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Google Docs to jedna z najciekawszych usług 
oferowanych przez internetowego giganta, 
dostępna pod drive.google.com. 

Do korzystania z niej potrzebne jest oczywiście 
konto Google. Jeśli jesteś użytkownikiem innej 
usługi tej firmy, jak chociażby GMail, to możesz 
bez żadnego problemu z niej korzystać. Jeśli 
jednak dotychczas nie korzystałeś z usług 
Google, musisz założyć nowe konto, podając 
podstawowe dane osobowe i akceptując 
regulamin. 

Wejdź na stronę drive.google.com 



Podstawową zaletą jest to, że możesz 

dzielić się plikami ze znajomymi w czasie 

rzeczywistym, przesyłać pliki z dysku czy 

też przeglądać i edytować dokumenty z 

dowolnego miejsca na świecie bez 

potrzeby siedzenia przy własnym 

komputerze. Do dyspozycji masz 

dokumenty tekstowe, arkusze 

kalkulacyjne, prezentacje multimedialne, 

rysunki oraz formularze.



Wgrywanie pliku lub folderu na dysk Google.

 Dzięki tej umiejętności będziemy mieli dostęp do 

swoich dokumentów na dowolnym komputerze, 

wystarczy zalogować się na swoje konto. 

 Dysk google można wykorzystać jak wirtualny 

pendrive z którego możemy korzystać zawsze 

kiedy mamy dostęp do Internetu.





PODGLĄD RÓŻNYCH RODZAJÓW PLIKÓW

Dysk google umożliwia podgląd kilkunastu rodzajów plików bez konieczności 
posiadania dodatkowego oprogramowania, jednym kliknięciem możemy 
otworzyć:

 Pliki graficzne (.jpeg, .png, .gif, .tiff, .bmp, .tiff)

 Pliki wideo (webm, .mpeg4, .3gpp, .mov, .avi, .mpegps, .wmv, .flv)

 Pliki tekstowe (.txt)

 Znacznik/kod (.css, .html, .php, .c, .cpp, .h, .hpp, .js)

 Microsoft Word (.doc i .docx), Excel (.xls i .xlsx), PowerPoint (.ppt i .pptx)

 Adobe Portable Document Format (.pdf)

 Apple Pages (.pages)

 Adobe Illustrator (.ai), Photoshop (.psd)

 Autodesk AutoCad (.dxf)

 Scalable Vector Graphics (.svg)

 PostScript (.eps, .ps)

 TrueType (.ttf)

 XML Paper Specification (.xps)

 Typy plików archiwum (.zip i .rar)





TWORZENIE NOWEGO FOLDERU.

 Dokumenty na dysku można łatwo porządkować 

tworząc foldery i podfoldery.
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PRZENOSZENIE PLIKU DO INNEGO FOLDERU.
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TWORZENIE NOWEGO DOKUMENTU GOOGLE.

 Standardowo w ten sposób możemy tworzyć 

dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, 

grafikę lub prezentacje multimedialne.





AUTOMATYCZNE PRZEKSZTAŁCANIE DOWOLNEGO

DOKUMENTU DO FORMATU GOOGLE.

 Dysk google może automatycznie podczas 

wgrywania konwertować pliki na format 

umożliwiający ich późniejszą edycję. 

 Możliwe jest również przekształcanie 

zeskanowanych dokumentów na takie które 

będziemy mogli edytować, dzięki funkcjonalności 

OCR.



dokumentów na takie które będziemy mogli edytować, dzięki funkcjonalności OCR 
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 Jeśli nie jesteś pewien czy chcesz konwertować 

wszystkie wgrywane dokumenty, wybierz opcję 

zatwierdź każdorazowo przed przesłaniem 

pliku. Dysk za każdym razem zapyta czy 

konwertować czy zachować oryginalny 

format. Pamiętaj, że dokumenty przekształcone 

na format google nie zabierają miejsca na dysku!



ZMIANA SPOSOBU WYŚWIETLANIA

DOKUMENTÓW



UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTU GOOGLE.

 Udostępnianie dokumentu to jedna z 

najważniejszych funkcjonalności dokumentów 

Google. 

 W ten sposób będziemy mgli poprosić o pomoc w 

przygotowaniu dokumentu wiele osób. Dzięki tej 

funkcji nasi uczniowie łatwo przygotują wspólne 

opracowania. Możliwość będzie również 

przydatna do sprawdzania opracowanych 

dokumentów.
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 Podgląd historii zmian.

 Kolejna z genialnych funkcji, która ma wiele 

zastosowań:

 możesz wrócić do wersji przed wprowadzeniem 

zmian łatwo sprawdzisz jakie zmiany 

wprowadzili Twoi współpracownicy

 ocenisz, które fragmenty opracowania zostały 

przygotowane przez wskazanych uczniów.



 



TWORZENIE PLIKU PDF Z DOKUMENTU.

 Pliki pdf stały się bardzo popularne ze względu 

na brak możliwości zmian i możliwość otwarcia 

na komputerze niezależnie od systemu 

operacyjnego i oprogramowania. Przygotowanie 

takiego pliku to kilka sekund





TWORZENIE FORMULARZY



Wstawiamy tytuł formularza, a następnie w ustawieniach w 

zakładce test zaznaczamy „zrób z tego test” oraz naciskamy zapisz.

Dodajemy pytania



Pamiętajmy o dodaniu odpowiedniego typu pytania, potem 

wstawiamy odpowiedzi a następnie uzupełniamy klucz odpowiedzi.

Jeśli chcemy aby pytanie pojawiało się zawsze w w naszym 

formularzu np. imię i nazwisko, to w pytaniu zaznaczamy jako 

„wymagane”.



UDOSTĘPNIANIE FORMULARZA



WYSYŁANIE GOTOWEGO FORMULARZA



SPRAWDZANIE WYPEŁNIONYCH FORMULARZY



ŹRÓDŁA

 www.drive.google.com

 https://support.google.com/drive/answer/24243

84?hl=pl

 https://www.google.com/intl/pl_ALL/drive/

http://www.drive.google.com/
https://support.google.com/drive/answer/2424384?hl=pl
https://support.google.com/drive/answer/2424384?hl=pl
https://support.google.com/drive/answer/2424384?hl=pl
https://www.google.com/intl/pl_ALL/drive/
https://www.google.com/intl/pl_ALL/drive/

