
Przeanalizuj profile 
Małgosi i Micha ła

czego się o nich dowiadujemy?
co należy zmienić? Dlaczego?

Wizerunek w sieci 



Profil Micha łaProfil Ma łgosi

dane zainteresowania aktywność zdjęcia

imi ę: Małgonieńka
nazwisko: Dardzińska
płeć: kobieta
wiek: [nie podano]
data urodzenia: 17 czerwca

miasto: Nowy Sącz
adres: Nawojowska 3 m. 7
telefon: 794 525 111

O sobie: 
lubię się dobrze bawić w fajnym 
towarzystwie. Denerwują mnie ludzie 
wścibscy i natrętni. Chętnie chodzę po 
górach i zwiedzam nowe miejsca. 
Najlepiej czuję się jednak w gronie 
najbliższych mi osób.  

nick: Mała
e-mai: mala@gmail.com
kontakty: 219 osób
poleca: 147 wydarzeń
zdjęcia: 87

Ulubione cytaty: 
„ Nie mów nic. Kocha się za nic. 
Nie istnieje żaden powód do miłości.”

Paulo Coelho, Alchemik

„ Lepiej umrzeć niż zdradzić przyjaciół.”
Joanne Kathleen Rowling



Profil Micha łaProfil Ma łgosi

dane zainteresowania aktywność zdjęcia

muzyka: Justin Bieber
Madonna

telewizja: M jak miłość
Dr. House

filmy: Pożegnanie z Afryką
ksi ążki: Biblia

Ogniem i mieczem
Buszujący w zbożu

autorytety: Barack Obama
Lech Wałęsa
Dalai Lama
moja mama

polecam tematy (wg kolejności dodania):

chodźmy na dobrą imprezę; mam 16 lat, 
powinienem móc kupować piwo; uwielbiam pracę, 
mogę patrzeć na nią całymi godzinami; lubię
opowiadać głupoty; wątrobo, przepraszam Cię; 
nauczyciele to nie ludzie!; kawały o blondynkach to 
zemsta sfrustrowanych brunetek;

polecam strony:

• www.literatura.pl

• www.dobraksiazka.pl

• www.charaktery.pl

• www.onet.pl

• www.zwierciadlo.pl

• www.sciaga.pl

• www.demotywatory.pl



Profil Micha łaProfil Ma łgosi

dane zainteresowania aktywno ść zdjęcia

Ostatnie wpisy na forum:

kto ma zadanie z polskie na jutro? ;-)

mówiłam przecierz, ona się na mnie 
uwziela, ciagle bierze mnie do tablicy, nie 
wiem za co ta kobieta z matematyki mnie 
tak nie lubi ;-(

jutro bawimy się w domu u Janka Grozka, 
jego rodziców nie ma!!! Zapowiada się
świetna impreza!!! ^^

Dlaczego nikt mnie nie rozumie?

ostatnio czytane artykuły:
• Przyszłoroczny Open’er
zapowiada się świetnie
• Największe sensacje towarzyskie 
ostatniego tygodnia
• Gdzie po pracy? Przewodnik po 
pubach i kawiarniach w Krakowie
• Jak skutecznie ściągać w szkole



Profil Micha łaProfil Ma łgosi

dane zainteresowania aktywność zdjęcia

rodzinka w czasie ostatnich świąt Byłam na fajnej imprezie!! Zrobiłam dużo zdjęć, 
to też ^^ Zobaczcie na Weronikę! ;-)

Album: przyjaciele i rodzina

Piotrus, Piotrus in żupan and rodzina.JPG, CC BY-SA 3.0, 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piotrus_in_%C5%BCupan_and_rodzina.JPG, 

data wejścia: 16.10.2012.

Liface, Birthdayparty.jpg, CC BY-SA 3.0, 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Birthdayparty.jpg, 

data wejścia: 16.10.2012.



Profil Micha łaProfil Ma łgosi

dane zainteresowania aktywność zdjęcia

przed… … i po!! Tylko nie mówcie moim 
rodzicom!! ;-) 

Album: ja

Stilfehler, Girls heel.jpg, CC BY-SA 2.5, 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Girls_heel.jpg, 

data wejścia: 16.10.2012

Mike75 75, Fleur pied2.jpg, CC BY-SA 2.5, 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fleur_pied2.jpg, 

data wejścia: 16.10.2012.



Profil Micha łaProfil Ma łgosi

dane zainteresowania aktywność zdjęcia

Monika, pięknie wyglądasz!! Wesele było cudne!!

Album: ślub siostry z Mirosławem Dębickim

Ken Stokes, Preprom.jpg, CC BY-SA 3.0, 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Preprom.jpg, 

data wejścia: 16.10.2012.



Profil Micha łaProfil Micha ła

dane zainteresowania aktywność zdjęcia

imi ę: Michał
nazwisko: Heniak

płeć: mężczyzna
wiek: 16 lat
data urodzenia: 14 grudnia

miasto: Wałbrzych
adres: [nie podano]
telefon: [nie podano]

O sobie: 
uwielbiam ostre brzmienie. Muzyka to 
tylko rock, nie istnieje nic innego!!  

nick: książę ciemności
e-mai: drobny@yahoo.com
kontakty: 89 osób
poleca: 347 wydarzeń
zdjęcia: 16

Ulubione cytaty: 
„ Metal lives in a world of its own
creation.”

Bruce Dickinson

„ Rock is my religion”



Profil Micha łaProfil Micha ła

dane zainteresowania aktywność zdjęcia

muzyka: AC/DC
Iron Maiden
Kiss
Rammstein

filmy: The Doors
ksi ążki: AC/DC. Droga do piekła

F. Mercury: biografia
autorytety: Bruce Dickinson

Jim Morrison

polecam tematy (wg kolejności dodania):

10 najlepszych płyt w historii rocka; solówki 
gitarowe wszechczasów; The Doors – strona 
fanów; klocki LEGO; demotywatory.pl; TV Viva!; 
paczaj.pl; autka – film i postacie; samoloty z 
papieru; cartoon network; jestem dobry dla siostry; 
chór kościelny przy parafii Św. Andrzeja; Disco 
Polo; tęczowe skrzaty; Smerfy; 

polecam strony:

• www.ironmaiden.com

• www.rock.pl

• www.vh1.com

• www.tvp.pl

• www.youtube.com



Profil Micha łaProfil Micha ła

dane zainteresowania aktywno ść zdjęcia

Ostatnie wpisy na forum:

Nie mogę się doczekać kolejnego 
koncertu Iron Maiden w Polsce!!

Nowy teledysk Behemoth – bardzo 
polecam!!! 

Super!! Nowy singiel U2!! Też potrafią!

ostatnio czytane artykuły:
• wybór najlepszego odtwarzacza 
przenośnego – recenzja
• Jim Morrison, legenda wciąż żywa
• Trasa Iron Maiden wpisana do 
księgi rekordów guinnessa
• Najlepsze głośniki wolnostojące –
recenzja
• Kolejny amplituner znanej firmy –
recenzja



Profil Micha łaProfil Micha ła

dane zainteresowania aktywność zdjęcia

Album: rock is my religion (ostatnia aktualizacja 2 dni temu)

yeah!! Go the Irons!! jeden z lepszych koncertów jaki widziałem!

Darz Mol, Iron Maiden - bass and guitars 30nov2006.jpg, CC BY-SA 3.0, 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Iron_Maiden_-_bass_and_guitars_30nov2006.jpg, 

data wejścia: 16.10.2012.

Kaja Konarska, Masters of Rock 2007 - Children of Bodom - 08.jpg, CC BY-SA 2.5, 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Masters_of_Rock_2007_-_Children_of_Bodom_-_08.jpg, 

data wejścia: 16.10.2012.



Profil Micha łaProfil Micha ła

dane zainteresowania aktywność zdjęcia

Album: wycieczka do Warszawy (ostatnia aktualizacja 4 lata temu)

fajnie było! Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego! To 
prawdziwy samolot!!!

Julia Sielicka-Jastrzębska, Muzeum Powstania Warszawskiego, Hala B.jpg, CC BY-SA 3.0, 
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Muzeum_Powstania_Warszawskiego,_Hala_B.jpg&filetimestamp=20100413142424,

data wejścia: 16.10.2012. 

Alina Zienowicz, Warszawa - Parada Smerfow 2011 (9).JPG, CC BY-SA 3.0, 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warszawa_-_Parada_Smerfow_2011_%289%29.JPG, 

data wejścia: 16.10.2012. 



Profil Micha łaProfil Micha ła

dane zainteresowania aktywność zdjęcia

moja młodsza siostra, mówi Mikołajowi 
jakie ma życzenia

Występ chóru z moim udziałem

Album: nasze święta (ostatnia aktualizacja 4 lata temu)

Jacob Windham, Santa-eop2.jpg, CC BY 2.0, 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Santa-eop2.jpg, 

data wejścia: 16.10.2012.

Man vyi, Chant'tie d'Cantiques dé Noué Dézembre 2009 Jèrri a.jpg, public domain, 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chant%27tie_d%27Cantiques_d%C3%A9_Nou%C3%A9_D%C3%A9zembre_2009_J%C3%A8rri_a.jpg,

data wejścia: 16.10.2012.


