Lista 48 faucetów – darmowych
kraników Bitcoin
Wszystkie faucety (kraniki) z tej listy są osobiście
sprawdzone przeze mnie i wszystkie płacą! Ta lista jest zbyt
długa, wybierz coś dla siebie i utwórz własną, tak, by ją
kończąc można było zaczynać od początku.

Faucety 5-minutowe
http://takefreebitcoin.com (D)
https://bitcoinker.com (D)
http://www.fautsy.com (F)
http://www.fullbitcoins.com (F)
http://www.bitcoinaliens.com (D)
http://easybitcoinfaucet.com (D 10m)
http://xbit.co.in/faucet (F)
http://moonbit.co.in (D)
https://cashismine.com (F)
http://www.getbitcoin.online (F)

Faucety 15-minutowe
http://www.play4bitco.in (F)
http://www.freebitcoinfaucet.co.uk (F)
http://www.topfaucet.net (F)
http://www.bitcoinfaucetpro.com (F)
http://www.givemefreebitco.in (F)
http://www.bestfaucet.org (F)
http://www.bitcoinsbitcoins.net (F)
http://www.earnfreebitco.in (F)
http://www.freefaucetbitco.in (F)
http://www.freebitcoins4.me (F)

Faucety 20 – 30 minutowe
http://claimbtc.com/claim 20m (D)
http://www.peakfaucet.com (F)
http://www.freesatoshi.club (F)
http://www.satoshimachine.com (F)

Faucety 60 minutowe
http://greensatoshi.com (D)
https://freebitco.in (D)
http://www.satoshiworld.club (F)
http://satoshigains.com (D)
http://www.bestfaucetbitco.in (F)
http://www.freebitcoinfaucet.club (F)
http://www.btcfaucetpro.com (F)
http://www.bitcoinfree.space (F)
http://www.bestfaucet.pro (F)
http://www.ganarbitcoin.top (F)
http://www.bitcoindiamond.club (F)

Faucety ponad 60 minutowe
http://www.topfaucet.info (F)
http://www.topfaucet.online ( F)
http://www.bitcoinvip.club (F)
http://www.bitcoinfauct.pro (F)
http://www.givemefreebitcoins.today (F)
http://www.btcfaucet.xyz (F)
http://www.satoshibox.club (F)
http://www.satoshifaucet.space (F)
http://www.bitcoin4free.club (F)
http://www.bitcoingratis.pw (F)
http://10-24.club (F)
http://www.bitcoinearnings.club (F)

Praktyczny
poradnik
o
darmowych
faucetach
(kranikach) Bitkoinów
Niniejszy poradnik zawiera minimum wiedzy teoretycznej
(pogooglajcie sobie, a znajdziecie więcej) – za to kilka
prostych kroków praktycznych, jak zaznajamiać się z nową
walutą i jeszcze na tym trochę zarobić. Po prostu te kroki
wykonaj.
Podstawowa zasada: na etapie nauki nie przejmujcie się
wynikami finansowymi lecz zawartością swej głowy,
zaznajamianiem z nowymi narzędziami i systematycznością. Ma
być prosto, ale skutecznie.
Na dzień 30 maja 2016 1BTC=2027 .69
DODATKOWE
INFORMACJE:
http://bitcoin.pl/wiadomosci/biznes/1231-kurs-bitcoina-przekr
oczyl-500-zyskujac-w-ciagu-2-dni-ponad-20

Krok 1: Przyssij się do darmowych
kraników Bitcoin
Swoją przygodę z tą walutą zdecentralizowaną (kryptowalutą)
rozpoczynamy od zbierania satoshi w darmowych kranikach
(faucets) Bitcoinów, utworzonych właśnie z myślą o nabieraniu
praktyki z siecią Bitcoin i, oczywiście, o zarabianiu. Wiele
stron oferuje dostęp do kraników – są serwisami PTC lub PTV,
utrzymują się z reklam i, jak to w życiu bywa, nie wszystkie
są rzetelne i wypłacalne. Trzeba je sprawdzać i odrzucać
nierzetelne.

Ponadto najczęściej faucety wypłacają satoshi z pobliża swych
dolnych progów, a nie górnych. Nie ma więc co zwracać uwagi na
miliony, jakie oferują za godzinę pracy. One mogą się
oczywiście przydarzyć, jeśli masz farta, najczęściej jednak
nie masz szczęścia do milionów i czeka cię po prostu wytężona
praca.
Regułą jest, że wchodząc na faucet ZAWSZE zaczynasz od
unieruchomienia swego blokera reklam na stronie kranika – w
Foxie będzie to przeważnie popularny AdBlock. Kraniki
utrzymują się właśnie z reklam – usuniesz je, a źródełko
wyschnie.
Drugą regułą jest, że swoje satoshi w każdym faucecie
zbierzesz w zamian za rozwiązywanie CAPTCHA. Tu są dwie
najpopularniejsze captche: reCaptcha jest kodem obrazkowym,
musisz wybrać obrazki (najczęściej trzy) z tekstu sugerującego
np. „wybierz wszystkie witryny sklepowe„, a pod spodem zdjęcia
do wyboru. Czasem ten napis jest po polsku, czasem po
angielsku. SolveMedia, równie często używana, polega na
wpisaniu tekstu widocznego na obrazku. Dobra dla osób
posługujących się wyłącznie językiem polskim. Czasem pojawia
się jeszcze FunCaptcha działająca jak typowe puzzle. ale to
rzadkość.
Dzięki Czarnym Kapeluszom (hakerom, robiącym brzydkie rzeczy)
w wielu kranikach pojawiły się pod captchą dodatkowe
zabezpieczenia antybotowe. Mogą prosić o wykonanie prostych
działań arytmetycznych lub po prostu o wkliknięcie podanych
napisów w odpowiedniej kolejności. To niestety wszystkim
wydłuża czas zbierania satoshi, ale cóż robić…

Krok 2: Do nauki wybierz najwyżej 6
różnych faucetów i zbierz z nich

satoshi.
Do nauki i zaznajamiania się z nową walutą nie potrzebujemy
więcej. Zaawansowani oczywiście nie mają takich ograniczeń,
ale posiadają większą wprawę i posługują się narzędziami (o
czym dalej). Zapisz tą stronę do zakładek – najwyżej za jakiś
czas tu wrócisz po resztę kraników, gdy nabierzesz wprawy.
Lista długa, to w osobnym wpisie w przyszłości. Najpierw
jednak rozszyfrujemy kilka skrótów i obejrzymy propozycję dla
początkujących.
https://cashismine.com – (F, 1m) tzw. jednominutówka, tzn.
możesz zbierać co 1 min. Zyski płyną na Faucetbox.
http://takefreebitcoin.com
bezpośrednio do portfela.

znaczy

Direct,

1. Kraniki mogą zbierać bezpośrednio do
(Direct) lub via skarbonka, którą
FaucetBox. Direct wypłacają dopiero, gdy
odpowiednią ilość satoshi, najczęściej

portfela
jest np.
uzbierasz
10 czy 20

http://www.fautsy.com –

(D,

5m)

D

(F, 5m)

http://claimbtc.com – (D, 20 m)
https://freebitco.in – (D, 60m)
http://www.topfaucet.info – (F, 120m)

tysięcy satoshi, w FaucetBox pieniądze pojawiają
się natychmiast, wypłaty do portfela są możliwe,
gdy z różnych kraników uzbiera się 13 tysięcy
satoshi, ale stoisz po wypłatę w kolejce. Możesz
wzbogacić się niemal natychmiast, a możesz też
czekać i dwa dni. Ja polecam zbieranie do
FaucetBox, właśnie ze względu na natychmiastowość
przelewów z kraników, dzięki czemu od razu
widzimy, które nie płacą, a nie po kilkudniowym

wysiłku. Ze względu na naukę warto jednak wybrać z
podanej listy takie i takie. Nie trzeba się
rejestrować, wystarczy kliknąć na Adress checker i
podać adres podawany w kranikach.
2. Początkującym takie narzędzia niepotrzebne, ale
zaawansowanym już tak. Chodzi o linkownie
umożliwiające zbieranie adresów naszych faucets i
porządkowanie ich. W sieci znajdziesz wiele takich
serwisów, ja polecam darmowy Diigo (reflink), gdyż
umożliwia dowolne przekładanie linków kiedy tylko
chcemy (ważne!), notatki (np. uproszczoną
rachunkowość pod każdym linkiem – ile mamy z
danego kranika, oraz porządkowanie zbiorów na
kartach publicznych i prywatnych. Można swoje
Diigo ustawić jako Home, a można też, jak ja, mieć
po prostu adres na pasku
przynajmniej obejrzeć.

zakładek.

Warto

3. Załóż portfel na Bitcoiny i przelej dochody z
kraników. Jaki wybrać portfel Bitcoin?
Bitcoin jest walutą kompletnie niezależną od wszelkich
instytucji, w tym rządów, komorników i banków – więc nikt
nigdy nie policzy twoich pieniędzy ani niczego nie zabierze –
ale za tą przyjemność jest cena. Transakcje Bitcoinami są
nieodwracalne. Jeśli wypiszesz zły adres odbiorcy lub
przechowujesz portfel na swoim komputerze, to w wypadku jego
zgubienia lub zniszczenia dysku możesz stracić całą zawartość
portfela.
Każda transakcja dokonywana przy użyciu bitmonet musi zostać
odnotowana przez internetowy system powiązań. Dzięki temu nie
ma ryzyka oszustwa czy fałszowania waluty. Portfel jest jak
bank. Możesz w nim posiadać wiele adresów (jakby rachunków) i
obracać pieniędzmi z każdego z nich.
Każdy portfel posiada swój klucz prywatny, umożliwiający
dostęp tylko tobie, oraz klucz publiczny, niezbędny do
przeprowadzania transakcji.

Na początek nie potrzebujesz sejfu ani szafy pancernej.
Wystarczą tzw. portfele lekkie, które mogą być aplikacją
specjalnie zamontowaną na komputerze (tu polecamy Electrum)
lub portfelem sieciowym działającym przez przeglądarkę – tu
polecamy portfel Blockchain.info. Kwestia gustu: aplikacje
lepiej sobie radzą z bezpieczeństwem, za to portfele
przeglądarkowe są dostępne z każdego komputera i z każdej
lokalizacji. Trzeba jednak pamiętać, że portfele
przeglądarkowe nie bardzo się nadają do długoterminowego
oszczędzania. Służą rachunkom bieżącym.
Tip: Wszystkie adresy utworzone w Blockchain zachowują
ważność, również te, które się już nie wyświetlają na stronie
głównej. To będzie ważne np. przy współpracy z FaucetBox.
Skopiuj sobie taki adres do Notatnika i zostaw go sobie
otwartego – przyda się do zapisywania do kolejnych kraników,
gdzie właśnie trzeba podać swój adres, a także przy zbieraniu
odpowiedniej kwoty w FaucetBox.

Na koniec wreszcie – rotory. Czym
są i do czego służą?
Rotory (też darmowe) powstają, gdyż zapewniają ich
właścicielom zbieranie referali, a z kolei są używane, gdyż
przejmują niektóre obowiązki zbieraczy, np. sprawdzanie
opłacalności i wypłacalności poszczególnych kraników.
Niektórzy wolą otwierać swoje kraniki w kolejnych okienkach
lub poprzestają na kilku tylko kranikach
– tym rotor
niepotrzebny. Inni wolą klikanie na wiele kraników w jednym
okienku – ci rotor wybiorą.
Faucet Rush – wygodna lista troskliwie wybranych kraników.
Best Rotator – Obsługuje różne kryptowaluty, w tym Bitcoins.
Łatwo dodaje się własny kranik, którego jeszcze nie ma w
bazie. Przejrzysty i czytelny. Rewelacyjna przedłużka

przeglądarki odkrywa ukryte guziki, nawet jeśli nie minął
timer.
Scan the Box – Długo oczekiwany oficjalny rotor FaucetBoxa
umożliwiający szybkie, czyste i bezpieczne zbieranie satoshi z
wszystkich kraników z ich listy lub z wybranego spośród nich
zestawu. Obsługuje także kraniki na inne kryptowaluty. Kraniki
są dodawane lub usuwane z rotora automatycznie, na podstawie
ich aktywności na Faucet Box. Rejestracja nie jest potrzebna.
All best Bitcoin faucets – 1-3 razy w ciągu dnia kraniki są
sprawdzane czy nadal wypłacają. Każdy może głosować oraz
zgłosić dany faucet, jeżeli ten przestanie wypłacać lub
pojawią się z nim jakieś problemy. Każdy użytkownik może
zrobić listę swoich ulubionych faucetów. Strona ekonomicznie
wykorzystuje czas, czyli każdy faucet dostaniemy tak często,
jak często możemy z niego dostać coinsy. (jeżeli faucet
wypłaca co 10 minut to zobaczymy go co 10 min).

Szybkie informacje
rynku Bitcoinów.

dodatkowe

o

Ostatni znaczny wzrost kursu Bitcoina niektórzy tłumaczą
ożywieniem na rynku chińskim oraz zniesieniem zakazu handlu
Bitcoinami w Rosji. Dla inwestora 20procentowy wzrost oznacza
to samo, co z innymi produktami giełdowymi: z kupowaniem
trzeba poczekać na korektę, która niewątpliwie nastąpi, gdyż
po wzrostach zawsze następuje spadek.
Na rynku znalazło się już około 70 proc Bitcoinów, co oznacza,
że mamy końcówkę gorączki złota, okraszoną wszystkimi
przypadłociami rynków wschodzących, i że kiedyś kopalnie się
wyczerpią, a kraniki wyschną – jeśli więc działać, to teraz.
Kranik (faucet) to świetna, działająca na wyobraźnię nazwa.
Jest ich więcej niż te zaprezentowane powyżej, ale obojętnie,
na jakie się zdecydujesz, nie opłaca się mieć ich zbyt wiele.

Chodzi np. o ich programy lojalnościowe: im dłużej używasz,
tym krople Bitcoinów kapią gęściej, ale wystarczy 1 dzień
przerwy, by twój bonus (premia lojalnościowa) spadł do zera.
Przy swoich kranikach musisz bywać codziennie.

Krok 3. Zainwestuj swoje Bitcoiny.
Masz swoje źródełko, masz portfel, czas inwestować. To nie
czas i miejsce na lekcje podstawowej ekonomii, każdy swoją
strategię obmyśla sam – ale warto uwzględniać, że świat się
nie kończy na kopalniach, górnikach i koparkach. Choć podobno
każdy zbieracz marzy, by zostać górnikiem, to w historycznym
Klondike najwięcej zarabiali nie kopacze, a dostawcy żywności
dla kopaczy…

