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„Szaleństwem jest robić rzeczy 

 w stary sposób i oczekiwać  

nowych rezultatów” 

 
(Albert Einstein) 





 Jaki cel chcę osiągnąć? 

 Po co mi ta komunikacja? 

 Z kim się chcę komunikować? 

 Jakie narzędzia do komunikacji 

wybiorę? 







- W Polsce smartfon posiada więcej osób niż średnio na świecie. 
- Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych korzystają z 
Internetu na telefonie przez 188 min. dziennie. 
- 70 proc. nastolatków codziennie słucha muzyki i ogląda wideo w 
Internecie. 
- Ponad 64 proc. badanych Polaków, przynajmniej raz w tygodniu 
ogląda wideo na urządzeniach mobilnych.  
- 51 proc. Polaków deklaruje, że obejrzało w ciągu ostatniej doby 
wideo online. 



- Krótkie filmy wideo (do 5 min.) 59 proc. badanych Polaków ogląda na komputerach, a 33,1 
proc. na telefonach 

- Jakiego rodzaju treści konsumowane są najczęściej na urządzeniach mobilnych? 75 proc. 
Polaków na mobile ogląda krótkie filmiki dostępne na portalach typu Youtube, a niemal 40 
proc. na materiały wideo zamieszczane w mediach społecznościowych 

- Dodatkowo, telefony komórkowe i tablety służą często jako tak zwany drugi ekran – prawie 
70 proc. respondentów stwierdziło, że oglądając wideo, symultanicznie korzysta z drugiego 
urządzenia 

- Wykorzystując podzielność uwagi, 21 proc. badanych przegląda media społecznościowe 
(niezwiązane z oglądanym wideo), zaś 20 proc. poszukuje informacji o obsadzie. 
Ciekawostką jest, że 12 proc. respondentów na drugim ekranie ogląda inny program, a 9 
proc. kupuje towary związane z oglądanymi programami. 



Oto czynności do jakich według raportu Google Polacy 
najczęściej wykorzystują smartfony:  

• 60 proc. robi zdjęcia i kręci wideo,  

• 44 proc. słucha muzyki,  

• 39 proc. sprawdza pogodę,  

• 31 proc. sprawdza wiadomości,  

• 29 proc. gra w gry,  

• 26 proc. zarządza kalendarzem i spotkaniami  

• 21 proc. korzysta z map (także w trakcie podróży) i 
informacji o natężeniu ruchu,  

• 15 proc. sporządza listy zakupów i zadań do wykonania,  

• 10 proc. czyta książki i magazyny. 
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