
Internet jako źródło informacji 
 
WWW (World Wide Web, czyli światowa rozległa sieć) to strony, witryny internetowe, w których 
mozna znaleźć potrzebne wiadomości. 
Etapy rozwoju sieci globalnej:  
1969 ARPANET - Advanced Research Projects Agency - pierwsza rozległa sieć komputerowa 
1973 pierwsze międzynarodowe połączenie między USA, UK, a Norwegią 

1991 HTML język za pomocą którego przygotowuje się dokumenty w internecie 
1991 pierwsze połączenie między Kopenhagą, a Warszawą 
1993 Mosaic pierwsza graficzna przeglądarka stron internetowych 
 
Wymiana w internecie odbywa się poprzez przesyłanie pakietów danych za pomocą protokołu TCP/IP 
(Transmision Control Protocol/Internet Protocol). 
Chcąc oglądnąć daną stronę internetową, jej pliki muszą być na serwerze, który jest podłączony 
nieustannie do sieci. 
Każdy komputer ma swój adres IP w sieci zapisywany w formie czterech liczb oddzielonych kropkami. 
Każda liczba to 1 bajt, a więc adres IP to 4 bajty danych. 
Zapamiętanie adresu IP jest trudne dla użytkownika, dlatego wymyślono programy tłumaczące nazwy 
name serwer (DNS System Nazw Domen) 
 
Adresy internetowe mają postać: http://www.nazwa.com/ 
Nazwę taką należy czytać od tyłu. 
Pierwszy człon oznacza domenę główną (charakter instytucji właściciela serwera) 
com – przedsiębiorstwo; 
edu – instytucja edukacyjna; 
gov – instytucja rządowa; 
int – instytucja międzynarodowa; 
mil – organizacja militarna; 
net – instytucje związane z sieciami komputerowymi; 

org – organizacja niedochodowa; 
mogą też być oznaczenia regionalne domeny, np. pl, cz, sk itp. 
Kolejny element to właściwa nazwa, która musi być unikalna (pkobp – instytucja finansowa) 
www to oznaczenie stron, a http:// instruuje przeglądarkę, że następujący po tym elemencie adres 
jest w rzeczywistości adresem strony internetowej. 
 
Inne usługi w internecie to np:  
FTP (File Transfer Protokol) – protokół do przesyłania plików; 
SMTP i POP3 - protokoły wykorzystywane przy wysyłaniu i odbieraniu wiadomości w poczcie 
elektronicznej. 
 
Przydatne polecenia do badania połączeń z siecią (wprowadza się je w wierszu poleceń):  
ping (ping 127.0.0.1, ping www.wp.pl) sprawdzanie połączenia 
tracert - badanie trasy do komputera   

ipconfig - sprawdzenie własnego adresu; 
netstat – sprawdzanie aktywnych połączeń 
 
Dla łatwiejszego odnajdywania informacji służą specjalne serwisy:  
www.google.com 
www.yahoo.com 
www.wolframalpha.com  
www.bing.com 

 
Zadanie: 
Sprawdź, jakie strony zostaną wyświetlone po wprowadzeniu w wyszukiwarce google: 
related:google.com 
 
Wolfram Alpha oferuje nieco inny sposób wyszukiwania, a dane, które się pojawiają są często w ujęciu 
tabelarycznym. Np. po wprowadzeniu hasła Poland otrzymujemy mapy i wiele informacji na temat 
ludności w tym kraju. 

http://www.nazwa.com/
http://www.wp.pl/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.wolframalpha.com/
http://www.bing.com/


 
Aby wyszukać określoną stronę internetową, należy w wyszukiwarce podać słowa kluczowe. Powinny 
być one związane z zawartością strony. 
By zmniejszyć ilość wyników w wyszukiwarce, stosuje się jeszcze znaki lub słowa obok słów 
kluczowych. 
 

Sposób wprowadzania Efekt 

Wprowadzenie słów kluczowych 
Np. geografia jako nauka 

Wyszukanie stron, w których występują 
wszystkie te słowa, albo przynajmniej jedno 

Umieszczenie słów kluczowych w cudzysłowiu 
Np. "geografia jako nauka" 

Wyszukanie stron, gdzie występuje podana fraza 

Wprowadzenie części słowa kluczowego z 
gwiazdką 
Np. zakop* 

Wyszukanie stron zawierających podane słowo z 
dowolną końcówką 

Wprowadzenie części słowa kluczowego z 
pytajnikiem 
Np. geografi? 

Wyszukiwanie stron zawierających podane słowo 
z różną ostatnią literą 

Poprzedzenie słowa kluczowego myślnikiem 
Geografia -planeta 

Znalezione zostaną strony, w których nie 
występuje słowo poprzedzone myślnikiem 

Umieszczenie słowa kluczowego w nawiasach 
kwadratowych  
[absolwent balzer] 

Znalezione zostaną strony, w których jest 
przynajmniej jedno słowo umieszczone 
wewnątrz nawiasów 

Wprowadzenie w cudzysłowiu nazwy obrazka i 
wpisanie image (do niedawna z symbolem +) 
Piotr Zięba image 

Pojawią się strony z żądanym obrazem 

site:info-planeta.pl praca wyszukiwanie wszystkich miejsc na stronie info-
planeta.pl, gdzie znajduje się słowo praca 

related:google.com wyszukane zostaną podobne strony do 
google.com 

filetype:pdf „Internet jako źródło informacji” wyszukane zostaną dokumenty pdf z podaną 
frazą 

 
Zamiast stosować znaki czy wyrazy przy słowach kluczowych, można jeszcze użyć wyszukiwarki 
zaawansowanej np. do znalezienia oryginalnych stron w języku francuskim, czy rosyjskim, albo do 
zawężenia poszukiwań do tych stron, gdzie są prezentacje czy pliki z rozszerzeniem *.pdf. 
Internet jest bardzo bogaty w informacje. Wykorzystywany w sposób celowy jest doskonałym źródłem 
informacji, zawierającym witryny do nauki języków,  porównywarki cenowe, strony zakupów 
internetowych, serwisy informacyjne, programy do tworzenia i rozwiązywania testów, rozkłady 
odjazdów i odlotów środków komunikacji, wypełniania deklaracji podatkowych itp. 
Szczególnie przydatna strona dla osób chcących pogłębiać swoją wiedzę, niekoniecznie dla uczniów, 
zawiera sporo linków do witryn oferujących różnego typu kursy: http://kursolandia.pl. 
Ponadto umożliwia komunikację za pomocą wielu różnych kanałów: 
- synchronicznych, np. skype, czy gg; 

- asynchronicznych, np. e-mail, czy forum dyskusyjne. 
Dziś prawie każda osoba ma adres e-mail. Można z niego korzystać, otwierając przeglądarkę 
internetową, ale też za pomocą określonych programów pocztowych, np. Microsoft Outlook albo 
Outlook Express. To drugie rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej bezpieczne i umożliwia otwarcie 
wcześniej pobranych wiadomości nawet poza dostępem do internetu. 


