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Zagadnienia wstępne 

Obsługi komputera i Internetu nauczysz w każdym wieku, rów-

nież w wieku „dinozaura”!  

Ty także możesz swobodnie żeglować po Internecie! Wystarczy 

dostęp do komputera (stacjonarnego lub laptopa) z Windows 8.1 

podłączonego do Sieci, podstawowa znajomość Windows (na 

poziomie innych kursów z tej serii dotyczących Windows 8 i 8.1) 

i ... ten kurs. Kolejne kroki zilustrowane rysunkami pozwolą Ci 

szybko opanować podstawy Internetu! Z ogromnego zasobu na-

rzędzi internetowych ograniczamy się do opisu żeglugi po sieci 

World Wide Web (WWW) i obsługi poczty elektronicznej.  

Książka ta jest uzupełnieniem kursu „Obsługa komputera 

(laptopa także) z Windows 8 i 8.1”.  
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8 Internet z Windows 8.1  

Dlatego też zakładamy, że znasz podstawy Windows 8.1 przy-

najmniej w zakresie powyżej wymienionego kursu. Na wszelki 

jednakże wypadek przypomnimy w dużym skrócie te podstawy 

w zagadnieniu od strony 10. 

Inne założenia: 

 Masz, najlepiej nieskrępowany, dostęp do komputera. Kurs 

ten nie jest książką do poduszki! Ćwiczenia tego kursu 

musisz przerobić osobiście „na komputerze”. Nauczenie 

się pracy z komputerem „na sucho” jest tak samo realne 

jak nauczenie się prowadzenia samochodu jedynie za po-

mocą książki. 

 Na komputerze, do którego masz dostęp, jest prawidłowo 

zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 8.1 

PL lub 8.1 PL. (Literki PL oznaczają wersję polskojęzycz-

ną.) Kurs niniejszy może służyć także użytkownikom 

Windowsa 8 (nie zgadzać się może kilka mało istotnych 

szczegółów). Jeśli posiadasz system Windows o innym 

oznaczeniu (np. XP, Vista lub 7), to jego obsługa będzie 

się różnić od tej opisanej na tym kursie. Kup kurs dotyczą-

cy właściwej wersji Windows!  

 Zakładamy, że masz tradycyjny komputer (stacjonarny lub 

przenośny) obsługiwany za pomocą myszki i klawiatury. 

Windows 8 i 8.1 może także działać na urządzeniach ste-

rowanych ekranem dotykowym. Jeśli masz takie urządze-

nie, to musisz swoje czynności zmodyfikować w sposób 

opisany na stronie 14. 

 Kurs może służyć do nauki obsługi wszystkich dostępnych 

na rynku polskim wydań Windows 8.1: Standard, Pro i En-

terprise. (Jest jeszcze wersja RT, ale ona jest wyłącznie dla 

urządzeń przenośnych z ekranem dotykowym jak smartfo-

ny, czy tablety.) W zakresie omawianym na tym kursie 
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różnią się one w bardzo niewielkim stopniu. Różnice w 

dokładnym wyglądzie rysunków i brzmieniu komunikatów 

wynikać będą bardziej z elastyczności systemów Win-

dows, które przystosowują się do konfiguracji sprzętowej i 

preferencji użytkownika. 

 Twój komputer jest połączony z Internetem albo jesteś 

zdecydowany zamówić połączenie internetowe (patrz str. 

34.). 

 Teorię komputerową i informatyczną ograniczamy do nie-

zbędnego minimum. Minimum to musi być jednak zacho-

wane.  

 Zasadniczą ideą kursu jest nauka przez ćwiczenia, dlatego 

jesteś proszony o wykonywanie na komputerze poszcze-

gólnych czynności związanych z omawianym zagadnie-

niem.  

 W wykonywaniu tych czynności pomagają Ci ilustracje. 

Możesz porównać wygląd ekranu Twojego komputera z 

ilustracją w samouczku. Wyraźny wskaźnik pokazuje 

miejsce na ekranie związane z czynnością oznaczoną ko-

lejnym numerem. Uwaga! Wygląd ekranu Twojego kom-

putera może się różnić w mniejszych lub większych szcze-

gółach od ilustracji w samouczku. System Windows jest 

bardzo plastyczny i dostosowuje się do możliwości sprzętu 

oraz do preferencji użytkownika. 

 W systemie Windows większość czynności można wyko-

nać na wiele różnych sposobów. Kurs uczy zwykle tylko 

jednego sposobu wykonania danej czynności. W ten spo-

sób nie jesteś na wstępie obciążany zbyt dużą ilością in-

formacji.  
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Podstawy Windows 8.1 

W tym miejscu króciutko przypomnimy zupełne podstawy ob-

sługi Windows 8.1. Jeśli niedawno przerobiłeś nasz kurs „Ob-

sługa komputera (laptopa także) z Windows 8 i 8.1”, to mo-

żesz pominąć to zagadnienie i przeskoczyć na stronę 33. do za-

gadnienia „Połączenie internetowe”. 

Włączanie komputera 

1. Włącz komputer (naciśnij 

główny włącznik kompute-

ra, umieszczony zwykle z 

przodu obudowy komputera 

stacjonarnego i nad klawia-

turą laptopa). 

 

2. Upewnij się, że włączony jest monitor podłączony do kom-

putera stacjonarnego. 

Poczekaj chwilę. Uruchamia się teraz system operacyjny 

Windows (to znaczy ładuje się z twardego dysku do pamięci 

operacyjnej komputera). Na ekranie pojawia się jego logo i 

dzieją się różne inne dziwne rzeczy. W zależności od konfi-

guracji sprzętowej komputera i ustawień Windows może to 

trwać od kilkunastu sekund do kilku minut.  
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Lekcja 2. Serfowanie po stronach 
WWW – Internet Explorer z kla-
sycznym interfejsem użytkownika 

O Internet Explorerze w jego wcieleniu z klasycznym interfejsem 

użytkownika – bardzo podobnym do wersji tego programu, które 

znasz być może z pracy z poprzednimi (7 i wcześniejszymi) wer-

sjami Windows – powiemy więcej niż o jego wcieleniu z nowo-

czesnym interfejsem użytkownika (patrz poprzednia lekcja). 

Na tej lekcji: 
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Umożliwienie uruchamiania Internet 
Explorera z klasycznym interfejsem 
użytkownika  

1. Przejdź do ekranu startowego. (Przypominamy, że można 

tam w każdej chwili przejść odsłaniając i klikając przycisk 

Start w lewym dolnym rogu ekranu.) 

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kafelek Internet Explo-

rera ... 

 

3. ... i z podręcznego menu wybierz Przypnij do paska za-

dań. 

4. Kliknij kafelek Pulpit, by przejdź na pulpit Windows. 
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5. Zauważ, że na pasku zadań pulpitu pojawiła się ikona Inter-

net Explorera. Kliknij ją. 
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Uruchomi się Internet Explorer, ale na pierwszy rzut oka inaczej 

wyglądający niż ten uruchamiany z ekranu startowego. 

6. Jeśli okno programu nie jest zmaksymalizowane, to zmak-

symalizuj je. 
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Teraz możesz się uważnie przyjrzeć innemu wcieleniu Internet 

Explorera. Główną różnicą w stosunku do jego wcielenia z no-

woczesnym interfejsem użytkownika (porównaj poprzednią lek-

cję, w tym rysunek na stronie 57), jest to, że pasek z przyciskami 

i polem adresu/wyszukiwania znajduje się nie na dole a na górze. 

Przyciski Wstecz i Dalej (str. 77.) 

       Pole adresu/wyszukiwania (str. 72., 78)          

                   Zakładki kart (patrz str. 82.)  

 

Przyciski: Strona główna (92.), Ulubione (86.), Narzędzia (81.) 

Pasek przewijania        

Zwróć uwagę na brak tradycyjnego menu znanego Ci 

prawdopodobnie z innych programów. Jego zadania przejęły 

teraz przyciski. Dla zwolenników tradycyjnego menu twórcy 

programu zostawili jednak furtkę. Można je przywołać 

naciskając klawisz lewe Alt.  

 

obszar, na którym wyświetlana  

jest strona internetowa 
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Przechodzenie do strony o znanym adresie 

Zakładamy, że nie interesuje cię strona internetowa, która zała-

dowała się przy uruchomieniu przeglądarki i chcesz obejrzeć 

stronę o znanym Ci adresie. 

1. Kliknij pole adresu. Aktualny zapis zostanie podświetlony. 

Z klawiatury musisz wpisać teraz adres strony internetowej, 

którą chcesz obejrzeć. 

 

Adresy internetowe 

Adresem nazywamy zapis określający serwer przechowujący da-

ną stronę Internetu i ścieżkę dostępu do pliku na tym serwerze, 

który zawiera zapis tej strony. W adresie znajduje się również 

zapis protokołu internetowego i typ serwera. 

Komputery w Sieci odszukują się za pomocą tzw. adresu IP, 

który składa się z czterech liczb rozdzielonych kropkami, na 

przykład 204.195.243.4. Komputerom taki adres w zupełności 

wystarcza. Jednak ludziom bardzo trudno jest zapamiętać taką 

formę adresu. Z tego względu dla użytkowników wymyślono 
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inne adresy, które mają już formę słów, na przykład firma.com 

lub misiek.com.pl. Taki adres nazywamy adresem domenowym. 

Komputery go nie rozumieją, dlatego w Internecie działają 

specjalne serwery, które tłumaczą adresy domenowe na adresy 

IP. Taki serwer nosi nazwę DNS (Domain Names Server – 

serwer nazw domenowych). Dzięki temu podane przez Ciebie 

adresy domenowe zostaną wysłane do jednego z tych serwerów, 

tam „przetłumaczone” na adresy IP, zrozumiałe dla komputerów 

w sieci, i nawiążesz łączność z serwerem, o który Ci chodziło. 

Jeżeli nie bardzo rozumiesz pokazanego tu mechanizmu, to się 

nie przejmuj. Użytkownikowi w zupełności wystarczy posługi-

wanie się adresem domenowym. 

Oto przykładowy domenowy adres internetowy: 

http://www.mojafirma.com.pl 

– znaki http oznaczają protokół (zbiór reguł) przesyłania da-

nych; 

– litery www to oznaczenie typu serwera (serwer World Wide 

Web); 

UWAGA 
Wpisując adres w przeglądarkach internetowych można pominąć znaki http://. W 

takim wypadku program przyjmie, że wykorzystywany jest protokół http. Jeżeli jed-

nak będziesz wywoływał adres w innym protokole (na przykład FTP), to obowiąz-

kowo musisz wpisać oznaczenie tego protokołu.  

Podobnie można pominąć oznaczenie www. Przeglądarka się domyśli, że trzeba je 

dodać. 

W dalszej części tego samouczka będziemy podawali adresy internetowe ze znaka-

mi http:// oraz www. lub bez nich. Możesz je wprowadzać lub nie, według własnego 

uznania. 

– mojafirma określa konkretny serwer w sieci; może to być 

rzeczywisty komputer lub wydzielona część serwera rzeczy-

wistego, zwana serwerem wirtualnym; 
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– com jest oznaczeniem rodzaju serwera i w tym wypadku 

oznacza serwer komercyjny; 

UWAGA 
Mogą być jeszcze serwery organizacji niezarobkowych (z oznaczeniem org), insty-

tucji rządowych (gov), operatorów sieciowych (net), organizacji edukacyjnych 

(edu), instytucji wojskowych (mil) itd. 

– literki pl są oznaczeniem kraju, w którym znajduje się ser-

wer; serwery amerykańskie nie mają tego oznaczenia. 

Pokazany powyżej adres określa tzw. witrynę w Internecie. Jest 

to pojedyncza strona lub większa liczba stron stanowiąca pewną 

całość i należąca do jednego właściciela. Na witrynę może się 

składać więcej niż jeden plik zapisany na dysku serwera. Aby 

wskazać określony plik w witrynie, za jej adresem stawiamy 

ukośnik i podajemy ścieżkę do tego pliku. Hipotetyczny adres ze 

wskazaniem wybranego pliku witryny może mieć następującą 

postać: 

http://www.mojafirma.com.pl/katalog/plik.htm 

Oczywiście struktura plików i folderów na dysku serwera może 

być bardzo rozbudowana, dlatego ścieżka dostępu do pliku może 

być o wiele bardziej skomplikowana, niż pokazano powyżej. 

UWAGA 
W naszym samouczku będziemy jeszcze mieli do czynienia z adresem poczty elek-

tronicznej, który oprócz określenia serwera podaje jeszcze nazwę skrzynki poczto-

wej, czyli przestrzeni na dysku, gdzie są zapisane wiadomości dla tego adresu. 

Patrz Lekcja 3. str. 97. 
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1. Kliknij pasek adresu. Aktualny zapis zostanie podświetlony. 

Z klawiatury wpisz adres onet.pl i naciśnij klawisz Enter. 

 

Zauważ, że w wpisując adres pominęliśmy oznaczenie http://www. Program do-

myślnie założył jednak, że ten adres dotyczy protokołu http i strony WWW i sam 

dodał to oznaczenie. 

Po pewnym czasie na ekranie pokaże się strona główna portalu 

onet.pl. Portale są uniwersalnymi serwisami internetowymi, bę-

dącymi dla wielu osób niejako bramami do Internetu. Portal 

onet.pl jest najpopularniejszym polskim portalem.  

Zakładamy tutaj i w dalszej części tego samouczka, że masz działające  połączenie 

internetowe – patrz strona 43. Jeśli tak nie jest, to oczywiście nic się nie załaduje. 

WAŻNE!!! – WITRYNA A STRONA WWW 

Witryną nazywamy zbiór stron WWW dotyczących tego samego 

tematu, często dotyczących jednej firmy. Po wywołaniu adresu 

witryny (np. www.onet.pl) ładuje się najpierw strona główna 

(domowa, startowa) witryny.  
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Hiperłącza 

1. Na górze widać zwykle tylko reklamy, więc przewiń ekran 

trochę w dół. 

2. Naprowadzaj wskaźnik myszy na napisy na ekranie.  

 

3. Jeśli po naprowadzeniu wskaźnika napis zmienia kolor i/lub 

zostaje podkreślony a wskaźnik myszy zmienia kształt na 

wskazującą dłoń, oznacza to, że napis ten jest hiperłączem. 

Kiedy je klikniesz, przeniesiesz się do innej strony lub wi-

tryny w Internecie. 

4. Kliknij. Po pewnym czasie pokaże się inna strona. 

Hiperłącze może cię również przenosić do innej witryny lub do innego miejsca na 

tej samej stronie. 

WAŻNE!!! HIPERŁĄCZA 

Hiperłącze (angielski - hiperlink, link; popularnie - łącze, link) to 

wyróżniony tekst, obrazek lub część obrazka, które po kliknięciu 

przenosi użytkownika do innej witryny WWW, innej strony WWW 

w tej samej witrynie lub do innej części tej samej strony. 

http://besthelp.pl/pl/internet-z-windows-8-1-kurs-komputerowy-dla-dinozaurow.html
http://dladino.pl/gdzie-kupic.html


To są tylko przykładowe fragmenty i spis treści 172-stronicowej książki,  
której wersję papierową możesz zakupić w naszym sklepie internetowym:  

http://besthelp.pl/pl/internet-z-windows-8-1-kurs-komputerowy-dla-dinozaurow.html  
lub w jednej z tych dobrych księgarń: http://dladino.pl/gdzie-kupic.html 

 

 

 

Ta książka jest dla Ciebie jeśli: 

1. Jesteś dinozaurem i chcesz się nauczyć poruszania po 

Internecie za pomocą komputera.  

Wiek? 10-110 lat. W gruncie rzeczy nie chodzi o to, ile masz 

lat, ale że czujesz, że nie nadążasz za młodymi jeśli chodzi o 

nowinki techniczne.  

2. Masz komputer z Windows 8.1  

(ewentualnie z Windows 8)  

3. Umiesz obsługiwać komputer z Windows 8.1.  

Zakładamy, że znasz podstawy obsługi Windows przynajm-

niej w zakresie naszego kursu dotyczącego tego tematu: 

 

4. Masz działające połączenie internetowe lub jesteś 

zdecydowany takie wykupić korzystając z sugestii zawartych 

w tej książce – str. 34. 
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