gdziekolwiek jesteś 

Usługi dostępne w chmurze mają różne funkcje, ale wspólne dla wszystkich jest to, 

że możesz dotrzeć do swoich treści z dowolnego komputera, tabletu lub telefonu. 

Oznacza to, że masz możliwość rozpocząć pracę nad tekstem w domu na 

komputerze, pisać dalej w autobusie, a zakończyć pisanie, gdy przyjdziesz do pracy.  

 

ZAKRES ZASTOSOWAŃ 

Jest wiele sposobów korzystania z chmury. Możesz jej używać do własnych celów lub 

udostępniać informacje innym. Oto kilka przykładów wykorzystania chmury. 

Kopia zapasowa 

Dobrym powodem, by korzystać z usług w chmurze jest możliwość posiadania kopii 

zapasowej zdjęć i dokumentów. Każdy, komu zepsuł się komputer lub ukradziono 

telefon, wie, jak dotkliwa jest utrata wszystkiego. 

Udostępnianie zdjęć 

Chmura może być wygodnym sposobem udostępniania zdjęć i filmów rodzinie i 

znajomym. Możecie komentować i pobierać swoje zdjęcia. 
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Udostępnianie dokumentów 

Możesz dać znajomym dostęp do swojego dokumentu w chmurze. Twórca 

dokumentu decyduje, na jakim poziomie inni mają dostęp (czytanie, edytowanie) i 

jak mogą go obsługiwać. Możliwość pracy kilku osób nad tym samym dokumentem 

otwiera możliwość twórczej współpracy. 

Gdziekolwiek jesteś 

Jeśli korzystasz z chmury do przechowania i pracy z dokumentami i obrazami, 

pozostaną one zawsze bez względu na to, co stanie się z komputerem czy 

telefonem. 

Udostępnianie swojej lokalizacji 

Podczas podróży z jednego miejsca do drugiego możesz udostępnić wybranym 

osobom swoją lokalizację, miejsce docelowe i przewidywany czas przybycia. Osoby 

te będą mogły śledzić twoją podróż aż do celu. 

Udostępnianie kalendarza 

Korzystanie z chmury ułatwia planowanie spotkań w terminie dogodnym dla 

wszystkich. Kiedy dzielisz się kalendarzem z innymi, możesz przeglądać ich plany  

i w bezproblemowy sposób zapraszać ludzi na wspólne spotkania. 

 

JAK DZIAŁA CHMURA? 

Aby skorzystać z chmury, warto dowiedzieć się więcej o jej działaniu. Oto trzy kwestie, o 

których warto pamiętać. 

Czy musisz płacić? 

Wiele usług w chmurze umożliwia bezpłatne przechowanie określonej ilości danych. 

Następnie można zapłacić za rozszerzenie przestrzeni dyskowej, jeśli chcesz 

przechowywać więcej. Poczytaj o interesującej cię usłudze w chmurze i porównaj ją 

z innymi, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie. 

Gdzie to wszystko jest przechowywane? 

Mimo nazwy, chmura nie jest chmurą, ponieważ wszystkie dane, które są 

obsługiwane i przechowywane w jej usługach, zawsze fizycznie znajdują się w 

jednym lub kilku centrach serwerowych. Mogą być w jednej lub kilku lokalizacjach 

na świecie. 
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Czego potrzebuję, aby zacząć? 

Jest wiele zastosowań i aplikacji używających chmury. Aby korzystać z tych usług, 

musisz być online. Konieczne może być również utworzenie konta, aby zalogować 

się i korzystać z chmury. 

 

ZALETY CHMURY 

Zapisywanie w chmurze stało się ostatnio powszechniejsze i zastąpiło zapisywanie informacji 

lokalnie na dysku twardym komputera. Łatwo to zrozumieć, biorąc pod uwagę zalety 

chmury: 

 

Elastyczność 

Lokalnie 

Możesz pracować nad dokumentem zapisanym na twoim komputerze. 

W chmurze 

Ty i inni możecie pracować jednocześnie nad tym samym dokumentem z różnych miejsc na 

świecie. 

 

Różne urządzenia 

Lokalnie 

Dokonujesz zmian w dokumencie na swoim komputerze i na nim zapisujesz. 

W chmurze 

Możesz dotrzeć do swoich dokumentów i plików z telefonu, komputera lub tabletu. Zmiany 

wprowadzone w dokumencie są natychmiast widoczne na wszystkich twoich urządzeniach. 

 

Kopia zapasowa 

Lokalnie 

Musisz samodzielnie zapisać kopię dokumentu na innym dysku twardym, który również 

może się zepsuć lub zaginąć. 

W chmurze 

Możesz zapisywać rzeczy automatycznie i uniezależnić się od fizycznych dysków twardych, 

które mogą się zepsuć lub zgubić. 
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Miejsce na dysku twardym 

Lokalnie 

Kupiłeś dysk twardy i jesteś ograniczony do ilości dostępnego na nim miejsca. 

W chmurze 

Przechowujesz pliki w chmurze i możesz łatwo powiększyć przestrzeń do potrzebnego 

rozmiaru. 

 

Bezpieczeństwo 

Lokalnie 

Jeśli zgubisz urządzenie, na którym zapisałeś pliki, utracisz również te pliki.  

W chmurze 

Jeśli zgubisz urządzenia, na których zapisałeś pliki, możesz je odtworzyć  na nowym 

urządzeniu. 

 

Integralność 

Lokalnie 

Gdy zapisujesz dokument, na przykład lokalnie na swoim komputerze, odbywa się to 

całkowicie na twoich zasadach. 

W chmurze 

Kiedy zapisujesz dokument np. w chmurze, podlegasz warunkom korzystania z usługi, z 

którymi musisz być na bieżąco. 

PRZYKŁADY RÓŻNYCH USŁUG W CHMURZE 

Zawsze dobrze jest porównać usługi w chmurze przed ich wyborem. Poniżej znajdziesz 

krótkie podsumowanie. 

Jak znaleźć odpowiednią usługę?  

Aby znaleźć usługę w chmurze, która najlepiej odpowiada tobie i twoim potrzebom, 

powinieneś je porównać. 

Czy Ci to pasuje? 

Sprawdź, czy usługa działa z systemem operacyjnym i używanymi przez ciebie urządzeniami. 

Warto również sprawdzić, czy usługi wsparcia są w twoim języku. 
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Cena 

Wiele usług ma wersje bezpłatne, ale warto sprawdzić, czy na pewno. 

Niektóre z głównych usług w chmurze 

E-maile 

Microsoft Exchange Online to internetowa usługa poczty elektronicznej i kalendarzy firmy 

Microsoft. 

Gmail to bezpłatna internetowa usługa poczty firmy Google, dostępna dla wszystkich.  

Pliki 

Dropbox to usługa w chmurze, w której można przechowywać i udostępniać pliki przez 

Internet. 

iCloud to oparta na chmurze usługa Apple, która jest wbudowana we wszystkie urządzenia 

Apple. 

Dysk Google to usługa w chmurze używana do zapisywania różnych typów plików online.  

One Drive to usługa firmy Microsoft do zapisywania różnych typów plików online. 

Dokumenty 

W Dokumentach Google możesz tworzyć, zapisywać i udostępniać pliki tekstowe, arkusze 

kalkulacyjne i prezentacje online. W Office 365 (lub Microsoft 365) możesz tworzyć, 

zapisywać i udostępniać pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne i prezentacje online.  

 

 


