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Ważne słownictwo 
 

Przelew – transfer pieniędzy 

Natychmiastowy – bardzo szybki, nie trzeba czekać ani chwili 

Użytkownik – osoba, która korzysta np. z  aplikacji 

Nadawca – osoba, która coś wysyła 

Odbiorca – osoba, która coś dostaje, np. paczkę 

Usługi – nie produkty, ale np. praca fryzjera, niani, szewca itd. 

Odcisk palca – kopia unikatowego zestawu linii papilarnych na palcach 

Kradzież – zabieranie rzeczy, które należą do kogoś innego; to co robi złodziej 

BLIK – FAQ 
 

Polacy bardzo lubią komfort, szczególnie jeśli chodzi o zakupy internetowe. Być może dlatego tak chętnie 

przestali nosić w portfelu gotówkę, a nawet karty płatnicze. Zamiast tego zaczęli używać aplikacji BLIK, 

którą teraz w telefonie ma już bardzo wielu Polaków.  

Poniżej przeczytasz kilka odpowiedzi na popularne pytania osób zainteresowanych tą 

aplikacją. Przeczytaj je i wpisz pytania w puste pola. 

1........................................................................................................ 

BLIK jest systemem płatności dostępnym w aplikacjach mobilnych wielu banków obecnych na polskim 

rynku. 

2......................................................................................................... 

Za pomocą tej aplikacji klienci mogą płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych, wypłacać i wpłacać 

gotówkę w bankomatach i wpłatomatach, robić natychmiastowe przelewy na telefony innych 

użytkowników (możliwe są też transakcje dla użytkowników, którzy mają konta w innych bankach niż 

nasz) oraz generować czeki w formie kodu 9-cyfrowego, który druga osoba może zrealizować w jednym z 

bankomatów. 

3........................................................................................................ 

Trzeba pobrać na telefon aplikacje mobilną banku, w którym mamy konto, a następnie zarejestrować w 

niej swój numer telefonu. Oczywiście należy wcześniej sprawdzić, czy nasz bank ma umowę z BLIKiem. 

Warto też pamiętać, że nie każdy bank oferuje wszystkie usługi BLIKa. 
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4....................................................................................................... 

Tak. Po pierwsze każdy użytkownik przed założeniem konta musi zostać zweryfikowany przez swój bank, 

aby połączyć konto bankowe z aplikacją. Po drugie przy każdym logowaniu do aplikacji właściciel konta 

musi podać PIN, hasło albo zalogować się za pomocą odcisku palca. Po trzecie kod, który służy do przelewu 

lub płatności, jest ważny tylko dwie minuty, a potem wygasa. Po czwarte BLIK nie przechowuje żadnych 

danych bankowych użytkowników, więc nie ma ryzyka kradzieży. 

5...................................................................................................... 

Osoba, która zrobi taki przelew, dostanie informację, że odbiorca nie jest zarejestrowany w bazie. Niektóre 

banki oferują wysłanie odbiorcy informacji o przelewie i informują go, jak wypłacić pieniądze. Jeśli 

odbiorca nie skorzysta ze wskazówek, pieniądze wrócą do nadawcy. 

2.Odpowiedz na pytania do tekstu: 
 

1. Czy za pomocą aplikacji BLIK można zrobić przelew zagraniczny? 

2. Jaką formę mają czeki BLIK? 

3. Co się dzieje z kodem, który generuje BLIK? 

4. Co się stanie jeśli osoba nie odbierze przelewu BLIKiem, bo nie jest zarejestrowana w tej 

aplikacji? 

3.Do podanych rzeczowników dopisz czasowniki 
 

1. ...................................... pieniądze z bankomatu 

2. ...................................... przelew 

3. ...................................... czek w oddziale banku 

4. ...................................... użytkownika za pomocą dokumentu tożsamości 

5. ...................................... konto bankowe z aplikacją 

6. ...................................... za pomocą odcisku palca 

7. ...................................... dane użytkowników w bazie danych 

8. ...................................... ze wskazówek 

9. ...................................... usługi płatności mobilnych 

10. ...................................... odbiorcy informacje o przelewie 

11. ...................................... aplikację na telefon 

12. ...................................... hasło albo PIN 

13. ...................................... konto w banku 

 

Odpowiedzi 
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Odpowiedzi 
1. 1.Czym jest BLIK? 

2. Jakie funkcje ma BLIK? Jakie usłygi oferuje BLIK? 

3. Jak można zacząć używać BLIKa? 

4. Czy aplikacja BLIK jest bezpieczna? 

5. Co się dzieje, kiedy odbiorca przelewu nie ma BLIKa? 

2. 2.1.Nie, 2. Mają formę dziewięciocyfrowego kodu, 3. Można go użyć w bankomacie lub na zakupach, a 

po dwóch minutach wygasa, 4. Bank go o tym poinformuje, a jeśli nie założy konta BLIK, to pieniądze 

wrócą do nadawcy 

3. 1.wypłacić, 2. zrobić, 3.zrealizować, 4. zweryfikować, 5. połączyć, 6. zalogować się, 7. przechowywać, 

8. skorzystać, 9. oferować, 10. wysłać, 11. pobrać, 12. wpisać, 13. założyć 
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