
 

 

Temat: Korzystamy z poczty elektronicznej 

Witam 

Zakładam, że  masz założone konto na wybranej stronie internetowej lub 

rodzice pozwalają Ci korzystać  z ich konta. Jak to zrobić -  podam kolejne kroki 

jak to zrobić. 

1. Wejdź na stronę internetową na której zostało założone konto. 

2. Kliknij link poczty. 

3. Zaloguj się – wpisz swój login i hasło (loginem do konta może być adres 

e-mail). 

4. Otworzy się strona internetowa przedstawiająca zawartość Twojego 

konta pocztowego. Poniżej przykładowa strona poczty

 
5.  Na tej stronie możesz pisać, wysyłać i odbierać listy oraz na nie 

odpowiadać. 

6. Aby przeczytać wiadomość, należy ja kliknąć. W oknie pojawi 

się jej treść. 

7. Aby sprawdzić, czy mamy nowe wiadomości, należy kliknąć 

przycisk Odśwież (Odbierz). 



8. Aby napisać wiadomość, należy kliknąć przycisk tworzenia 

nowej wiadomości, np.  Utwórz, Utwórz wiadomość e-mail, 

Napisz. Pojawi Ci się okno tworzenia nowej wiadomości. 

 W oknie nowej wiadomości wpisz adresata. 

 Wpisz temat wiadomości. 

 Wpisz treść wiadomości 

 Kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać wiadomość. 

 

9. Dołączenie załącznika do e-maila. 

Jeśli chcesz do wysyłanej wiadomości dołączyć załącznik, to: 

 W oknie nowej wiadomości kliknij przycisk (link dołączania 

pliku załącznika) np. Dodaj załącznik, Załącz plik, Dołącz 

plik. 

 W oknie Wstaw załącznik (Wybieranie plików) wybierz 

plik do złączenia, a następnie kliknij jego nazwę i przycisk 

Otwórz. 

 Plik pojawi się na liście plików w polu np. Załączniki 

/Pliki można tez dołączać do wiadomości inaczej, ale na dzisiaj ten jeden sposób wystarczy/ 

 



Pamiętaj! 

Korzystając z poczty elektronicznej należy przestrzegać zasad 

kulturalnego i prawidłowego korzystania z Internetu. 

Pamiętaj! Nie obrażaj innych użytkowników sieci. Wszystkie twoje działania 

podejmowane w Internecie zostawiają ślad. Nawet jeśli nie podpiszesz się 

imieniem i nazwiskiem, istnieją możliwości ustalenia nadawcy wiadomości. 

Pocztą elektroniczną może posługiwać się każdy, także osoby o złych 

intencjach. Nie należy otwierać listów pochodzących od nieznanych osób, 

zwłaszcza jeśli zawierają załączniki. 

 

Mam teraz dla Ciebie zadanie 

Prześlij do mnie wiadomość (pozdrowienia)  

i dołącz rysunek w Paint przedstawiający widok z Twojego okna.  

Serdecznie pozdrawiam Was i każdego z osobna. 

Życzę zdrowia  

M. D. 

 

 


