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Krypto i Forex
Wszystkie potrzebne informacje o kryptowalutach i rynku Forex w jednym miejscu!

Bitcoin za darmo! ? To jest prawdziwe?! Jak zarobi? Bitcoin w
2021 roku bez inwestycji?
Redakcja Witryny · Tuesday, January 5th, 2021
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Bitcoin, król kryptowalut, nadal jest najbardziej po??dan? kryptowalut? na ?wiecie. Nawet
pomimo tendencji spadkowej 1 BTC nie jest tani: w chwili pisania tego tekstu kosztuje oko?o 10
000 USD. Chcesz doda? bitcoiny do swojego portfela, ale nie masz pieni?dzy na inwestycje?
Poni?ej znajduj? si? sposoby na darmowe zdobycie Bitcoina i innych kryptowalut.

Je?li masz nadwy?ki ?rodków, mo?esz je zainwestowa? w BTC – to zawsze m?dra decyzja. Je?li
jednak chcesz samodzielnie zarabia? BTC, dost?pnych jest wiele opcji. Chocia? nie jest to tak
op?acalne, jak si? wydaje, konsekwencja i cierpliwo?? pomog? Ci szybciej rozwija? aktywa
kryptograficzne.
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Krany Bitcoin

Jednym z naj?atwiejszych sposobów zarabiania BTC jest u?ywanie kranów Bitcoin. Zastanawiasz
si?, co to jest?

Krany Bitcoin to system nagród stworzony w formie aplikacji lub strony internetowej: daj? one
nagrod? w postaci satoshi (1 satoshi to sto milionowy bitcoin). Odwiedzaj?cy musz? wykona?
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zadania opisane na stronie. Ró?ne krany mog? mie? ró?ne kryptowaluty, nie tylko bitcoiny.

Bitcoin krany to us?uga zapewniaj?ca kryptowalut? zarejestrowanym u?ytkownikom w
regularnych odst?pach czasu.

Jakie zadania zwykle wykonuj? u?ytkownicy? Rozwi?zuj? captcha, graj? w gry, klikaj? reklamy
lub ogl?daj? filmy. Zarabiaj? bitcoiny za ka?de wykonane zadanie. Rzu?my okiem na niektóre z
popularnych kranów Bitcoin:

Jednym z tych kranów jest Bittube, w którym zarabiasz Satoshi, ogl?daj?c filmy na YouTube.
AdBTC Top p?aci od 5000 Satoshi za ogl?danie reklam (do 70 Satoshi co 35 sekund).
Surfowanie i ogl?danie filmów. – UPD: nie dzia?a
BTC Clicks pozwala zarobi? do 10000 Satoshi. Witryna stale p?aci prosto do Twojego portfela.
Mo?esz zarabia? bitcoiny za ogl?danie reklam na stronach partnerów serwisu. Musisz skorzysta?
z linku i odczeka? 10 sekund, aby otrzyma? bitcoiny.
Kickass Traffic pozwala u?ytkownikom zarobi? 2000 Satoshi (do 60 Satoshi co 10 sekund).
Mo?esz zarabia? na przegl?daniu strony, reklamach i klikni?ciach w niej. Zadania na stronie s?
stale aktualizowane i dodawane.
Coin Bulb p?aci codziennie do 10 000 Satoshi za klikni?cia i reklamy. P?atno?ci na Twój portfel
Bitcoin (po akumulacji) s? natychmiastowe.
Clix Coin pozwala u?ytkownikom zarobi? do 35 000 Satoshi, ogl?daj?c reklamy (35 Satoshi co
60 sekund). Dost?pne s? równie? konkursy i inne sposoby zarabiania bitcoinów.
Bitco Mania p?aci oko?o 300 Satoshi dziennie. Serwis umo?liwia u?ytkownikom przegl?danie
reklam, klikanie w krótkie linki, wykonywanie zada? oraz udzia? w grze. P?atno?ci od 1 Satoshi.

Kryptowaluty jak zarobi?? Czy to skuteczny sposób na zarabianie kryptowaluty? Có?, tak
naprawd? nie jest to opcja dla osób, które pracuj? na pe?ny etat. Nagrody za kran to zawsze kilka
centów lub dolar. Takie us?ugi maj? raczej charakter reklamowy.

Aplikacje mobilne

Ponad 50% u?ytkowników Internetu uzyskuje dost?p do Internetu za pomoc? urz?dze? mobilnych,
dlatego mo?liwo?ci otrzymywania free bitcoin z ich smartfonów rosn?. W ?lad za popularno?ci?
bitcoina pojawi?o si? wiele aplikacji zwi?zanych z free bitcoin i odpowiadaj?cych na pytanie jak
zdoby? bitcoin i kryptowaluty jak zarobi?. Podobnie jak komputery, mo?esz kopa? na smartfonach.
Ilo?? zarobionej waluty w tym przypadku zale?y od mocy procesora urz?dzenia.

Bitcoin wykop na smartfonach jest nieop?acalny z kilku powodów: zarówno ma?ej mocy
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obliczeniowej urz?dze?, jak i konieczno?ci utrzymywania ekranu smartfona przez ca?y czas.
Dlatego wykop btc jest dla Ciebie odpowiednie tylko wtedy, gdy u?ywasz niepotrzebnego
smartfona, który jest stale pod??czony do sieci, ale nawet w tym przypadku zysk b?dzie niski.
Mo?esz wydobywa? kryptowaluty na telefonie z Androidem za pomoc? kilku aplikacji, z których
jedn? z najpopularniejszych jest MinerGate, która pozwala wydobywa? Monero i Bytecoin, które
mo?na wymieni? na inne kryptowaluty.

Jak zarabia? bitcoin? Zdobycie btc jest troch? ?atwiejsze i szybsze na kranach bitcoin, wykonuj?c
okre?lone zadania. S? to te same dotkni?cia, które ogl?dali?my wcze?niej, tylko jako aplikacje na
smartfonach.

Cointiply pozwala na otrzymywanie ?rednio 200 Satoshi co 60 minut. Oprócz kranu istniej? inne
sposoby jak zdoby? bitcoin: ogl?danie reklam, filmów, gier. Dost?pne tylko dla Androida

Bitcoin Pyramid Darmowy Bitcoin na iPhone'a. Pozwala co godzin? otrzymywa? 3000-5000
Satoshi.

Free Bitcoin Cash App aplikacja na Androida. Wykonywanie zada? na punkty, które nast?pnie
mo?na wymieni? na bitcoiny. Jest wiele zada? i s? one cz?sto aktualizowane.

Free Bitcoin & Dogecoin dla Androida. Co godzin? mo?esz otrzyma? do 37 Satoshi i 0,19 DOGE.

Gry darmowe bitcoin

Krany Bitcoin s? dobre na pierwsz? znajomo?? kryptowalut, ale jest to raczej monotonna i nudna
czynno??. W ?lad za popularno?ci? kryptowalut, twórcy gier zacz?li dodawa? / zast?powa?
wirtualn? walut? gry kryptowalut?, tym samym jeszcze bardziej motywuj?c graczy. O wiele
ciekawiej jest gra? i zdobywa? za to free bitcoin.

Nie brzmi ?le, prawda?

Wi?kszo?? gier nagradza graczy kryptowalut? za osi?gni?cie wyników w grze. Rzu?my okiem na
najpopularniejsze gry kryptowalutowe, przez które dowiesz si? jak zarabia? bitcoin lub inne
kryptowaluty.
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Gry bitcoin

#1. Spells of Genesis

Spells of Genesis jest jedna z najwcze?niejszych, najbardziej udanych i prawdopodobnie
uzale?niaj?cych gier typu blockchain i bitcoin. Gracze trafiaj? do fantastycznego ?wiata Munga, w
którym walcz? ze sob?. Podczas gry mo?esz realizowa? wykop btc, buduj?c wa?ne obiekty
przemys?owe i zbieraj?c karty, aby zwi?kszy? swoj? moc.

Wewn?trzn? walut? jest BitCrystals, która jest tokenem utworzonym przez Kontrahenta i
przechowywanym w bazie danych Bitcoin. Kryszta?y mog? by? u?ywane w samej grze do
pewnych zakupów lub wymian, a tak?e mog? by? sprzedawane na stronach podmiotów trzecich –
gie?dach lub wymiennikach. BitCrystals to pe?noprawna kryptowaluta, którego mo?na wymieni?
na free bitcoin lub inne altcoiny.

# 2. Spark Profit

Spark Profit pozwala graczowi poczu? si? jak prawdziwy trader – musi przewidzie? zmian?
trendu na rynku. Aby przewidzie? dok?adne prognozy, przyznawane s? punkty, które nast?pnie
mo?na przela? na kryptowalut? lub na konto fiducjarne. Wed?ug twórców za dobr? prognoz?
mo?na dosta? nawet 100 dolarów, ale s?dz?c po opiniach u?ytkowników, niewielu z nich uda?o si?
zarobi? wi?cej ni? kilkana?cie dolarów tygodniowo dzi?ki tej grze.

# 3. SatoshiQuiz

Ta aplikacja p?aci graczowi za wiedz?. SatoshiQuiz dzia?a w formacie quizu i oblicza okre?lon?
ilo?? Satoshi dla ka?dej poprawnej odpowiedzi. Istnieje kilka kategorii i poziomów trudno?ci pyta?
(pytania trudne i proste s? wybierane losowo). Gra grupowa daje 60 sekund na odpowied?, a gra
pojedyncza 20 sekund na odpowied?.
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# 4. BitRunner

BitRunner (dost?pne przez VPN) gra dzia?a na tej samej zasadzie co popularna gra Pokemon Go
– dokonywaj wykop btc, zbieraj jego elementy, przemieszczaj?c si? w okre?lone miejsca. Po
po??czeniu wszystkich elementów mo?esz zdoby? ca?? monet?. Gra ma nast?puj?ce ciekawe
funkcje:

dost?pna jest zarówno wersja online, jak i gry dla jednego gracza;
bogaty wybór broni, narz?dzi i amunicji;
przedmioty mo?na nie tylko znale??, ale tak?e ukra?? innym graczom, a tak?e inni gracze mog?
ukra?? je u?ytkownikowi (poza bezpiecznymi obszarami, w których mo?na ukry? znalezione).

# 5. Cryptokitties

Cryptokitties to pierwsza pe?noprawna gra blockchain, na któr? jest popyt i jest aktywnie
finansowana przez graczy. W chwili obecnej ceny za „koci?ta”, które mo?na podnie?? w aplikacji,
stale spadaj? ze wzgl?du na ograniczon? funkcjonalno?? aplikacji. Nawiasem mówi?c, bez
inwestycji nie b?dziesz w stanie zarabia?, za pierwszego zwierzaka b?dziesz musia? zap?aci? w
ETH.

# 6. Etheremon

Etheremon to bardzo obiecuj?cy projekt, który przyci?ga nie tylko wykorzystaniem blockchaina,
ale tak?e rozgrywk?. Interfejs gry przypomina znany wielu Pokémonom. Etherimony to
„zwierzaki”, które mo?na wychowywa? w taki sam sposób jak Cryptokitties.

Crypto Pokémon mo?e ewoluowa? i walczy? ze sob?, co odró?nia je od koci?t. Dzia?a w lokalnej
walucie, która jest automatycznie konwertowana na Ethereum. Wed?ug twórców, po
wyodr?bnieniu wszystkich dost?pnych tokenów (zdobytych podczas scen bitewnych), waluta
stanie si? pe?noprawna i niezale?na od Ethereum.

#7. Bitcoin Blast

To gra mobilna dla Androida, jest fajna do grania i zostanie nagrodzona Bling Points, które
mo?na wymieni? na Bitcoiny. Kwota, któr? otrzymasz, b?dzie bardzo ma?a, ale im wi?cej grasz,
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tym wi?cej zarabiasz.

A co z hazardem?

Kasyna Bitcoin dzia?aj? w taki sam sposób, jak zwyk?e kasyna online. Oferuj? ró?norodne
automaty, ruletki, pokera i inne gry. Musisz zasili? swoje konto i gra?.

Wszyscy wiemy, ?e dApps i inteligentne kontrakty oparte na blockchain eliminuj? ryzyko
fa?szowania danych, ale jest pewien podst?p. Kasyna blockchain i kasyna bitcoin wykop
niekoniecznie s? takie same! Oznacza to, ?e zwyk?e kasyno online mo?e przyjmowa? i wysy?a?
p?atno?ci w bitcoinach, ale nie oznacza to, ?e platforma jest oparta na technologii blockchain.

Nie b?dziemy tutaj demontowa? kasyn bitcoinowych, poniewa? jest to nadal temat hazardu, który
nie jest bezpo?rednio zwi?zany z bitcoinem i blockchainem. Hazard w 99% przypadków
prowadzi do utraty pieni?dzy. Pami?taj, ?e w wi?kszo?ci przypadków ka?dy rodzaj depozytu lub
przedp?aty jest oszustwem.

Bitcoin za darmo

Mo?emy tylko poleci? darmow? loteri? bitcoin Freebitco.in, w której mo?esz otrzyma? free
bitcoin tak jak w kranach bitcoin. Po rejestracji mo?esz gra? w t? gr? co godzin?, co daje Ci
mo?liwo?? wygrania bitcoinów o warto?ci do 200 $. W zale?no?ci od wy?wietlanej liczby
otrzymasz ma?? lub du?? ilo?? bitcoinów.
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W wi?kszo?ci przypadków otrzymasz niewielk? kwot?. Jednak nie ma nic do stracenia, a ten
sposób jak zdoby? bitcoin online wydaje si? nieszkodliwy.

Mining (kopanie)

Wiele osób nadal uwa?a, ?e wykop bitcoin to najlepszy sposób jak zarabia? bitcoin. Jak pokazuje
praktyka, nie jest to ju? op?acalne dla zwyk?ego u?ytkownika. Z?o?ono?? oblicze? wzros?a do
tego stopnia, ?e ??konwencjonalna platforma górnicza nie wystarczy do generowania znacz?cych
zysków. Nawet je?li kupisz ASIC i do??czysz do puli wydobywczej, nikt nie mo?e
zagwarantowa?, ?e zwróci to twoj? inwestycj?.

Op?aty za nauk? kryptowaluty

Coinbase daje ka?demu mo?liwo?? dowiedzenia si? wi?cej o Bitcoin, wykop btc, kryptowaluty jak
zarobi? i blockchainie oraz otrzymanie nagrody w postaci tej w?a?nie kryptowaluty. W ten sposób
mo?esz otrzyma? równowarto?? nawet 186 USD.

Wniosek

Niezale?nie od wybranej strategii, zawsze powiniene? dok?adnie sprawdzi? platformy, na których
zamierzasz otrzymywa? lub zarabia? satoshi. Upewnij si?, ?e korzystasz z wiarygodnych witryn
internetowych, które dokonuj? uczciwych p?atno?ci i zapewniaj? akceptowalne warunki.

Pami?taj: nie podawaj swojego prywatnego klucza do portfela na ?adnej z powy?szych witryn.
U?ywaj tylko adresu swojego portfela.

„Je?li nie jeste? w?a?cicielem swojego klucza prywatnego, nie jeste? w?a?cicielem
swoich bitcoinów”.
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