
Kluczowe elementy systemu Windows 10 

Firma Microsoft wydała najnowszą wersję systemu Windows dla systemu Windows - Windows 10. 

Wcześniej wydawano wersje 7, 8 i 8.1, ale Microsoft uznał, że użytkownicy mają więcej do 

zaoferowania, więc stworzyli nową wersję systemu Windows dla użytkowników. Windows 10 jest 

oferowany za darmo, do określonego czasu, dla tych, którzy są zainteresowani odkrywaniem 

najnowszych funkcji tej najnowszej wersji. Niemniej jednak cenowy system Windows 10 jest również 

oferowany zaawansowanym użytkownikom witryny Microsoft po przystępnych cenach. Jakie funkcje 

można sprawdzać? 

Oto najważniejsze elementy systemu Windows 10: 

Menu Start 

Przeglądarka Windows 10 wykracza poza tradycyjne menu Start wersji 7 i 8.1. Poprawa Microsoft Edge 

ma znaczenie w czasach, gdy użytkownicy stali się bardziej wielozadaniowymi i bardziej 

doświadczonymi w Internecie. Udostępnił innowacje, płynniejszą interakcję między jego funkcjami i 

urządzeniami komputerowymi. Przeglądarka Windows 10 ułatwiła wyszukiwanie, integrując ekrany, 

na których można bezpośrednio pisać lub pisać na samej stronie. System Windows 10 może wykryć 

Twoją aktywność i na tej podstawie może łatwo wyświetlać funkcje lub aplikacje związane z ulubionym 

działaniem w menu Start, dzięki czemu możesz uzyskać do nich szybki dostęp. 

Faksowanie i skanowanie w systemie Windows 

Faks można wysyłać i odbierać na komputerze bez korzystania z faksu, po prostu podłączając go do linii 

telefonicznej. Możesz także wydrukować i zapisać kopię faksu na swoim komputerze 

Windows Journal 

Zapewnia to metodę przechwytywania elektronicznego obrazu notatek lub dokumentów, a następnie 

tworzenia notatek. Możesz także edytować je, a następnie udostępniać. Nazywa się to także 

dziennikiem notatek. 

WordPad 

Możesz rysować, pisać, malować lub wstawiać zdjęcia, grafiki, symbole do dokumentu. Jest to program 

Word i Paint złożony, co ułatwia użytkownikom, którzy często wykorzystują obie funkcje razem 

Windows 10 Cortana 

Cortana będzie działać jako aktywowany głosem osobisty asystent cyfrowy. Może pomóc w 

przygotowaniu harmonogramów, a następnie w zaplanowaniu dat, dzięki czemu nie przegapisz 

żadnego ze swoich spotkań. Może również pomóc w czynnościach związanych z komputerem 

osobistym, ułatwiając ten proces. Ponieważ Cortana uczy się, jak korzystać z komputera, zareaguje 

odpowiednio. 

Łatwość dostępu do okna 

Ta funkcja zapewnia łatwy dostęp do niektórych funkcji systemu Windows, takich jak Lupa, Narrator, 

Klawiatura ekranowa i Rozpoznawanie mowy w systemie Windows. Funkcje te nie wymagają 

wyjaśnień. Poniżej znajduje się system Windows, który zawiera wiersz polecenia. Możesz łatwo 

przesuwać czytanie ze swojego komputera na tablecie bez uszczerbku dla radości użytkownika. 

Odcisk palca jako hasło 



Jest to niesamowita funkcja twojego systemu Windows 10. Teraz możesz użyć odcisku palca jako hasła 

przy otwieraniu komputera. Jednak najpierw upewnij się, że zainstalowałeś aplikację rozpoznawania 

linii papilarnych. Jeśli zostanie poprawnie zainstalowany, nie będzie to wymagało zapamiętywania 

długich i skomplikowanych haseł. Zwiększono także bezpieczeństwo komputera, ponieważ nikt nie 

może powielić Twojego głosu i odcisku palca. 

Akcesoria Windows 

Istnieją również zwykłe przydatne akcesoria, z których użytkownicy mogą korzystać, takie jak 

kalkulator, panel wprowadzania danych matematycznych, mapa postaci, farba, rejestrator dźwięku, 

notatnik, narzędzie do wycinania, rejestrator kroków i karteczki samoprzylepne. Używaj tych 

akcesoriów, dzięki czemu możesz pracować niezawodnie z szybkością, dokładnością i precyzją. 

Centrum akcji 

Tutaj możesz szybko kontrolować ustawienia swojego komputera. Centrum akcji umożliwia 

natychmiastowe otrzymywanie wiadomości i powiadomień. W Centrum akcji można wykonać różne 

czynności. Jak sama nazwa wskazuje, jest to centrum dowodzenia, w którym można dostosować lub 

zmodyfikować ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami. 

Kontinuum 

Kontinuum na telefony i blaty można aktywować za pośrednictwem Centrum akcji. Ta kluczowa funkcja 

systemu Windows 10 zapewnia płynne przejście systemu operacyjnego z jednego urządzenia na 

drugie. Przykładem jest bezproblemowe przejście systemu operacyjnego z komputera stacjonarnego 

na laptopa, a następnie na tablet, a następnie z powrotem. Ta funkcja nie jest dostępna w starszych 

wersjach systemu Windows. 

Windows Hello 

Ta funkcja systemu Windows 10 wymaga systemu Windows Biometrics; czytnik palców do 

odczytywania odcisków palców oraz specjalistyczna kamera na podczerwień do rozpoznawania twarzy. 

Powinny być zainstalowane w urządzeniu, aby system Windows Hello działał prawidłowo 

Sklep Windows 

Sklep Windows to miejsce, w którym możesz uzyskać ulubione aplikacje, takie jak gry, filmy i telewizja, 

muzyka i inne aplikacje. Możesz również wyszukać dowolną aplikację, którą chcesz znaleźć. Kupuj 

najczęściej używane aplikacje w Sklepie Windows. 

Aplikacja Zdjęcia  

Zostało to przeprojektowane ze starszej wersji. Dzięki systemowi Windows 10 możesz płynnie 

przechodzić od szerokiej kolekcji do pojedynczych zdjęć. Kolekcja wyświetla wszystkie zdjęcia na 

Twoim komputerze i OneDrive, podczas gdy album jest automatycznie tworzony z najlepszych zdjęć w 

Twojej kolekcji. Możesz także tworzyć foldery na podstawie klasyfikacji zdjęć, które chcesz. Istnieją 

polecenia, które pozwolą ci ulepszyć i ulepszyć Twoje zdjęcia. Możesz z nich korzystać, aby upewnić 

się, że Twoje zdjęcia są ulepszone i zaprezentowane w najlepszy możliwy sposób. Wraz z Microsoft 

Office 2016, Windows 10 jest potężnym narzędziem, które musi posiadać każdy komputer i miłośnik 

sieci. 
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Przed uaktualnieniem do Windows 10 upewnij się, że twój komputer, tablet, telefon lub urządzenie 

ma minimalny sprzęt do uaktualnienia do Windows 10. Oto wymagania systemowe, których 

potrzebujesz aby móc uaktualnić do Windows 10. 

Wymagania systemowe dla Windows 10 

1. Procesor 

Twój procesor musi mieć co najmniej 1 Gigaherc (GHz) lub więcej. Jeśli tak nie jest, będziesz miał 

problemy z uaktualnieniem systemu Windows. 

2. Wyświetlacz 

Wyświetlacz musi mieć rozmiar 800 x 600. Zwiększony i zmniejszony rozmiar wyświetlacza może 

zniszczyć ulepszenie. 

3. Miejsce na dysku twardym 

Miejsce na dysku twardym musi wynosić 16 gigabajtów (GB) dla 32-bitowego systemu operacyjnego 

lub 20 Gigabajtów (GB) dla 64-bitowego systemu operacyjnego. 

4. RAM 

Pamięć RAM musi mieć 1 gigabajt (GB) dla 32-bitowego lub 2 gigabajty (GB)  64-bit. 

5. Karty graficzne 

Karty graficzne powinny być DirectX 9 lub nowszym ze sterownikiem WDDM 1.0. 

6. System operacyjny 

Najnowszym systemem operacyjnym (OS) na twoim komputerze musi być Windows 8.1 lub Windows 

7 SPI. Musiał zostać niedawno zaktualizowany. 

Inne wymagania 

1. Rozmiar systemu operacyjnego Windows 10 wynosi około 3 GB, więc musisz zrobić na to miejsce. 

Po pobraniu systemu Windows 10 miejsce na dysku może być niewystarczające. Musisz usunąć 

niepotrzebne pliki, aby zwolnić więcej miejsca na dysku. Pozwala to na przechowywanie większej liczby 

plików w systemie Windows 10. Jeśli miejsce na dysku jest niewystarczające, możesz potrzebować 

dodatkowych urządzeń, takich jak zewnętrzny dysk USB do przeprowadzenia aktualizacji. 

2. Do uaktualnienia do systemu Windows 10 potrzebne jest także połączenie z Internetem. Upewnij 

się, że Twój Internet jest szybki, więc nie będziesz czekał godzinami na Aktualizację. 

3. Sprawdź zgodność komputera z systemem Windows 10 przeglądając stronę informacyjną 

producenta lub stronę internetową. Możesz sprawdź także kompatybilność swoich komputerów, 

korzystając z opcji „sprawdź komputer” aplikację znalezioną w aplikacji „Get Windows 10”. 

4. Nawet jeśli Twój komputer lub urządzenie spełnia wymagania systemowe, nadal musisz podwójnie 

sprawdzić obsługę oprogramowania i funkcji; sterownik i podobne aspekty kompatybilności z Windows 

10.  

5. Pamiętaj, że podczas aktualizacji aplikacje, które nie są kompatybilne z Windows 10, mogą zostać 

usunięte. Upewnij się więc, że sprawdziłeś istniejące aplikacje przed aktualizacją. Aplikacji „Get 

Windows 10” można użyć do sprawdzenia zgodności istniejących aplikacji w urządzeniu. Aplikacja 



wyświetli listę tych niekompatybilnych aplikacji, które możesz zaakceptować lub odrzucić. Jeśli 

zaakceptujesz usunięcie aplikacji, system Windows 10 usunie je podczas aktualizacji. Ale przed 

zaakceptowaniem lub odrzuceniem możesz wziąć pod uwagę te aplikacje i upewnić się, że naprawdę 

ich nie potrzebujesz. Po podjęciu trafnej decyzji możesz przystąpić do aktualizacji urządzenia. 

6. Pamiętaj, że ustawienia bezpieczeństwa rodziny Microsoft dla Twojego dziecka to nie przenosi się 

automatycznie po uaktualnieniu do systemu Windows 10. Dlatego po instalacji musisz ponownie 

ustawić ustawienia bezpieczeństwa twojego Windows 10. 

Szybszym sposobem sprawdzenia zgodności urządzenia jest sprawdzenie stanu, specyfikacji 

urządzenia i skorzystanie z aplikacji „Uzyskaj system Windows 10”. Bez względu na wybór dokonujesz 

aktualizacji tylko wtedy, gdy zdecydujesz mądrze. 

Dostosowywanie interfejsu użytkownika komputera 

Personalizacja komputera jest koniecznością, jeśli chcesz zoptymalizować sposób pracy na komputerze 

osobistym. Nie jest to trudne. Po prostu wykonaj poniższe proste kroki. 

Krok 1 - Zorganizuj menu startowe lub interfejs użytkownika 

Możesz zorganizować swój ekran startowy, wybierając najczęściej używane aplikacje, których używasz 

codziennie, a następnie przypinając je do paska zadań. Możesz także przeciągnąć je na ekran menu 

startowego. Po kliknięciu aplikacji pojawia się menu przewijania z następującymi opcjami: 

Odepnij od paska zadań 

Przypnij do paska zadań 

Odinstaluj 

Zmień rozmiar 

Po kliknięciu aplikacji poczty pojawiły się opcje rozwijania. Od Ciebie zależy, czy chcesz odpiąć, 

przypiąć, odinstalować lub zmienić rozmiar. Kliknij swój wybór. 

Krok 2 - Zmień rozmiar płytek 

Możesz zmienić rozmiar płytek, aby dopasować je do preferencji. Dostępne są rozmiary, z których 

można wybierać. Po prostu kliknij żądany rozmiar. Kliknięcie opcji zmiany rozmiaru spowoduje 

wyświetlenie opcji rozwijania, takich jak Mały, Średni, Szeroki i Duży. W przykładzie wybrano rozmiar 

Wide. 

Krok 3 - Zmień układ płytek 

Możesz również zmienić położenie, w którym mają się znajdować Twoje aplikacje (kafelki). Możesz 

wybrać dowolne miejsce, w którym chcesz je znaleźć, przeciągając je do wybranej pozycji. Możesz także 

wyłączyć swoje kafelki „na żywo”. Na powyższym zdjęciu możesz zdecydować o zmianie układu i 

zmianie rozmiaru płytek, tak jak na zdjęciu poniżej. 

Krok 4 - Dodaj kolory lub zdjęcia 

Jeśli chcesz, możesz łatwo dodawać swoje zdjęcia. Możesz również sprawić, by był kolorowy, 

wyświetlając swoje ulubione kolory. Spersonalizuj menu Start i korzystaj z systemu Windows 10. 

Krok 5 - Dodaj swoje ulubione aplikacje 



Możesz szybko dodać swoje ulubione aplikacje, przeciągając je do menu startowego. Możesz także 

odwiedzić sklep Microsoft, aby uzyskać więcej aplikacji, które możesz wykorzystać do personalizacji 

systemu Windows 10. 

Krok 6 - Ustaw przypomnienie 

Możesz dodać tę niezbędną funkcję na ekranie startowym. Pomoże Ci to w przechowywaniu ważnych 

spotkań i dat. Możesz swobodnie robić, co chcesz, z menu startowego komputera. Bądź pomysłowy i 

wykorzystaj wszystkie możliwe wybory, które możesz uzyskać w systemie Windows 10. Technologia, 

jeśli jest właściwie używana, ułatwi Ci życie. 

Co możesz zrobić z systemem Windows 10 

W systemie Windows możesz wykonywać zadania, które mogą wydawać się niemożliwe. Aby 

naprawdę korzystać z systemu Windows 10, musisz wiedzieć, jak wykonać zadania wymienione 

poniżej. Te zadania mogą sprawić, że będziesz cieszyć się ekspozycją na Windows 10. 

Pracuj w wielu okienkach Windows 

Możesz pracować w wielu oknach (od 3 do 4 okien), wykonując następujące kroki: 

Krok 1 - Kliknij przycisk Start Menu 

Przycisk Start Menu znajduje się na najdalszym końcu lewego dolnego rogu paska zadań. Po kliknięciu 

wyświetli się interfejs użytkownika. 

Krok 2 - Wybierz, nad czym chcesz pracować 

Kliknij na to. Możesz go zminimalizować, klikając przycisk minimalizacji znajdujący się w prawej górnej 

części ekranu. Przeciągnij małe okna / ekrany do każdego rogu, aby zoptymalizować przestrzeń na 

monitorze. Wykonaj ten krok z pozostałymi trzema lub czterema zadaniami, które wybrałeś. W 

poniższym przykładzie 3 wybrane okna (zadania) to Word, Paint i YouTube. Wszystkie mogą być 

umieszczone na jednym ekranie. 

Krok 3 - Odpowiednio pracuj nad każdym oknem 

Następnie możesz przystąpić do pracy nad trzema aplikacjami jednocześnie, oglądając je wszystkie z 

jednego ekranu, zamiast iść tam iz powrotem. Zawsze możesz kliknąć „maksymalizuj ekran”, gdy chcesz 

wyświetlić cały ekran każdej aplikacji. 

Praca na urządzeniach 

Dobrze byłoby wiedzieć, jak pracować na swoich urządzeniach. Praca między urządzeniami obejmuje 

odtwarzanie filmów i muzyki, odbieranie powiadomień i otwieranie plików na dowolnym urządzeniu i 

szybkie przenoszenie się z jednej aplikacji do innej - na dowolnym urządzeniu. 

Krok 1 - Wybierz swoje aplikacje 

Jeśli chcesz zapisać swoje aplikacje w menu Start na komputerze osobistym, tablecie lub telefonie 

komórkowym, wybierz swoje aplikacje, a następnie kliknij je. Wybierz tylko często używaną aplikację. 

Nie zaśmiecaj menu Start, ładując go niepotrzebnymi i bezużytecznymi aplikacjami. 

Krok 2 - Dodaj swoje pliki do One Drive 

Możesz dodać swoje pliki, otwierając OneDrive z systemu Windows 10. Aby uzyskać dostęp do 

OneDrive w systemie Windows 10, wpisz OneDrive w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu 



monitora. Możesz również skanować lub przewijać interfejs użytkownika lub przeglądać aplikacje, aby 

wyszukać OneDrive. Jeśli często go używasz, możesz zdecydować się na zainstalowanie go na ekranie 

menu Start, abyś mógł szybko go kliknąć, gdy chcesz go użyć. 

Krok 3 - Rozpocznij dostęp do plików 

Następnie możesz zacząć uzyskiwać dostęp do plików na swoich urządzeniach. Istnieje wiele 

wbudowanych aplikacji na Windows 10, które mogą pomóc w pracy na urządzeniach. Dzięki OneDrive 

Twoje aplikacje, takie jak Kalendarz, Mapy, Groove i Zdjęcia, mogą mieć kopie zapasowe i można je 

udostępniać w dowolnym urządzeniu. 

Skorzystaj z „Hej, Cortana” 

Ponieważ Cortana jest Twoim osobistym asystentem cyfrowym, pomoże Ci efektywnie zarządzać 

komputerem. Jeśli znasz Siri, działa on w podobny sposób, z wyjątkiem tego, że Cortana jest 

asystentem, który może „obserwować” twoje działania i uczyć się od nich. Gdy następnym razem 

wejdziesz, może „przewidzieć”, co planujesz zrobić i odpowiednio działać. Może to zrobić, 

przypominając Ci o terminach i terminach w dokładnie określonym czasie. Pomoże Ci również 

zorganizować i zdobyć zadania wykonywane łatwo i na czas. Cortana jest tak zaprogramowana, aby 

„monitorować” twoje działania na komputerze, dzięki czemu, gdy dowiesz się więcej - Twojej ulubionej 

aktywności i osobistych preferencji - może łatwo reagować na Twoje potrzeby. Odpowiedź Cortany 

będzie oparta na informacjach zebranych z zadań komputera. Cortana próbuje dowiedzieć się o tobie 

i wykorzystać te dane do odpowiedzi. Jak więc włączyć „Hej, Cortana” na swoim Windows 10? Oto 

kroki: 

Krok 1 - Na pasku zadań kliknij pole wyszukiwania 

Po kliknięciu pola wyszukiwania wyświetli się kilka aplikacji po lewej stronie ekranu. 

Krok 2 - Kliknij ikonę Notatnik 

Po kliknięciu ikony zostaną wyświetlone inne aplikacje. 

Krok 3 - Kliknij Ustawienia 

Spowoduje to wyświetlenie przycisku włączania i wyłączania „Hej, Cortana”. 

Krok 4 - Włącz Cortanę 

Wybierz przycisk „Włącz”. Istnieje również możliwość wybrania przycisku „włącz i wyłącz” w „Pozwól 

Cortanie odpowiedzieć na Hej, Cortana”. Włącz ten przycisk. Jeśli włączysz to, Cortana odpowie Ci w 

każdej chwili. Jednak włączenie tego przycisku będzie kosztowniejsze ze względu na zwiększoną 

szybkość zużycie baterii. 

Krok 5 - Rozpocznij interakcję 

Możesz zacząć „prosić” Cortanę o pytania lub polecić jej wykonanie kilku poleceń. Musisz zacząć od 

powiedzenia „Hej, Cortana”, a następnie szybko podać swoje polecenie. Nie zatrzymuj się zbyt długo, 

ponieważ być może będziesz musiał zacząć od nowa. Przykłady poleceń to: 

„Hej, Cortana, wyślij e-mail do mojej siostry.” 

„Hej, Cortana, zamień 17 uncji na mililitry.” 

„Hej, Cortana, przypomnij mi o 2 w nocy że mam randkę z moim mężem." 



„Hej, Cortana, obudź mnie o 15:00 

„Hej, Cortana, jakie jest twoje obywatelstwo? 

Cortana może wykonać dla Ciebie prawie wszystko, jeśli chodzi o Twój komputer, czy to w interesach, 

czy dla przyjemności. Możesz „rozmawiać” z Cortaną, gdy zabijasz czas lub po prostu się nudzisz. Na 

razie Cortana dla Windows 10 jest dostępna tylko w niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, 

Chiny, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Francja i Niemcy. 

Plusy i minusy Windows 10 

Windows 10 jest obecnie używany przez miliony użytkowników na całym świecie. Istnieje wiele zalet 

systemu Windows 10 i kilka wad. Wady same w sobie nie są uważane za wady, ponieważ są niewielkie 

w porównaniu z zaletami. Aby jednak rzetelnie ocenić, musisz znać ich jako użytkownika systemu 

Windows 10. 

Oto jego plusy / zalety 

Najbezpieczniejsza wersja systemu Windows . 

Windows 10 to najbezpieczniejsza wersja systemu operacyjnego Windows. W programie Windows 

Defender istnieje więcej wbudowanych zabezpieczeń. Zmniejszy to ryzyko zaatakowania komputera 

lub tabletu przez złośliwe oprogramowanie, wirusy i oprogramowanie szpiegujące. Oto dobra 

wiadomość, nie musisz instalować tej aplikacji zabezpieczającej, ponieważ jest już zainstalowana w 

twoim systemie Windows 10. Nie musisz nic robić, np. pobierać lub zapisywać. 

Oto, co może zrobić twój Windows Defender: 

Oprócz ochrony i usuwania złośliwego oprogramowania, wirusów i oprogramowania szpiegującego 

zapewnia również ochronę w czasie rzeczywistym, co czyni go odpowiednim dla użytkownika. 

Zapewnia automatyczne aktualizacje - bezpłatnie. Podobnie zapewnia ochronę w chmurze i rozruchu, 

wzmacniając ochronę komputera. 

Bardziej elastyczny 

Szybciej reaguje na potrzeby klientów dzięki funkcjom szybkiego dostępu i różnym niezbędnym 

aplikacjom, które są dziś kluczowe dla użytkowników. System Windows 10 może zapewnić niemal 

wszystko, czego potrzebujesz do zadań komputera na urządzeniach. 

Bardziej osobisty 

System Windows 10 ma możliwość odnotowania korzystania z Internetu i aplikacji. Automatycznie 

zapewni więcej usług osobistych korzystających z tej historii. Jeśli twoją ulubioną aplikacją jest iTunes, 

wyświetli skrót iTunes w menu początkowym. 

Bardziej produktywny 

Możesz wykonywać wiele zadań, integrując różne ekrany i jednocześnie pracując nad różnymi 

zadaniami. Jest to możliwe dzięki aplikacjom, które można szybko zaznaczyć, optymalizując przestrzeń 

na ekranie. 

Innowacyjne urządzenia 

Istnieją różne innowacyjne urządzenia pochodzące z systemu Windows 10. Urządzenia te są 

wymienione w rozdziale 1. Każde z tych urządzeń ma na celu zapewnienie użytkownikowi łatwego 

dostępu do potrzebnych aplikacji w możliwie najkrótszym czasie. Gra jest bardziej ekscytująca dzięki 



funkcji łączenia z graczami na Windows 10 i Xbox One. Przeglądanie jest bardziej przyjemne, ponieważ 

możesz zapisać adnotację lub komentarz na samej stronie 

Znajomy 

Jeśli korzystałeś ze starszych wersji systemu Windows, zasadniczo system operacyjny jest znany. Tylko 

- stało się o wiele lepiej. Tak jak każda najnowsza technologia, jest aktualizowana z myślą o 

użytkowniku; jego głównym celem jest umożliwienie maksymalnego wykorzystania i maksymalnego 

wykorzystania go. 

Wbudowane aplikacje 

Istnieją ważne wbudowane aplikacje, których można używać z systemem Windows 10, takim jak 

OneDrive, e-mail, Groove i podobne aplikacje. Wszystkie te aplikacje są zsynchronizowane z systemem 

Windows 10, aby zapewnić płynne działanie komputera lub urządzenia. 

 

Minust / wady 

Brak aktualizacji dla Windows Media Player 

WMP nie ma żadnej aktualizacji, a instalacja systemu Windows 10 może wyłączyć komputer w celu 

odtwarzania dysków DVD. 

Usuniety WMC 

Program Windows Media Center może zostać usunięty po zainstalowaniu systemu Windows 10. Mogą 

mieć na to wpływ drobne funkcje, takie jak MDM, Gry (Hearts ’Solitaire i Minesweeper). Kiedy 

rozważasz zalety i wady, plusy nadal przewyższają wady. Więc zapnij pasy i możesz spróbować użyć 

systemu Windows 10 i ocenić najnowszą wersję! 

Jak uaktualnić do Windows 10 

Aktualizacja do systemu Windows 10 może być możliwa, jeśli używasz systemu Windows 7 lub 

Windows 8 lub Windows 8.1. Jeśli planujesz uaktualnić swój system operacyjny do Windows 10, oto 

proste kroki, które możesz wykonać: 

Krok 1 - Sprawdź swoje urządzenie 

Sprawdź urządzenie (komputer lub tablet), jeśli jest ono zgodne z systemem Windows 10. Sprawdź 

witrynę internetową lub centrum informacyjne dostawcy urządzenia. 

Krok 2 - Odwiedź witrynę Microsoft 

Jeśli Twój system operacyjny jest starszą wersją systemu Windows, możesz odwiedzić witrynę firmy 

Microsoft, aby dowiedzieć się więcej. Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, istnieją aplikacje 

starszych wersji systemu Windows, które nie mogą zostać przeniesione do najnowszej wersji systemu 

Windows. 

Krok 3 - Twórz kopie zapasowe wszystkich plików 

Następnym krokiem jest wykonanie kopii wszystkich plików w komputerze lub urządzeniu. Ma to na 

celu zapobieganie utracie dokumentów w przypadku, gdy coś pójdzie nie tak z aktualizacją. Możesz to 

zrobić, korzystając z zewnętrznego USB, które może zawierać wszystkie twoje pliki. Lepiej być 

bezpiecznym niż później. 



Krok 4 - Zaktualizuj aktualną wersję systemu Windows w urządzeniu 

Musisz zaktualizować swój obecny system operacyjny Windows na komputerze lub urządzeniu. 

Niezależnie od tego, czy używasz systemu Windows 7, czy 8 lub 8.1, musisz go zaktualizować. Ma to na 

celu zmniejszenie problemów podczas aktualizacji. W systemie Windows 7 można go zaktualizować za 

pomocą panelu sterowania, a następnie systemu i zabezpieczeń. a następnie kliknij Windows Update. 

W przypadku systemów Windows 8 i Windows 8.1 można zaktualizować, klikając Ustawienia 

komputera, a następnie Aktualizuj i odzyskaj, a następnie kliknij Windows Update. 

Krok 5 - Zarezerwuj system Windows 10 

Po zaktualizowaniu istniejącej wersji systemu Windows pojawi się ikona Windows z pytaniem, czy 

chcesz zarezerwować Windows 10 do aktualizacji, czy nie. Możesz zostać poproszony o podanie 

podstawowych informacji. Następnie możesz poczekać, aż Microsoft prześle Ci aplikację Windows 10 

do aktualizacji systemu operacyjnego. Może to zająć dni lub tygodnie. 

Krok 7 - Pobierz system Windows 10 

Po otrzymaniu powiadomienia od firmy Microsoft na komputerze można teraz pobrać system 

Windows 10 i zapisać plik. Aby pobrać bezpłatną wersję, kliknij przycisk „Rozpocznij”. Po zakończeniu 

pobierania zapisz plik na swoim komputerze. Możesz także przejść do pobierania, aby otworzyć 

aplikację. Jeśli nie możesz się doczekać, aż Microsoft wyśle Ci twój Windows 10, możesz odwiedzić 

witrynę Microsoft, aby pobrać stamtąd darmową wersję Windows 10. 

Krok 8 - Uaktualnij do Windows 10 

Możesz przejść do pobrania i otworzyć aplikację, aby uaktualnić swój system. Windows 10 poprowadzi 

Cię krok po kroku, jak kontynuować. Programiści preferują płatną wersję Pro ze sklepu Microsoft Store, 

ponieważ ma ona dodatkowe funkcje dla zaawansowanych użytkowników. Masz teraz najnowszą 

wersję systemu Windows. Wykorzystaj wszystkie dodane funkcje i aplikacje, aby doświadczenie 

użytkownika było owocne i korzystne. 

Funkcje wbudowanych aplikacji systemu Windows 10 

Istnieją wbudowane aplikacje systemu Windows, do których można uzyskać dostęp na wszystkich 

urządzeniach. Te aplikacje ułatwiają wykonywanie zadań, ułatwiając je. 

Są to : 

Mapy Windows 

Mapy systemu Windows zapewniają wskazówki i wskazówki, kiedy podróżujesz lub szukasz 

wskazówek. Możesz znaleźć miejsca, o których nie wiesz, dzięki kierunkowi głosu w Mapie Windows. 

Może skierować Cię do dowolnego miejsca, do którego chcesz się udać. Możesz korzystać z map online 

i offline. Jeśli planujesz korzystać z Map offline w trybie offline, możesz je szybko pobrać do planu 

podróży offline. 

Inne zastosowania to: 

Podczas zwiedzania można znaleźć miejsca dla turystów, hotele i restauracje. Urządzenie z obsługą GPS 

może poprowadzić Cię do miejsca docelowego, udzielając pomocy głosowej. Podczas jazdy można 

znaleźć alternatywne trasy. Możesz oglądać miejsca, drogi, okolice i otaczający Cię krajobraz pod kątem 

3D lub 360 stopni. Możesz dowiedzieć się o szczegółach trasy pieszej. Dokładne adresy, numery 



telefonów i wskazówki dotyczące placówek biznesowych są dostarczane przez Mapy. Możesz uzyskać 

dostęp do statusu ruchu, lotów na lotnisko i zdarzeń drogowych. 

Groove Music Pass 

To jest centrum muzyczne Windows 10. Istnieje ponad 40 milionów utworów, które możesz wybierać. 

Możesz wybrać bezpłatną aplikację. Zawiera „Top Songs”, „Top Albums” i „Hot this Week”. Aplikacja 

Groove Music Pass Premium oferuje bezpłatną wersję próbną przez 30 dni. Następnie opłata 

miesięczna wynosi 9,99 USD miesięcznie. 

Zalety 

Możesz słuchać offline na dowolną muzykę bez reklam. Możesz go używać - bezpłatnie - na wszystkich 

swoich urządzeniach (Xbox, komputer stacjonarny, laptop, telefon, tablet, sieć i SONOS). Możesz 

przygotować listę odtwarzania wybranych utworów. 

Zdjęcia Microsoft 

Jest to idealny sposób na przechowywanie, przechowywanie i edytowanie zdjęć na wszystkich 

urządzeniach za pomocą OneDrive. Dostępnych jest wiele narzędzi do edycji, aby tworzyć wspaniałe 

zdjęcia ze swoich kolekcji. 

Microsoft Mail i Kalendarz 

Poczta i kalendarz współpracują ze sobą w celu obsługi działań e-mailowych w Gmailu, Exchange, 

Outlook, Yahoo i Office 365. Poczta umożliwia szybką komunikację, a Kalendarz pomaga zaplanować 

spotkania i zarządzać pracowitymi dniami. 

Microsoft Movie and TV 

Dzięki tej aplikacji możesz oglądać filmy i programy telewizyjne w dowolnym miejscu za 

pośrednictwem komputera, telefonu lub tabletu. Programy telewizyjne są wolne od reklam i możesz 

wyszukać swoją markę filmu w dowolnym momencie. Są przeboje, najnowsze wydania, kreskówki, 

przygodowe, akcji, horrory, muzyczne i wszelkiego rodzaju gatunki sprzedawane po przystępnych 

cenach. Sprzedaż pakietów lub promocje są czasami oferowane użytkownikom. Już za 2,99 $ możesz 

już oglądać wspaniały film. Do filmów dodawane są dodatkowe funkcje, takie jak usunięte sceny, 

komentarze i tym podobne. Możesz użyć swojego głosu do wyszukiwania programów telewizyjnych i 

filmów. To jest możliwe przez Xbox i Kinect. 

Cenne wskazówki używania systemu Windows 10 

Windows 10 jest idealny na dzisiejsze pokolenie. Posiada wszystkie funkcje i kluczowe elementy, które 

są istotne dla naszej istniejącej społeczności użytkowników systemu Windows. Niemniej jednak tutaj 

są cenne wskazówki, które użytkownicy systemu Windows 10 powinni pamiętać. 

1. Wykorzystaj Windows 10, który pochodzi bezpośrednio ze strony Microsoft. Ma to na celu 

zapobieganie pobieraniu aplikacji, które mogą zawierać wirusy. Opłaca się być ostrożnym. 

2. Pole wyszukiwania to potężne narzędzie. Możesz znaleźć wszystko na swoim komputerze i z 

Internetu za pośrednictwem pola wyszukiwania. To jest skrót metody znajdowania aplikacji. Jego silnik 

napędzany Bingiem może dotrzeć do sieci w sekundach i wyświetl tablicę istotnych wyników. 

3. Microsoft Office 2016 i Windows 10 to świetna kombinacja. Połączenie funkcji tego oprogramowania 

i systemu operacyjnego tworzy symbiotyczną integrację, która zapewnia doskonałe wrażenia 

użytkownika. 



4. Skorzystaj z darmowej wersji systemu Windows 10. Nie tracisz niczego, ale zyskujesz z niego wiele 

korzyści. Miliony użytkowników na całym świecie pozytywnie oceniło aplikację. 

5. Uwierz, że nauka korzystania z systemu Windows 10 jest stosunkowo łatwa. Gdy jesteś 

zainteresowany nauką, możesz się szybko nauczyć. Jeśli na początku trudno jest poruszać się po 

niektórych aplikacjach, nie poddawaj się. W końcu się do tego przyzwyczaisz, a nauka stanie się łatwa. 

Jako użytkownik komputera tracisz, jeśli nie używasz Windows 10. 

6. Zostań częścią społeczności Windows Insider. Jako członek możesz dzielić się swoimi pomysłami na 

temat istniejących i nowych produktów aby je poprawić. Możesz również zapewnić kluczowe 

informacje zwrotne i uzyskać trochę heads-up o przychodzących produktach. 

7. Telefon z systemem Windows 10 może być idealnym partnerem dla Twojego komputera. Możesz 

cieszyć się płynnym przejściem systemu operacyjnego, jeśli Twoje urządzenia są doskonale 

zsynchronizowane. 

8. Zmień rozmiar płytek, aby utworzyć więcej miejsca w menu Start. Zmniejsz rozmiar płytek w menu 

startowym do mniejszych, aby można było dodać jak najwięcej płytek. Pozwoli to zaoszczędzić czas, 

ponieważ nie będziesz tracić czasu na wyszukiwanie aplikacji. 

9. Wielozadaniowość jest jedną z niewiarygodnych funkcji systemu Windows 10, więc zoptymalizuj 

jego wykorzystanie. Spróbuj z niego skorzystać, gdy pracujesz, a wkrótce odkryjesz jego ogromne 

korzyści. 

10. W przypadku niektórych aplikacji wymagany jest Internet szerokopasmowy. Dotyczy to niektórych 

gier. Jeśli chcesz grać w gry wymagające dużo miejsca na dysku, musisz dostosować ustawienia 

komputerów. 

11. System Windows 10 jest automatycznie aktualizowany. Nie musisz się martwić w poszukiwaniu 

aktualizacji. Aktualizuje się. 

12. Uważaj na ogłoszenia w systemie Windows 10. Microsoft wciąż ulepsza system Windows 10 na 

podstawie opinii użytkowników i zaleceń społeczności Insider dla systemu Windows. 

 

Są to wskazówki, które można zaobserwować, aby zwiększyć wykorzystanie aplikacji. Wykorzystaj je 

mądrze i prawidłowo, a zaoszczędzisz czas i pieniądze. 

 

Co nowego? 

Windows 10 polega na tym, że podczas gdy Charms Bar nadal istnieje, możesz używać Windows 10 bez 

niego. Odkąd powstał Windows 8, Charms Bar już tam jest. Problem z tym jednak polega na tym, że 

sprawia, że wielu ludzi czuje, że nie jest naprawdę pomocny i tylko sprawia, że interfejs jest mylący. W 

systemie Windows 10 możesz po prostu ukryć pasek Charms Bar, ale najpierw ukryj ikonę zasobnika 

systemowego. Oto jak to zrobić: 

Tymczasowo ukryj zasobnik 

Istnieją dwa sposoby ukrycia zasobnika systemowego. Najpierw jest tymczasowa poprawka, która 

wygląda tak: 



1. Jeśli nie widzisz wszystkich elementów, które potrzebujesz w zasobniku, kliknij prawym przyciskiem 

myszy pod strzałką. 

2. Teraz, jeśli wszystkie ikony są obecne, idź dalej i otwórz menedżera zadań (CTRL + ALT + DEL), a 

następnie zakończ proces GWUX / GWXUX. 

Ukryj zasobnik na stałe 

Teraz, jeśli naprawdę czujesz, że nigdy nie będziesz używać tacy, zawsze możesz to ukryć, wykonując 

następujące czynności: 

1. Przejdź do Panelu sterowania> Windows Update. 

2. Wybierz opcję Zainstalowane aktualizacje po lewej stronie ekranu, a następnie Wyświetl 

zainstalowane aktualizacje. Zobaczysz teraz aktualizacje na górze ekranu. Aktualizacja dla systemu 

Microsoft Windows KB3035583, kontynuuj i usuń ją. 

4. Po prostu pomiń tę aktualizację, jeśli jest wyświetlana innym razem, na wszelki wypadek. 

Ukryj Charms Bar 

Następnie możesz przejść do paska Charms Bar, w zasadzie możesz po prostu wybrać Ustawienia, 

zamiast wyświetlać je w menu Charms. Klikając przycisk Ustawienia, możesz wyłączyć pasek Charms 

Bar, aby uzyskać dostęp do pełnych ustawień paska, oto co musisz zrobić: 

1. Kliknij przycisk Charms Bar. 

2. Kliknij Zmień ustawienia komputera. 

3. Następnie przejdź do pierwszego ekranu, który widzisz na Windows 10. 

4. Kliknij przycisk Start, aby wyświetlić nowe menu Start. 

5. Kliknij łącze Ustawienia. 

6. Voila! Ggotowe! 

Pojawienie się Cortany 

Innym najnowszym wcieleniem w systemie Windows 10 jest Cortana, wirtualny asystent, który będzie 

w stanie pomóc w wyszukiwaniu tego, czego potrzebujesz na komputerze, znajdowaniu plików, 

śledzeniu pakietów, zarządzaniu kalendarzem, a nawet czatowaniu z tobą - zwłaszcza gdy potrzebujesz 

pomocy coś! Możesz uzyskać dostęp do Cortany po prostu wpisując pytanie na pasku wyszukiwania, 

które zobaczysz na pasku zadań. Aby to zrobić, możesz również użyć ikony mikrofonu - najlepiej jednak 

jest po prostu wyszukiwać, ponieważ nie wszystkie telefony (w przypadku, gdy zsynchronizowałeś 

Windows 10 z innymi urządzeniami) również mają czyste mikrofony / głośniki. 

 

Magiczne słowo 

Możesz pozwolić Cortanie odpowiedzieć za każdym razem, gdy wypowiadasz słowa „Hej, Cortana”. 

Aby to zrobić, wystarczy: 

1. Wybierz Notebook> Ustawienia. 

2. Zobaczysz ustawienie, które mówi: Pozwól Cortanie odpowiadać, gdy mówisz 



Hej, Cortana. Włącz tę opcję. 

Co to robi 

Cortana będzie w stanie pomóc Ci w wielu rzeczach, ale głównie tutaj możesz się spodziewać: 

1. Zapytaj Cortanę o warunki pogodowe. Uczenie się, jak będzie wyglądać pogoda, jest niezwykle 

pomocne, ponieważ pozwala odpowiednio zaplanować wydarzenia. Wystarczy zapytać, jaka jest 

pogoda (wybór lokalizacji), a Cortana będzie w stanie odpowiedzieć. Możesz także kliknąć Notatnik 

Cortany, kliknąć Pogoda i zobaczyć, co czeka na Ciebie dzień! 

2. Uzyskaj przypomnienia na podstawie lokalizacji. Oznacza to, że poprosisz Cortanę, aby przypomniał 

Ci o czymś, gdy jesteś w określonej lokalizacji. Na przykład, gdy jesteś w sklepie spożywczym i chcesz 

aby ci przypomniano, że musisz kupić karmę dla kotów, możesz powiedzieć Cortanie: Przypomnij mi, 

żebym kupił karmę dla kotów w sklepie spożywczym Park Avenue - lub coś takiego. Po prostu upewnij 

się, że nie zapomniałeś powiedzieć „Przypomnij mi”, ponieważ jest to magiczna fraza tutaj. Możesz 

także powiedzieć Cortanie, aby edytowała lub wyłączała przypomnienia, które już zrobiłeś, aby uniknąć 

nieporozumień. 

3. Pozwól Cortanie otwierać aplikacje dla Ciebie! Wreszcie, możesz pozwolić Cortanie otworzyć 

potrzebne aplikacje, mówiąc „Otwórz” (żądana aplikacja). Na przykład Cortana, otwórz Adobe 

Photoshop. Zobacz, teraz będziesz mógł robić to, co musisz zrobić - nawet bez korzystania z rąk! 

4. Pozwól Cortanie wyszukiwać pliki multimedialne według czasu. Wyszukiwanie może być 

zniechęcające, jeśli nie masz pojęcia, od czego zacząć i czy na jednej stronie jest zbyt dużo informacji. 

To, co możesz zrobić, to umożliwić Cortanie wyszukiwanie według typu pliku lub daty. Na przykład, 

powiedz Cortana, szukaj muzyki sprzed 3 lat. Upewnij się, że masz pliki, których potrzebujesz na 

komputerze lub na OneDrive - lub możesz również połączyć Cortanę z Edge, aby to zrobić. 5. Pozwól 

Cortanie śpiewać dla Ciebie! Tak, Cortana nie jest tylko informacyjna, ona też jest zabawna. Możesz 

pozwolić jej zaśpiewać dla ciebie, a nawet śpiewać z ludzkim głosem Jen Taylor! W ten sposób nie 

przestraszyłbyś się ani nie pomyślał, że jest taka robota. Aby ją zaśpiewać, możesz użyć następujących 

poleceń: 

6. Pozwól jej poznać twoje preferencje, mówiąc jej o sobie. Po prostu wpisz lub powiedz, że powiem ci 

o sobie i zacznę opowiadać o swoich upodobaniach i niechęciach, a także o tym, co cię uszczęśliwia, 

lub o czym chcesz się dowiedzieć więcej. 

Zaśpiewaj mi kołysankę. 

Zaśpiewaj mi piosenkę. 

Co mówi Lis? 

 

Ustaw te przypomnienia 

Cortana może również pomóc w ustawianiu przypomnień o ważnych sprawach. Możesz to zrobić po 

prostu przechodząc do paska wyszukiwania i wpisując wszystko, o czym chcesz pamiętać. Na przykład: 

1. Obudź mnie o 6 w sobotę na spotkanie. 

2. Przypomnij mi o Superbowl. 

3. Zmień moje 9am na 10:30. 



 

Pisanki 

Korzystanie z Cortany staje się jeszcze bardziej zabawne dzięki pomocy Easter Eggs! To są rzeczy, o 

które możesz poprosić lub powiedzieć Cortanie, co da naprawdę zabawne i ciekawe odpowiedzi! 

Oto najlepsze, które powinieneś spróbować: 

1. Lubisz Google Now? 

2. Czy potrafisz tańczyć? 

3. Kto jest lepszy: Ty czy Siri? 

4. Nie śpisz? 

5. Nienawidzę cię. 

 

Wyłączanie Cortany 

Jeśli masz już dość Cortany lub nie potrzebujesz jej pomocy, możesz po prostu wyłączyć tę funkcję, 

przechodząc do Ustawienia, a następnie wybierając wyłączenie Cortany 

Korzystanie z menu Start 

Wielu użytkowników twierdzi, że menu Start systemu Windows 10 jest dość mylące, ale nie można 

tego zrozumieć. Oto proste kroki, które możesz wykonać, aby z niego skorzystać! 

1. Kliknij menu Start. Pojawi się po lewej stronie ekranu. 

2. Kliknij Wszystkie aplikacje. Ponownie będzie to po lewej stronie ekranu. Zobaczysz wtedy wszystkie 

aplikacje zainstalowane na komputerze. 

3. Przycisk Zasilanie umożliwiłby następnie zatrzymanie lub wyłączenie systemu Windows. Znajduje się 

w lewej kolumnie ekranu. 

4. Aby zablokować komputer, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę konta, a następnie zobaczysz 

następujące opcje: zablokuj, zmień obraz konta, wyloguj się. Wybierz blokadę. 

5. Aby zarządzać kafelkami widocznymi po prawej stronie ekranu, kliknij prawym przyciskiem myszy 

kafelek, a następnie pojawi się menu wyświetlane na ekranie. Wybierz Odepnij od Start, Zmień rozmiar 

lub Przypnij do paska zadań. Sprawdź również, czy istnieje opcja Odinstaluj - to będzie dostępne w 

większości aplikacji. 

6. Aby wyszukać aplikację lub plik, wpisz to, czego szukasz w polu wyszukiwania, a zobaczysz listę opcji 

pojawiających się na ekranie. 

7. Możesz także przypiąć określone elementy do menu Start. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem 

myszy plik, który chcesz zobaczyć w menu Start, a następnie kliknij Przypnij do startu. 

 

Dostęp do tajnego menu 



Jest coś takiego jak „Tajne menu startowe” - ale teraz nie jest już tak sekretnie, prawda? Oto, jak 

możesz uzyskać do niego dostęp. 

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Start. 

2. Następnie zobaczysz wyskakujące menu zawierające głównie wszystko, co możesz zrobić z 

komputerem! 

3. Jeśli korzystasz z ekranu dotykowego, możesz uzyskać dostęp do tego menu, dotykając i 

przytrzymując przycisk Start przez co najmniej 5 do 10 sekund! 

 

Dostosowywanie menu Start 

Oczywiście możesz także spersonalizować lub dostosować menu do własnych preferencji! 

1. Aby przełączyć się między menu Start a ekranem startowym, otwórz Ustawienia> Personalizacja> 

Start> Rozpocznij zachowania> Użyj Pełnoekranowy start, gdy na pulpicie. 

2. Aby dostosować to, co zobaczysz na ekranie, przejdź do Ustawienia> Dostosuj. Zobaczysz tam listę 

sugerowanych aplikacji firmy Microsoft. Inne ustawienie pokazywałoby ustawienia kontrolek dla 

ostatnio otwartych programów, a ostatnie dotyczyło elementów listy szybkiego dostępu. 

3. Aby zmienić kolor Menu Start, obramowania okna i paska zadań, przejdź do Ustawienia> 

Personalizacja> Kolory. Jeśli chcesz mieć kolorowy komputer, po prostu przejdź do Show Color on Start, 

Taskbar i Action Center, a to się stanie. 

4. Kliknij Start, aby zobaczyć, czy masz wszystkie foldery i pliki, których potrzebujesz. 

5. Kliknij Start> Wybierz foldery, aby wybrać foldery które lubisz widzieć na ekranie. 

 

Korzystanie z menu Start i ekranu startowego w tym samym czasie 

Jeśli chcesz zrobić wiele rzeczy naraz, a jeśli nie cierpisz czekać, może dobrze jest zacząć korzystać 

jednocześnie z menu Start i ekranu startowego! Oto jak: 

1. Kliknij przycisk Start, a następnie Ustawienia> Personalizacja. 

2. Kliknij Start. 

3. Wybierz opcję Użyj Start FullScreen. 

4. Kliknij Start, aby zniknąć Menu Start. 

5. Usuń zaznaczenie Użyj Start FullScreen, aby powrócić do ustawień. 

6. Następnie możesz także zmienić rozmiar Menu Start. Aby to zrobić, kliknij Start. 

7. Przesuń kursor na górę menu Start, a następnie przeciągnij i przesuń go na górę wspomnianego 

Menu. Aby zmniejszyć wysokość, przeciągnij kursor w dół. 

8. Zwiększ szerokość, przeciągając kursor w prawo i przeciągnij go do w lewo, aby zmniejszyć. 

 

Zmiana ekranu logowania 



Inną rzeczą, którą możesz zrobić, to zmienić ekran logowania, aby dostosować go do swoich 

preferencji. Niektórzy uważają, że ekran logowania jest zbyt lśniący i tandetny, a jeśli jesteś jedną z 

tych osób, możesz ułatwić sobie sprawę, wykonując następujące czynności: 

1. Przejdź do Ustawienia> Personalizacja> Ekran blokady. 

2. Przewiń w dół, a gdy ekran się zmieni, zobaczysz Pokaż obraz tła systemu Windows na ekranie 

logowania. 

3. Wyłącz wspomniany przełącznik, aby przy następnym logowaniu było widoczne tylko logo Windows 

na ekranie. 

 

Możesz również dostosować to w rejestrze, wykonując następujące czynności: 

1. Przejdź do Start> Wszystkie aplikacje> System Windows> Uruchom. 

2. W oknie dialogowym wpisz regedit, a następnie naciśnij klawisz Enter. 

3. Przejdź do HKEY_LOCAL_MACHINE> Oprogramowanie> Zasady> Microsoft Windows> System w 

Edytorze rejestru. 

4. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy System, a następnie kliknij Nowy> Wartość DWORD (32 

bity). 

5. Zmień etykietę na DWORD Disable Log-in Background Image (bez spacji) 

6. Kliknij prawym przyciskiem Wyłącz obraz tła logowania i wybierz Modyfikuj. 

7. Wpisz 1 w polu Dane wartości i kliknij przycisk OK. 

8. Naciśnij klawisz Windows + L razem, aby zobaczyć kolorowe tło po zalogowaniu. 

9. Przejdź do Ustawienia> Personalizacja> Tło, aby w razie potrzeby dostosować kolor tła. 

Zarządzanie ustawieniami 

Jedną z największych różnic systemu Windows 10 od poprzedników jest fakt, że po włączeniu 

komputera zobaczysz nie tylko menu Start, ale także menu ustawień. Ten otwiera się w nowym oknie, 

z dużymi, przyjaznymi w dotyku ikonami. W przeciwieństwie do menu ukrywających się w menu 

Charms w Windows 7 i 8, ten pojawia się od razu - co czyni go bardziej wygodnym. Niektóre z rzeczy, 

które można znaleźć w tym menu, to: 

Zarządzanie urządzeniami 

Menu Ustawienia wprowadza kilka urządzeń, z których można korzystać podczas korzystania z tego 

systemu operacyjnego. Mówi to również o urządzeniach, które można połączyć z komputerem podczas 

korzystania z tego systemu operacyjnego. Oto, co możesz zrobić: 

1. Najpierw uruchom Autoodtwarzanie, pozwala wybrać, czy Autoodtwarzanie ma być włączone czy 

wyłączone. 

2. Pisanie pozwala wybrać, czy chcesz używać klawiatury fizycznej, czy ekranowej. 



3. Drukarki i skanery umożliwiają dodawanie drukarek do komputera. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć 

Urządzenia i drukarki> Menedżer urządzeń> Ustawienia powiązane> Dodaj drukarkę lub skaner i 

postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 

4. Mysz i panel dotykowy umożliwiają konfigurowanie ustawień myszy i touchpada. Wybierz Mysz i 

Touchpad> Ustawienia powiązane> Dodatkowe opcje myszy. 

5. Tymczasem Connected Devices dotyczy innych podłączonych urządzeń, które nie są drukarkami ani 

skanerami. 

Dbanie o konta 

Oprócz własnego konta możesz zarządzać kontem członków swojej rodziny - o ile są one połączone z 

twoim własnym! Oto, co musisz wiedzieć: 

1. Twoje konto jest Twoim podstawowym kontem logowania. Jest powiązane z Microsoft Cloud 

Network. 

2. Work Access informuje, czy komputer lub konto jest podłączone do innej sieci. 

3. Synchronizuj ustawienia umożliwia synchronizację tego komputera z innymi gadżetami - a także 

innymi komputerami w domu. W ten sposób łatwo byłoby je kontrolować, nawet jeśli jesteś poza 

domem. 

4. Opcje logowania zadają pytanie, jak dokładnie chcesz otworzyć komputer. Możesz skorzystać z 

normalnego logowania i hasła, wybierz Windows Hello, co pozwoli ci zalogować się przy użyciu danych 

biometrycznych. 

5. Rodzina i inni użytkownicy umożliwiają dodanie większej liczby administratorów do komputera. Aby 

to zrobić, po prostu kliknij Skonfiguruj konto, aby przypisać dostęp> Wybierz konto> Wybierz aplikację. 

Dostosowywanie i personalizacja 

Aby dostosować i spersonalizować ustawienia, wykonaj następujące czynności: 

1. Tło to głównie tapeta twojego komputera i wybierz, jak chcesz, aby zdjęcie pasowało do twojego 

ekranu. 

2. Kolory to kolory, które byłyby używane na pulpicie, paskach narzędzi itp. 

3. Ekran blokady jest tym, co zobaczysz na ekranie, gdy jest zablokowany. Kliknij Obrazy, a zobaczysz 5 

ostatnio używanych zdjęć na ekranie blokady, a także przycisk Przeglądaj, aby wybrać zdjęcia z plików. 

Wybranie Pokazu slajdów sprawi, że pokaz slajdów będzie wyświetlany jako ekran blokady. Możesz 

także wybrać limit czasu ekranu i więcej ekranu Ustawienia Saver. 

4. Motywy pomogą Ci wybrać motyw, którego chcesz użyć. Przejdź do Classic Theme Settings> Related 

Settings, aby to zrobić. 

5. Start pomaga włączyć lub wyłączyć aplikacje i powiadomienia - i nie tylko. 

Aktualizacja i przywracanie 

Jeśli coś pójdzie nie tak lub otrzymasz powiadomienia dotyczące aktualizacji, oto co musisz zrobić: 

1. Aktywacja dotyczy posiadanej wersji systemu Windows i daje możliwość zmiany klucza produktu. 

2. Opcje zaawansowane dają więcej ustawień aktualizacji do wyboru. 



3. Kopia zapasowa umożliwia tworzenie kopii zapasowych ustawień. 

4. Kliknij Sprawdź aktualizacje, aby ręcznie sprawdzić aktualizacje. 

5. Dla programistów chodzi o tworzenie aplikacji i programów na Windows 10. 

6. Odzyskiwanie zawiera opcje, których możesz użyć do naprawienia komputera, a mianowicie: 

Zresetuj komputer, Wróć do wcześniejszego budowania i zaawansowanego uruchamiania. 

7. Zakładka o nazwie Windows Updat zawiera wszystko, co potrzebne do aktualizacji systemu 

Windows. 

8. Tymczasem Windows Defender jest Twoim systemem ochrony chmury. 

Sieci i Internet 

Kto może dziś żyć bez internetu? Możesz szybko i łatwo dostosować swoje ustawienia internetowe i 

sieciowe w systemie Windows 10 - możesz to zrobić w ten sposób: 

1. Wykorzystanie danych dotyczy głównie wykorzystywanej przepustowości i dotyczy głównie 

podłączonych urządzeń, które działają na Wi-Fi. 

2. VPN polega na dodaniu połączenia VPN do komputera. Aby to zmienić, po prostu przejdź do 

Ustawienia komputera> Sieć> Dodaj połączenie VPN> Ustawienia powiązane> Pokaż dostępne 

połączenia. 

3. Dial-up i Ethernet to twoje old-schoolowe ustawienia internetowe i pracują nad IVP 4. 

4. Serwer proxy pozwoli Ci zdecydować, czy używasz instrukcji, czy automatyczny serwer proxy. Możesz 

to sprawdzić, przechodząc do Ustawienia komputera> Sieć> Serwer proxy. 

Wyłączanie udostępniania Wi-Fi 

Aby mieć pewność, że Twoje połączenie Wi-Fi pozostanie twoje i że będziesz miał więcej prywatności, 

możesz wyłączyć udostępnianie Wi-Fi! Oto jak: 

Wybierz Ustawienia> Sieć i Internet> Wi-Fi> Zarządzaj ustawieniami Wi-Fi. Możesz także wyłączyć sieci, 

które automatycznie łączą się ze Skype, Quora, Outlook lub Facebook. 

Odtwarzanie z funkcjami 

Uaktualnienie do systemu Windows 10 oznacza, że możesz doświadczyć wielu fascynujących funkcji, 

które możesz wykorzystać w swoim codziennym życiu! W ten sposób możesz jeszcze bardziej cieszyć 

się Windows 10! 

Importuj zakładki Najpierw 

Jeśli wcześniej korzystałeś z innych przeglądarek i chcesz odzyskać dostęp do zakładek, które tam 

zrobiłeś, możesz po prostu zaimportować je do urządzenia Edge. Oto jak: 

1. Otwórz Edge i kliknij „…”, a następnie kliknij Ustawienia. 

2. Wybierz Importuj ulubione z innej przeglądarki. 

3. Wybierz wszystkie przeglądarki, z których chcesz importować zakładki 

a wszystko gotowe! 



Korzystanie z aplikacji Zdjęcia 

1. Zwróć uwagę, że aplikacja Photos ma teraz dwie główne funkcje: Kolekcje i Albumy. Twoje zdjęcia 

są chronologicznie uporządkowane według daty na karcie Kolekcje. Tymczasem albumy zawierają 

albumy, które aplikacja utworzyła automatycznie dla Ciebie. 

2. Aby dodać folder, przejdź do Ustawienia> Źródła> Dodaj folder> Dodaj 

ten folder do zdjęć. 

3. Aby wyświetlić zdjęcia i filmy z OneDrive, wybierz Ustawienia> Pokaż moje zdjęcia i wideo z 

OneDrive. 

4. Aby udostępnić zdjęcia, wybierz zdjęcie, które chcesz udostępnić, i 

kliknij Udostępnij! 

5. Możesz również skorzystać z filtrów i innych funkcji edycji, jak 

dobrze! 

Wybieranie programów domyślnych 

Możesz zmienić domyślne programy i protokoły, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

1. Otwórz Ustawienia> System> Aplikacje domyślne. 

2. Zmień programy, których chcesz używać do obsługi poczty e-mail, kalendarza, map, przeglądarki 

internetowej, odtwarzacza wideo, przeglądarki zdjęć i tym podobnych. 

3. Aby ustawić poszczególne typy plików, przejdź do Ustawienia> System> Wybierz domyślne aplikacje 

według typu pliku. 

4. Aby ustawić wartości domyślne dla protokołów, przejdź do Ustawienia> System> Wybierz domyślne 

aplikacje według protokołu. 

5. Aby zmienić domyślne programy, po prostu przejdź do Ustawienia> System> Ustaw domyślne za 

pomocą aplikacji> Ustaw programy domyślne> Ustaw program jako domyślny> Wybierz ustawienia 

domyślne dla tego programu 

Aplikacje poboczne 

Ładowanie boczne jest ważne, ponieważ umożliwia instalowanie aplikacji, które nie są dostępne w 

Sklepie Windows. Oto jak możesz to zrobić: 

1. Otwórz Ustawienia> Aktualizacja i zabezpieczenia. 

2. Przejdź do Dla deweloperów> Aplikacje Sideload. 

3. Otrzymasz teraz ostrzeżenie o niebezpiecznym ładowaniu bocznym. Po prostu kliknij Tak, aby 

powiedzieć, że rozumiesz ryzyko. 

Zarządzanie pop-upami 

Możesz także opóźnić czas otwarcia migawki podczas robienia zrzutów ekranu, upewniając się, że 

przechwytujesz również wyskakujące okienka. Oto jak: 

1. Otwórz narzędzie Snipping Tool, a następnie kliknij Delay. Wybierz jedną z liczb od 0 do 5. 



2. Wybierz typ Snipthat, który chcesz utworzyć, klikając to, co znajdziesz obok opcji Nowy. Wybierz z 

okna, prostokątne, swobodne, pełnoekranowe. 

3. Kliknij Newso, aby rozpocząć wycinanie. Będziesz mieć teraz zasiłek od 0 do 5 sekund, w zależności 

od tego, co wybrałeś wcześniej. Ekran zamarznie i będziesz mógł przechwycić żądany obraz. 

4. Kliknij Zapisz, aby zapisać zrzut ekranu. 

Szybkie udostępnianie plików 

1. Wyszukaj plik, który chcesz udostępnić. 

2. Kliknij Udostępnianie w Eksploratorze plików. 

3. Kliknij przycisk Udostępnij. 

4. Wybierz program, za pomocą którego chcesz udostępnić wspomniany plik. 

5. Skonfiguruj opcje, przechodząc do Ustawienia> System> Udostępnij laboratorium. 

 

Korzystanie z Microsoft Edge 

Microsoft Edge to główna przeglądarka internetowa systemu Windows 10. To całkiem 

spersonalizowana, łatwa w obsłudze przeglądarka. Oto tylko niektóre z rzeczy, które możesz z tym 

zrobić! Microsoft Edge Reading View to także wspaniała innowacja, ponieważ usuwa wszystkie 

elementy rozpraszające, które mogą uniemożliwić Ci robienie tego, co chcesz przez Internet, zwłaszcza 

jeśli jest związane z pracą! Aby to wykorzystać, możesz po prostu kliknąć Book w lewym górnym rogu 

Edge, aby aktywować widok czytania! 

Dostosowywanie Edge 

1. Kliknij Menu> Ustawienia> Otwórz za pomocą. 

2. Teraz możesz wybrać, jak będą wyglądać strony początkowe i zakładki 

lubić! 

3. Możesz także dostosować strony kart. Co musisz zrobić, to kliknąć 

Ustawienia> Otwórz nowe karty za pomocą, a następnie wybierz żądaną opcję z tego, co pojawi się na 

ekranie! 

Adnotacja na stronie internetowej 

Wspaniałą rzeczą w Edge jest to, że pozwala na podświetlanie, pisanie lub rysowanie na stronie 

internetowej. W ten sposób możesz łatwo zapisywać i udostępniać je, edytując tak, jak chcesz! Aby to 

zrobić, po prostu kliknij ikonę Pióra i papieru na górze strony! 

Gra ze stronami internetowymi 

Możesz także opóźnić czas otwarcia migawki podczas robienia zrzutów ekranu, upewniając się, że 

przechwytujesz również wyskakujące okienka. Oto jak: 

1. Otwórz narzędzie Snipping Tool, a następnie kliknij Delay. Wybrać pomiędzy 

liczby od 0 do 5. 



2. Wybierz typ Snipthat, który chcesz utworzyć, klikając to, co znajdziesz obok opcji Nowy. Wybierz z 

okna, prostokątne, swobodne, pełnoekranowe. 

3. Kliknij Newso, aby rozpocząć wycinanie. W zależności od tego, co wybrałeś, masz teraz od 0 do 5 

sekund. Ekran zamarznie i będziesz mógł przechwycić żądany obraz. 

4. Kliknij Zapisz, aby zapisać zrzut ekranu. 

Tworzenie listy artykułów 

Możesz także utworzyć listę artykułów, które chcesz przeczytać podczas czytania. Aby to zrobić, po 

prostu: 

1. Kliknij ikonę gwiazdki, gdy znajdziesz artykuł, który Ci się podoba. 

2. Przejdź do listy czytania, a następnie kliknij przycisk Dodaj. 

Możesz także przypiąć strony internetowe / strony internetowe do menu Start. Po prostu kliknij 

Przypnij do Początek, przeglądając stronę internetową, a będziesz mógł przypiąć stronę do menu Start. 

Prywatne przeglądanie 

Możesz także przeglądać prywatnie podczas korzystania z Edge. W ten sposób cokolwiek, czego 

szukałeś / odwiedziłeś, nie pojawiłoby się w historii przeglądarki. Aby to zrobić, po prostu kliknij 

Przeglądaj w oknie prywatnym, a wszystko jest gotowe! 

Przeglądanie Caret 

Oznacza to dosłownie, że będziesz mógł przeglądać strony internetowe za pomocą klawiatury - nawet 

bez użycia myszy! Aby to zrobić, po prostu naciśnij F7, a następnie potwierdź monit wyświetlany na 

ekranie! 

Integracja z Cortaną 

Możesz także użyć Cortany podczas korzystania z Edge! Po prostu przypnij Cortana do Edge, a będziesz 

mógł skorzystać z tej funkcji więcej! 

Integracja z Flash 

Dzięki integracji z pamięcią flash możesz oglądać filmy HD na Edge. Możesz także włączyć lub wyłączyć 

tę funkcję. Aby ci w tym pomóc, powinieneś: 

1. Przejdź do Ustawienia> Ustawienia zaawansowane> Użyj Adobe Flash Player. 

2. Wybierz, czy chcesz go włączyć, czy wyłączyć. 

Maksymalizacja wykorzystania systemu Windows 10 

I oczywiście, aby jeszcze bardziej docenić system Windows 10, powinieneś spróbować 

zmaksymalizować jego wykorzystanie za pomocą wspomnianych tutaj instrukcji! 

Powiadomienia w czasie rzeczywistym 

Ponieważ system Windows 10 okazuje się systemem operacyjnym dla nowej epoki, można oczekiwać, 

że będzie on dostarczał powiadomienia w czasie rzeczywistym. Krótko mówiąc, otrzymasz 

powiadomienia z Facebooka, Twittera, Instagrama i wszelkich innych aplikacji, których możesz używać 

- o ile są one połączone z Twoim kontem Microsoft. 



1. Aby wybrać powiadomienia, które chcesz mieć, przejdź do Centrum akcji> Pokaż powiadomienia z 

tych aplikacji. Tam zobaczysz listę aplikacji, które masz. Po prostu wybierz powiadomienia, które chcesz 

mieć, a wszystko gotowe! 

2. Możesz również wybrać, które akcje szybkie chcesz mieć dostęp. Aby to zrobić, przejdź do 

Ustawienia> System> Powiadomienia i działania> Wybierz swoje szybkie działania. 

Otwórz programy szybko 

1. Przejdź do menu Start> Wszystkie aplikacje. 

2. Wyszukaj aplikację, dla której chcesz utworzyć skrót, a następnie kliknij ją prawym przyciskiem 

myszy. Zobaczysz menu rozwijane. Wybierz Otwórz lokalizację pliku, a następnie pomiń następny krok, 

który pojawi się na ekranie. 

3. Po znalezieniu aplikacji kliknij i przeciągnij ją z menu Start do pulpitu. Kliknij prawym przyciskiem 

myszy, a następnie wybierz Właściwości. 

4. Otworzy się okno Właściwości na ekranie. Poszukaj karty Skrót, a następnie wybierz Klawisz skrótu. 

Dotknij klawisz, który chcesz powiązać z aplikacją (tj. CTRL + ALT + [wybrany klawisz]). 

5. Kliknij Kontynuuj. 

6. Możesz teraz użyć wybranego skrótu, aby otworzyć tę konkretną aplikację! 

Funkcja szybkiego dostępu 

Wiele osób twierdzi, że Quick Access sprawia, że Windows 10 jest znacznie łatwiejszy w zarządzaniu - 

i jest w tym wiele prawdy. Możesz dowiedzieć się więcej na ten temat poniżej: 

1. Aby dodać plik do szybkiego dostępu, wystarczy przejść do pliku, który chcesz dodać, a następnie po 

prostu kliknij Dodaj do szybkiego dostępu. 

2. Aby usunąć plik z szybkiego dostępu, przejdź do tego pliku i kliknij Odepnij od szybkiego dostępu. 

3. Aby usunąć ostatnio używane pliki i często używane foldery z Szybkiego dostępu, po prostu wybierz 

Widok> Opcje> Ogólne> Prywatność. Następnie usuń zaznaczenie pól, które mówią Pokaż ostatnio 

używane pliki. Kliknij Wyczyść> Wyczyść historię eksploratora plików. Możesz także wybrać opcję Ukryj 

lub ukryj przed ostatnimi. 

4. Aby zmienić sposób otwierania Eksploratora plików, kliknij Widok> Opcje> Otwórz Eksplorator 

plików> Ten komputer. 

Snap Assist 

Jest to funkcja przeznaczona wyłącznie dla systemu Windows 10! Pomaga to przyciągnąć określone 

okno do określonej strony ekranu, dzięki czemu nie będziesz spędzać dużo czasu na przenoszeniu go. 

1. Aby przyciągnąć okno za pomocą myszy, kliknij jego tytuł i przeciągnij go w stronę ekranu. Zobaczysz 

wtedy zarys, który pokaże Ci, gdzie pojawi się okno po przeciągnięciu. 

2. Aby przyciągnąć klawiaturę, naciśnij klawisz Windows + strzałka w lewo (lub strzałka w prawo). 

3. Aby przyciągnąć do jednej z ćwiartek, po prostu naciśnij Klawisz Windows + Strzałka w górę (lub 

Strzałka w dół), a następnie przesuń go, naciskając klawisz Windows i klawisze strzałek razem. 

Korzystanie z wielu pulpitów jednocześnie 



Tak, możesz korzystać z wielu „pulpitów” podczas korzystania z Windows 10. Aby tak się stało, postępuj 

zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

1. Dodaj pulpit, klikając Widok zadań. Naciśnij Tab + Klawisz Windows> Nowy pulpit. 

2. Teraz masz dwa wirtualne pulpity. Aby przełączać się między nimi, naciśnij klawisz Windows + CTRL 

+ strzałka w lewo + klawisz Windows + CTRL + strzałka w prawo. 

3. Aby przenieść okna między komputerami, kliknij prawym przyciskiem myszy okno, które chcesz 

przenieść, a następnie wybierz, gdzie chcesz je przenieść. 

Aby zamknąć pulpit, kliknij X lub naciśnij klawisz Windows + CTRL + F4. 

Skróty do wiersza polecenia 

Możesz także skorzystać ze skrótów klawiaturowych w wierszu polecenia. Oto jak: 

Przejdź do menu Start> Wszystkie aplikacje> System Windows> Wiersz polecenia. 

Kliknij Właściwości> Opcje> Opcje edycji> Włącz skróty klawiszowe CTRL. 

Oto lista skrótów, których możesz użyć: 

 

Shift + góra / dół (przesuń kursor w górę lub w dół o jedną linię, a następnie wybierz tekst) 

CTRL + V lub Shift + Insert (wklej skopiowany tekst) 

CTRL + C lub CTRL + Wstaw (skopiuj zaznaczony tekst do schowka) 

CTRL + A (wybierz wszystkie w bieżącej linii) 

CTRL + Strona w górę / w dół (przesuń ekran o jedną stronę w górę lub w dół) 

CTRL + góra / dół (przesuń o jedną linię w górę lub w dół) 

CTRL + M (tryb wprowadzania znaku) 

CTRL + F (otwórz okno Znajdź z wiersza polecenia) 

Alt + F4 (zamknij wiersz polecenia) 

CTRL + Shift + Home / End (przesuń kursor na początek / koniec bufora ekranu, 

a następnie wybierz tekst i początek / koniec wyjścia) 

Shift + Home / End (przesuń kursor na początek / koniec bieżącej linii i zaznacz tekst) 

Shift + Strona w górę / w dół (przesuń kursor w górę / w dół i wybierz tekst) 

CTRL + Shift + Lewo / Prawo (przesuń kursor w lewo / w prawo i zaznacz tekst) 

Shift + lewo / prawo (przesuń kursor w lewo / w prawo o jeden znak i wybierz tekst) 

Góra / Dół / Lewo / Prawo (W trybie znakowym; przesuń kursor w górę, w dół, w lewo lub w prawo) 

Inne skróty 

Oto więcej skrótów klawiaturowych, które na pewno Ci pomogą! 



1. Klawisz Windows + w lewo (przyciąganie do lewej strony ekranu) 

2. Klawisz Windows + w prawo (okno przyciągania do prawej strony ekranu) 

3. Klawisz Windows + W górę / W dół (Snap Window to Quadrant) 

4. Klawisz Windows + karta (widok zadania) 

5. Klawisz Windows + CTRL + Lewo (Powrót do poprzedniego pulpitu wirtualnego) 

6. Klawisz Windows + CTRL + Prawo (Idź do następnego wirtualnego pulpitu) 

7. Klawisz Windows + CTRL + F4 (Zamknij bieżący pulpit wirtualny) 

8. Klawisz Windows + CTRL + D (Utwórz nowy pulpit wirtualny) 


