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Wstęp 

Nigdy nie jest za późno na naukę obsługi komputera! Nauczysz się tego w 

każdym wieku. Książka, którą masz w ręku, stanowi tylko króciutki wstęp 

do tematu. Do nauki konkretnych zagadnień przygotowane są znacznie ob-

szerniejsze pozycję.  

W tej książce omówimy tylko podstawowe pojęcia komputerowe, 

pomożemy Ci zrobić pierwsze kroki w Windows (wersje XP, Vista, 7,  8, 

8.1 i 10), napisać krótki tekst, zapoznamy z grafiką komputerową, Interne-

tem i omówimy podstawowe kategorie programów komputerowych.  

Idealne również by było, gdybyś miał kogoś w rodzinie, kto zna się już tro-

chę na komputerach i może Ci pomóc w pewnych sprawach jednorazowych, 

jak właśnie zakup komputera, podłączenie wszystkich elementów, instalacja 

podstawowych programów, wybranie połączenia internetowego itd. Te rze-

czy trudno jest nauczyć z książki. Nasze książki powinny być natomiast ide-

alne do nauki obsługi poszczególnych programów – poczynając od nauki 

Windows od momentu włączenia komputera, ale zakładając, że wszystko 

masz już właściwe zainstalowane, podłączone i skonfigurowane. 

Co to jest komputer? 

Definicja encyklopedyczna: „Komputer – urządzenie elektroniczne służące 

do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu 

cyfr albo sygnału ciągłego.”  (Wikipedia – internetowa encyklopedia) 

Brzmi to bardzo uczenie. Na potrzeby tej książki zaproponujemy prostsze 

określenie: 

Komputer to urządzenie służące do wykonywania programów 

komputerowych. 
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Większą moc wymagają zwykle programu do obróbki grafiki (np. zdjęć 

cyfrowych). Natomiast najmocniejszych komputerów wymagają najnowsze 

gry komputerowe. Tak. Menedżer dużej firmy potrzebuje zwykle do swojej 

pracy znacznie słabszy komputer niż jego syn, czy wnuk będzie się domagał 

na gwiazdkę! 

WAŻNE !!! 

Konieczną „moc” komputera określają wymagania systemowe 

programów, które chcesz na nim wykonywać. Paradoksalnie, najsłabsze 

komputery potrzebne są do typowych zastosowań biurowych i 

biznesowych a najmocniejsze – do gry w najnowsze gry komputerowe. 

Jaką mam wersję Windows? 

Jeszcze raz przypomnijmy, że nie obsługuje się „komputera”, ale poszcze-

gólne programy komputerowe, z których najważniejszy jest system operacyj-

ny – zwykle Windows. Dlatego, zanim zasiądziesz do nauki, musisz przede 

wszystkim ustalić, jaki masz system operacyjny – 

czy na pewno Windows, a jeśli tak – to jaką wersję 

Windows. Jak to stwierdzić?  

1. Wśród gratów, które dostałeś z komputerem, 

powinna być instrukcja i dyski instalacyjne, 

czasem nawet z pudełkiem. Zobacz, czy cho-

dzi o Windows 7, czy inną wersję.  

2. Na komputerze powinie-

neś mieć nalepkę z logo 

Windows i/lub kodem in-

stalacyjnym.  

Które to Windows? 

 

3. Zauważ, co się wyświetla na ekranie, gdy włączasz komputer. 

Po włączeniu komputera (patrz str. 21.) patrz uważnie, co widzisz na ekra-

nie. W pewnym momencie zobaczysz przedstawiający się system operacyjny, 

np. Windows 7. Home Premium: 
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Zapraszamy! 

 

Windows 7  Home Premium 

Oznaczenie po słowie Windows (tutaj 7) dotyczy      „głównej” wersji Win-

dows. Oznaczenie, które następuje później (np. Home Premium) dotyczy 

„podwersji” systemu i nie jest już tak istotne. Najważniejsze byś ustalił swo-

ją główną wersję Windows (najczęściej 10, 8.1, 8, 7, Vista lub XP). „Pod-

wersje” już się między sobą prawie wcale nie różnią, a przynajmniej jest to 

niedostrzegalne dla początkującego użytkownika.  

Jeśli komputer masz już włączony, to jego konfiguracje (w tym wersję Win-

dows) odczytać możesz w sposób, który podajemy na stronie 115. 

Zdumiewające, ale przy włączaniu komputera z Windows 8 i 8.1, nigdzie 

nie wyświetla sie informacja, że to Windows 8 ani 8.1. Sprawdź, czy włą-

czanie komputera kończy się wyświetleniem Ekranu Start z kafelkami. 

 

Obecnie w sprzedaży są prawie wyłącznie komputery z zainstalowanym 

Windows 7, 8, 8.1 lub 10. Jeśli swój komputer otrzymałeś „po kimś”, to 

możliwe, że zainstalowany jest na nim Windows Vista lub Windows XP.  
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Przy oznaczeniach systemu operacyjnego pojawiają się często dodatkowe 

określenia „Service Pack Nr”, gdzie Nr jest kolejnym numerem (1, 2 lub 3 

itd.). Service Packi (czytaj serwis pak) są zbiorami poprawek do systemu, 

które ściągać można przez Internet (nawet automatycznie). Np. wiele now-

szych programów działa na komputerach ze starym systemem Windows XP, 

ale pod warunkiem, że zainstalowany jest Service Pack 2 lub późniejszy.  

Kolejne określenie, z którym możesz się spotkać, to to, że system Windows 

może być 32-bitowy lub 64-bitowy. Jest to określenie techniczne dotyczące 

tego jak dużymi porcjami informacji operuje system. Wszystkie „podwersje” 

systemów Windows Vista i 7 oraz 8 dostępne są zarówno w typie 32-, jak i 

64-bitowym. 

Należy jeszcze dodać, że każda z tych odmian Windows ma swoje wersje 

językowe. Na rynku polskim spotyka się oczywiście najczęściej wersje pol-

ską (często oznaczaną jako PL), choć na wielu komputerach zainstalowana 

jest wersja angielskojęzyczna (EN). 

Zestawienie „głównych” wersji i „podwersji” systemu 

operacyjnego Microsoft Windows – od najnowszej do coraz 

starszych (od 1998 roku): 

„Główna” wersja 

Windows 

Rok  „Podwersje” (spotykane  

na rynku polskim) 

Windows 10 2015 Home  

Pro  

Enterprise (duże firmy)  

Education (szkoły i uczelnie) 

Mobile (tylko tablety i smartfony) 

Windows 8.1 

Windows 8 

2013 

2012 

bez oznaczenia (Standard) 

Pro 

Enterprise (duże firmy) 

RT (tylko tablety) 

 

Windows 7 

 

2009 

Starter (dla netbooków) 

Home Premium 

Professional 

Ultimate 

  Home Basic 

Home Premium 
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„Główna” wersja 

Windows 

Rok  „Podwersje” (spotykane  

na rynku polskim) 

Windows Vista 2007 Business 

Ultimate 

Windows XP 2001 Home Edition 

Professional 

Windows Me 2000  

Windows 2000 2000  

Windows 98 SE 1999  

Windows 98 1998  

Nie bój się komputera!!! 

Za chwilę rozpoczniemy właściwą naukę użytkowania komputera w 

systemie Windows. Mogą z niej skorzystać posiadacze wszystkich podwersji 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 i Windows 10. Obsługa kompu-

tera z Windows 8 i 8.1 różni się na tyle od obsługi innych wersji, że omó-

wimy ją osobno (str. 32.) Zanim zaczniemy, wyjaśnijmy jedną sprawę, której 

niezrozumienie powoduje częste problemy w nauce początkujących: 

WAŻNE !!! 

Komputer można zepsuć. Można go zepsuć, zrzucając z biurka na 

podłogę a jeszcze lepiej wyrzucając przez okno. Monitor można zbić, 

rzucając w niego cegłą. Nie można natomiast zepsuć komputera, 

wykonując standardowe dla niego czynności, to znaczy operując myszą i 

naciskając klawisze na klawiaturze.  

Najgorsze, co się może przydarzyć, to przypadkowe wykasowanie 

programów i danych znajdujących się na dysku twardym komputera. Dlatego 

zawsze czytaj uważnie komunikaty pokazujące się na ekranie. W przypadku 

niebezpieczeństwa skasowania potrzebnych danych na pewno zostaniesz 

wcześniej o tym ostrzeżony.  
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Pierwsze kroki w 
Windows 10, 7, Vista i XP 

Włączanie komputera 

Założeniem tego samouczka jest to, że Windows masz już zainstalowany na 

swoim komputerze jako podstawowy system operacyjny. W takim wypadku 

wystarczy włączyć komputer, aby automatycznie rozpoczął się proces 

uruchamiania Windows. Tak więc do dzieła: 

1. Włącz komputer (naciśnij 

główny włącznik komputera, 

umieszczony zwykle z przodu 

obudowy komputera stacjonar-

nego i nad klawiaturą laptopa). 

 

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

cjonarnego. 

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 konfiguracji sprzętowej komputera i ustawień Windows może 

to trwać od kilkunastu sekund do kilku minut.  
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W tym momencie może, ale nie musi, pojawić się ekran logowania Windows. Służy on do za-

logowania się użytkownika komputera. Logowanie można nazwać przedstawieniem się użyt-

kownika systemowi operacyjnemu. System Windows umożliwia pracę przy tym samych kompu-

terze wielu użytkownikom (oczywiście niejednocześnie) przy zachowaniu specyficznych usta-

wień, używanych programów i dokumentów dla każdego użytkownika. Logowanie jest właśnie 

po to, by komputer wiedział, który użytkownik do niego zasiadł. 

By wskazać właściwego użytkownika musisz kliknąć na wyobrażenie jego konta. Jeśli nie 

umiesz jeszcze klikać komputerową myszą, to przenieś się na chwilę do zagadnienia poniżej, 

gdzie tego uczymy. W niektórych wypadkach konto użytkownika jest chronione hasłem, które 

musisz wpisać z klawiatury (uczymy tego w zagadnieniu na stronie 75.). Podczas pisania ha-

sła na ekranie zamiast jego kolejnych znaków pokazywać się będą gwiazdki (ma to zapobiec 

podejrzeniu hasła przez osobę niepowołaną). 

Wielokrotnie jeszcze będziemy zastrzegać, że różne czynności mogą przebiegać w różny spo-

sób (lub w ogóle nie występować jak w przypadku logowania) w zależności od ustawień (kon-

figuracji) Windows. Wynika to z tego, że Windows jest systemem bardzo elastycznym 

i w zależności od upodobań użytkowników można wiele rzeczy w nim zmieniać. W tym samo-

uczku staramy się założyć, że masz w miarę typową konfigurację Windows. Musisz jednak 

pamiętać, że niektóre operacje trzeba będzie wykonać na Twoim komputerze w nieco zmodyfi-

kowany sposób.  

Po wykonaniu wszystkich wymienionych powyżej czynności system 

operacyjny Windows jest już uruchomiony (załadowany do pamięci 

operacyjnej) i gotowy do działania. Możesz rozpocząć pracę.  

Nie bój się myszy  

Mysz jest podstawowym narzędziem użytkownika do wydawania poleceń 

systemowi Windows (a za jego pośrednictwem poszczególnym programom 

komputerowym i częściom składowym komputera). Teoretycznie można ob-

sługiwać Windows jedynie za pomocą klawiatury, lecz nikomu tego nie ra-

dzę. (Podobnie teoretycznie można dojść pieszo z Warszawy do Madrytu, 

lecz jakoś wszyscy latają samolotami lub jeżdżą pociągami i samochodami.) 

Klawiatura służy przede wszystkim do pisania i wprowadzania danych. W 

notebookach funkcję myszy pełni zwykle touchpad – niewielki prostokątny 

obszar poniżej klawiatury, który reaguje na dotyk palca. (Zalecamy jednak 

dokupienie myszy do notebooka – praca będzie wygodniejsza.) 

Podstawową funkcją myszy jest przesuwanie wskaźnika myszy. Wskaźnik to 

taki obiekt na ekranie komputera, który odwzorowuje ruchy myszy na biurku 
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(lub palca na touchpadzie). Może on przybierać różne kształty, z których 

najczęściej występującym jest strzałka z dużym grotem.  

 

 

Inną nazwą na wskaźnik myszy jest kursor myszy a potocznie mówimy 

zwykle, że coś robimy (ruszamy, klikamy, przesuwamy) myszą a nie 

wskaźnikiem czy kursorem myszy. Podstawy operowania myszą najlepiej 

opanować przez ćwiczenia:  

1. Przesuwanie. Przesuwaj mysz po blacie biurka (a jeszcze lepiej po 

specjalnej podkładce lub – jeśli masz notebook bez myszy – palec po 

touchpadzie) i obserwuj poruszanie się wskaźnika po ekranie.  

 

2. Wskazywanie. Przesuń wskaźnik na przycisk Start znajdujący się w 

lewym dolnym rogu ekranu. W ten sposób wskazałeś przycisk Start.  
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Prawidłowe wskazanie wymaga, aby czubek grota strzałki znalazł się 

w obszarze przycisku. 

 

3. Klikanie. W momencie wskazania przycisku Start naciśnij i od razu 

zwolnij lewy przycisk myszy (lub lewy klawisz pod touchpadem). 

Czynność taką nazywamy klikaniem. Tak, wiemy, że to słowo nie naj-

lepiej brzmi po polsku, ale nikt jeszcze nie nazwał tej podstawowej 

komputerowej czynności ładniej a przy tym równie zwięźle. Słowa te-

go będziemy używać w tym samouczku niezliczoną ilość razy, gdyż za 

pomocą klikania wykonujemy mnóstwo czynności. W tym wypadku 

(kliknięcie przycisku Start) rozwinęliśmy menu startowe, główne me-

nu systemu Windows. 

WAŻNE !!! 

Podstawowe czynności w Windows wykonujemy za pomocą klikania. 

Klikanie polega na najechaniu wskaźnikiem na dany obiekt oraz 

naciśnięciu i natychmiastowym zwolnieniu lewego przycisku myszy (lub 

lewego klawisza pod touchpadem).  

Niektóre czynności w Windows można wykonać za pomocą klikania prawym przyciskiem. Bę-

dziemy to zawsze wyraźnie zaznaczać. Tam, gdzie będziemy pisać po prostu o klikaniu, zawsze 

będzie chodzić o naciskanie lewego przycisku. Niektóre myszy mają także środkowy przycisk, 

który jest jednak używany rzadziej i nie przez wszystkie programy. Nowoczesne myszy mają 

także zwykle pokrętło przewijania, która może stanowić alternatywne narzędzie do przewija-

nia zawartości okien. 
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Menu startowe 

Kliknięcie przycisku Start powoduje rozwinięcie menu startowego. 

Ponownie podkreślamy, że w zależności od konfiguracji komputera, 

zainstalowanych na nim programów i historii pracy na tym komputerze 

wygląd menu startowego będzie różny na różnych komputerach. 

Menu (w języku komputerowym a nie restauracyjnym) oznacza zbiór 

możliwych do wykonania czynności. Poszczególne składniki menu 

wybieramy również przez klikanie. Składniki menu ze strzałką to furtki do 

następnego poziomu menu.  

Aby je rozwinąć, wystarczy wskazanie wskaźnikiem myszy. 

 

 

 

1. Kliknij dowolne puste miejsce na pulpicie. Menu startowe zniknie. 

Mówimy, że zostało zwinięte. 

http://dladino.pl/sklep/komputer-laptop-internet/
http://dladino.pl/gdzie-kupic.html


To są tylko przykładowe fragmenty i spis treści 128-stronicowej książki,  
której wersję papierową możesz zakupić w naszym sklepie internetowym: dladino.pl 
tel. 22-759 35 60 (także zamówienia hurtowe, np. dla kursów komputerowych) 
lub w jednej z tych dobrych księgarń: http://dladino.pl/gdzie-kupic.html 

 

 

58      Komputer, laptop, Internet 

 

Praca na pulpicie 

(wszystkie wersje 

Windows) 

Okno programu 

1. Uruchom program Notatnik (str. 27. i 49.). 

 

 

pasek tytułowy 
pasek menu 

na pasku zadań, bezpośrednio na prawo od ikon paska 

szybkiego uruchamiania 

pojawił się przycisk reprezentujący nowootwarty program 

 

 

To okno Notatnika jest 

zmaksymalizowane 

Przyciski sterujące okna: 

                  Minimalizuj  

      Przywrócenie w dół 1  

                                 Zamknij  
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Na ekranie widzimy teraz okno uruchomionego programu Notatnik. Z 

programu tego będziemy jeszcze korzystać. W tym miejscu nie rozpisujemy 

się o tym, co można zrobić za jego pomocą (a jest to edytor tekstów, czyli za 

jego pomocą można pisać różne teksty). Posłuży on nam jako przykład 

otwartego okna programu.  

Okno Notatnika może zajmować cały ekran, jak na rysunku na poprzedniej 

stronie (na ekranie występuje poza nim tylko pasek zadań Windows) – 

mówimy wtedy, że okno jest zmaksymalizowane. Może ono także zajmować 

tylko prostokątny wycinek ekranu, jak na rysunku na poniżej. 

Nauczymy się teraz, jak okno można maksymalizować, minimalizować, 

przywracać i zamykać. Operacje te wykonuje się za pomocą przycisków 

sterowania okna, które znajdują się w jego prawym górnym rogu. 

2. Jeśli okno Notatnika na Twoim ekranie jest zmaksymalizowane, to 

kliknij przycisk Przywrócenie w dół , jeśli nie, to przejdź do kolej-

nego punktu. 

Kolejne ćwiczenia rozpoczniemy od okienka niezmaksymalizowanego – jak 

na rysunku poniżej. 

 

 

 

3. Kliknij przycisk Maksymalizuj. 

To okno Notatnika nie  

jest zmaksymalizowane 

Przyciski sterujące okna:   Minimalizuj  

                                                             Maksymalizuj  

                                                                            Zamknij  
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Okno programu Notatnik zostało zmaksymalizowane – zajmuje cały ekran. 

Przycisk Maksymalizuj  zmienia się w przycisk Przywrócenie w dół . 

4. Kliknij przycisk Przywrócenie w dół . Okno zostanie przywrócone 

do poprzednich rozmiarów. 

 

5. Kliknij przycisk Minimalizuj . Okno programu znika z ekranu, ale 

pozostaje przycisk na pasku zadań. Program został zminimalizowany. 

Nie widać go na ekranie, ale jest stale aktywny (nie został usunięty z 

pamięci operacyjnej komputera). 

 

6. Najedź (na razie nie klikaj) wskaźnikiem myszy na przycisk Notatnika 

na pasku zadań Windows na dole ekranu. By pomóc Ci upewnić się, 
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że jest to właściwy przycisk, Windows pokaże najpierw miniaturkę 

okna powyżej przycisku. 

 

7. Najedź teraz wskaźnikiem myszy na tę miniaturkę. Ukaże się okno No-

tatnika o rzeczywistej wielkości. Teraz musisz jednak kliknąć minia-

turkę, by pozostało ono na ekranie na stałe. Gdy jesteś pewien położe-

nia przycisku na pasku zadań możesz od razu kliknąć sam przycisk, nie 

czekając na ukazanie się miniaturki. 

Jeśli miniatura się nie ukarze, to znaczy, że funkcja taka na Twym kompute-

rze jest nieaktywna. By ponownie przywołać okno Notatnika na pulpit mu-

sisz wtedy: 

6.-7. Kliknij wskaźnikiem myszy na przycisk Notatnika na pasku zadań 

Windows na dole ekranu 
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8. Kliknij przycisk Zamknij . Okno programu zostaje zamknięte 

a przycisk symbolizujący program zniknie z paska zadań. Zakończyłeś 

w ten sposób sesję pracy programu Notatnik (został on usunięty 

z pamięci operacyjnej komputera).  

 

 

 

Jeśli prócz wykonywania tych ćwiczeń próbowałeś z ciekawości coś napisać za pomocą pro-

gramu, to pojawi się pytanie, czy chcesz zapisać efekt swojej pracy. Odpowiedz Nie zapisuj 

(klikając odpowiedni przycisk). O zapisywaniu na dysku dowiesz się na stronie 85. 

 

9. Ponownie uruchom Notatnik. 
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Dla kogo jest ta 

książka 

Nigdy nie jest za późno na naukę obsługi komputera! Nauczysz się tego w 

każdym wieku. Książka, którą masz w ręku, stanowi tylko króciutki wstęp 

do tematu. Do nauki konkretnych zagadnień przygotowaliśmy znacznie ob-

szerniejsze pozycje.  

W tej książce omówimy tylko podstawowe pojęcia komputerowe, 

pomożemy Ci zrobić pierwsze kroki w Windows (wersje XP, Vista, 7,  8, 

8.1 i 10), napisać krótki tekst, zapoznamy z grafiką komputerową, Interne-

tem i omówimy podstawowe kategorie programów komputerowych.  

Jeśli nie jesteś w stanie ustalić, którą masz wersję Windows, albo nawet nie 

masz jeszcze komputera a chcesz się tylko zorientować „czym to się je”, to 

będzie to idealna książka na początek. 
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