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Wstęp 

Obsługi tabletu nauczysz się w każdym wieku, również w wieku „di-

nozaura”!  

Kupiłeś modny gadżet – tablet – i nie bardzo wiesz, co dalej? Jeśli jest 

to tablet z systemem Android – to ten poradnik jest dla Ciebie! Więk-

szość popularnych tabletów działa właśnie pod kontrolą systemu An-

droid.  Najważniejsze wyjątki to iPady firmy Apple (które mają wła-

sny system operacyjny) oraz tablety, które działają pod kontrolą sys-

temu Microsoft Windows, m.in. Lumie. 

Wszystkie omówione tu zagadnienia odnoszą się również do 

smartfonów z systemem Android – różnicą jest tylko mniejszy ekran. 

Funkcje czysto telefoniczne smartfonu omawiamy w naszym innym 

poradniku „Mój przyjaciel SMARTFON” 

Tablety i smartfony są tak naprawdę małymi komputerkami. Jak 

wszystkie komputery pracują pod kontrolą jednego nadrzędnego pro-

gramu komputerowego, który nazywamy systemem operacyjnym. 

Komputery z systemem operacyjnym pozwalają na pisanie dla nich 

innych programów, tzw. programów użytkowych do wykonywania 

konkretnych zadań. Najpopularniejszym systemem operacyjnym dla 

komputerów osobistych i laptopów jest system Windows a najpopu-

larniejsze programy użytkowe obejmują programy do pisania tekstów 

(np. Word), wysyłania e-maili, czy gry. Android jest jednym z popu-

larniejszych systemów operacyjnych dla smartfonów i tabletów, ale 

także innych urządzeń przenośnych, jak urządzenia do nawigacji sa-

mochodowej (GPS) i inne. W tej książce zajmiemy się Andoidem w 

kontekście obsługi tabletów. Programy użytkowe dla Androida nazy-

wamy aplikacjami a do najpopularniejszych należą aplikacje do sur-

fowania po Internecie, gry i tysiące innych. 

System operacyjny na komputery – Windows – został zaprojektowany 

z myślą o obsłudze komputera za pomocą myszki. Android i inne sys-

temy operacyjne do smartfonów i tabletów zakłada, że dominującym 

sposobem obsługi tych urządzeń jest korzystanie z ekranu dotykowe-

go. 

Producent systemu Android – firma Google (najbardziej znana ze 

stworzenia najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej), co jakiś 

czas wypuszcza kolejne wersje Androida. W momencie oddawania tej 

książki do druku najnowszą wersją była wersja 6, ale jak Ty będziesz 

czytał te słowa, to prawdopodobnie będą juz nowsze wersje. Ponadto 

system Android jest bardzo elastyczny. Poszczególni producenci ta-

bletów oraz ich sprzedawcy (np. operatorzy telefonii komórkowej) 

często go modyfikują. Jest on również łatwy do modyfikowania przez 

użytkowników, co pokażemy na Lekcji 2., od strony 24. Z tych 

wszystkich względów nie mogliśmy stworzyć książki, która z naj-

mniejszymi szczegółami opisuje Twój konkretny tablet. Skupiliśmy 

się natomiast na przedstawieniu najważniejszych funkcji wspólnych 

dla przeważającej ilości androidowych tabletów i ogólnej idei pracy z 

Androidem. Książka ta nie zastąpi natomiast instrukcji obsługi po-

szczególnych modeli sprzętu. 

Sprzętem, na którym „testowaliśmy” ten kurs i wykonaliśmy więk-

szość rysunków ekranu był tani tablet MyTab 11 Dual Core z Andro-

idem 4. Rysunki ekranu pochodzą właśnie z tego sprzętu. Następnie 

sprawdziliśmy książkę ze sprzętem z nowszymi wersjami Androida, 

do wersji 6.0 włącznie. Nie ma większych różnic. 

Rozmieszczenie poszczególnych elementów na Twoim ekranie i nie-

które szczegóły obsługi mogą się na Twoim konkretnym sprzęcie róż-

nić. Staraliśmy się jednak uchwycić ogólną ideę obsługi tabletu z An-

droidem. 
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Lekcja 1.  
Początki  

 

Na początku na spokojnie zapoznamy się z budową i podstawowymi 

funkcjami typowego tabletu i systemu Android. Tablet sam z siebie 

nic nie robi – różne pożyteczne czynności wykonujemy za pomocą 

aplikacji (programów). Na przykład Internet przeglądamy za pomocą 

aplikacji o nazwie ... Internet. Na tej lekcji pokażemy gdzie szukać 

aplikacji (na Ekranie głównym albo na  Ekranie aplikacji) i jak je 

uruchamiać. 
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Nowy tablet – przygotowanie do pracy 

W pudełku z nowym tabletem znajdziesz zwykle – oprócz samego ta-

bletu – ładowarkę sieciową, kabel USB (do połączenia tabletu z kom-

puterem), instrukcje.  

Jeśli otrzymałeś tablet od operatora telefonii komórkowej w ramach 

abonamentu, to powinieneś także otrzymać kartę SIM, do połączenia z 

Internetem poprzez sieć komórkową (patrz str. 30). 

 

Musisz ją zamontować w tablecie (wg instrukcji różniącej się z zależ-

ności od modelu) i aktywować. Powinieneś nalegać, żeby te czynności 

wykonał za Ciebie sprzedawca. 

W większości tabletów możesz zamontować kartę pamięci, która roz-

szerzy pamięć Twojego urządzenia – zmieści się więcej muzyki, zdjęć 

czy filmów. 

 

 

Ładowanie baterii 

Większość tabletów (w przeciwieństwie do większości smartfonów) 

nie ma wymiennej baterii – jest ona już zamontowana na stałe. Gene-

ralnie rzecz biorąc, wyciągnięty prosto z pudełka tablet powinien być 

już gotowy do pracy (ale sprawdź to jeszcze w instrukcji!), trzeba tyl-

ko naładować baterię. 

Nawet jeśli wydaje Ci się, że bateria jest już naładowana, na wszelki 

wypadek naładuj ją do końca. 

Niektóre tablety mają specjalną ładowarkę podłączaną bezpośrednio 

do gniazdka elektrycznego i specjalnego portu na urządzeniu. Łado-

wanie za jej pośrednictwem powinno być najbardziej wydajne. Table-

ty ładują się także za pośrednictwem portu USB, tego, który służy 

także do połączenia z komputerem. Jeśli tablet połączony jest z działa-

jącym komputerem jest on niejako „przy okazji” doładowywany. Ta-

kie ładowanie jest jednak wolniejsze. Dlatego też istnieją specjalne 

przejściówki, które umożliwiają podłączenie drugiego końca kabla 

USB do sieci, zamiast do komputera.  

Gdy tablet się ładuje, zwykle sygnalizuje to diodka kolorem czerwo-

nym lub pomarańczowym – gdy aparat jest naładowany zmienia się 

ona na kolor zielony. Niektóre tablety nie mają takich diodek. W ta-

kim wypadku, gdy rozpoczniesz ładowanie wyłączonego tabletu, po-

winien się na chwilę włączyć ekran i pokazać grafikę symbolizującą 

ładowanie baterii. Po jakimś czasie ekran zgaśnie. By zobaczyć, czy 

ekran się ciągle ładuje, musisz nacisnąć krótko klawisz włączania 

(patrz strona 8.). Ekran ponownie się ożywi i pokaże, czy tablet ciągle 

się ładuje, czy jest już naładowany. Jeśli do ładowania podłączony jest 

uruchomiony tablet, informacja o tym ukazuje się na ekranie odblo-

kowywania (str. 10.) oraz na pasku stanu i regulacji (str. 16 – ikona 

baterii zmienia kształt). 
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Wygląd zewnętrzny 

Poniżej pokazujemy typowy wygląd zewnętrzny tabletu. Dokładne 

usytuowanie poszczególnych elementów może się różnić w zależności 

od modelu. 

 

1. Klawisz włączania. 

2. Klawisz głośności. 

3. Inne klawisze zewnętrzne i gniazda do podłączeń 

4. Obiektyw aparatu cyfrowego do robienia autoportretów. 

(Obiektyw zwykłego aparatu znajduje się oczywiście z tyłu tabletu.) 

5. Ekran dotykowy. Ekran tabletu służy nie tylko do wyświetlania 

informacji, ale także do sterowania tabletem. 

Robi się to dotykając odpowiednich obszarów ekranu palcami 

(bez rękawiczek!) lub – w niektórych modelach – specjalnym ry-

sikiem. 

 

 

Tablety Samsung, ponownie jak smartfony tej firmy, mają jeszcze 

zwykle trzy klawisze sprzętowe Menu, Ekran Główny i Wstecz, któ-

rych odpowiedniki występują w innych modelach na ekranie dotyko-

wym – patrz str. 14. 

 

 

 

 

  

5 
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Włączanie tabletu 

Gdy masz już tablet przygotowany do pracy, musisz oczywiście go 

najpierw włączyć. Tablety różnych producentów są zróżnicowane i 

klawisz włączania może być różnie usytuowany. Może on być ozna-

czony znaczkiem podobnym do takiego: 

 

Częstym miejscem umieszczenia tego przycisku jest górny wąski bok 

obudowy, albo prawy bok obudowy. Gdy nie możesz go znaleźć, od-

wołaj się do instrukcji tabletu.  

1. Naciśnij klawisz włączania w swoim tablecie wg jego instrukcji. 

Przy wyłączonym tablecie wymagane jest zwykle naciśnięcie 

przycisku i jego przytrzymanie przez kilka sekund – przytrzy-

muj go tak długo, aż zacznie się coś dziać (na ekranie coś się za-

cznie wyświetlać, zwykle logo producenta). 

UWAGA 
Przy pierwszym uruchomieniu nowego tabletu może się uruchomić program konfigu-

racyjny. Wykonuj jego polecenia naciskając palcem odpowiednie obszary ekranu do-

tykowego. 

Będziesz musiał trochę poczekać, aż tablet będzie gotowy do pracy. 

Najpierw ukaże się ekran odblokowywania urządzenia – będziesz mu-

siał odblokować ekran, co omówimy na str. 10. 

GAŚNIĘCIE EKRANU 

Jeśli długo nic nie będziesz robił, to ekran zgaśnie. Nie 

obawiaj się – to nie awaria, tylko automatyczna reakcja 

urządzenia mająca na celu oszczędzanie energii.  

2. Jeśli ekran się wygasi, to naciśnij klawisz włączania (krótkie 

przyciśnięcie) (więcej str. 10). 

 

 

                     1,  2 
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Albo poziomo albo pionowo  

Akcelerometr jest składnikiem nowoczesnych tabletów, który mierzy 

położenie i ruch urządzenia. Dzięki akcelerometrowi urządzenie 

„wie” w jakim położeniu jest trzymane. Dzięki temu może wyświetlać 

obraz na ekranie albo pionowo: 

  

albo poziomo: 

 

 

Właściwość tę nazywamy autoobracaniem ekranu. W niektórych 

aplikacjach i w niektórych sytuacjach może ona nie działać. Można ją 

także wyłączyć w Ustawieniach tabletu (patrz str. 27). 

 

1. Obracaj tabletem i zaobserwuj jak zmienia się ustawienie ekranu. 
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Blokada ekranu  

Tablety obsługuje się poprzez naciskanie odpowiednich obszarów 

ekranu oraz dodatkowych klawiszy. By zapobiec wywoływaniu róż-

nych funkcji urządzenia poprzez przypadkowe naciśnięcie ekranu lub 

klawisza, gdy tablet jest nieużywany, ekran powinien być wygaszany i 

blokowany. Zmniejsza to również znacznie zużycie baterii. Zabloko-

wany tablet, mimo że pozornie „nie daje znaku życia” jest ciągle włą-

czony i gotowy, np. na odbiór e-maila. 

Odblokowanie 

Odblokowanie ekranu realizowane być może w różny sposób w róż-

nych modelach tabletów, ale idea jest podobna. Poniżej przedstawia-

my najpopularniejsze rozwiązanie. 

1. Jeśli ekran jest wygaszony, to naciśnij właściwy klawisz tabletu 

wg instrukcji. Zwykle jest to klawisz włączania (krótkie przy-

ciśnięcie). 

Ekran się wyświetli, ale żeby go do końca odblokować musisz jeszcze 

wykonać właściwą czynność na ekranie dotykowym. Zwykle jest to 

przesunięcie jednej ikony do drugiej.  

2. Dotknij palcem ikonę z zamkniętą kłódką i nie puszczaj na razie 

palca. 

Gdy ikony z kłódką na ekranie nie ma, to musisz zwykle po pro-

stu dotknąć ekran palcem.  

 

 

 

1 

2 
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Ukaże się zewnętrzny krąg z ikoną otwartej kłódki.  

3. Suwając palcem po ekranie przesuń ją do zewnętrznej ikony lub 

do zewnętrznego kręgu, lub po prostu na zewnątrz) i unieś palec.  

 

WAŻNE - PRZECIĄGANIE 

Czynność, którą właśnie wykonaliśmy na ekranie dotykowym 

nazywamy przeciąganiem. 

 

Ekran się odblokuje. Przejdziesz do miejsca, gdzie znajdowałeś się w 

momencie zablokowania się ekranu a w przypadku włączania wyłą-

czonego tabletu – do Ekranu głównego. 

Zablokowanie – wygaszanie ekranu 

Zablokować ekran możesz ręcznie przez naciśnięcie odpowiedniego 

przycisku – odwołaj się do instrukcji Twojego aparatu.  

4. Najczęściej ekran blokuje się poprzez krótkie naciśnięcia przyci-

sku włączania (dłuższe naciśnięcie inicjuje procedurę wyłączania 

aparatu o czym powiemy na str. 23.).  

Producenci tabletów zdają sobie jednak sprawę, że większość użyt-

kowników zapomina o wygaszeniu i zablokowaniu ekranu, dlatego 

ekran wygasza się i blokuje się automatycznie po tym, jak tablet jest 

nieużywany przez określony czas. Zaraz po włączeniu tabletu ekran 

też jest zwykle zablokowany. 

Można ustawić w tablecie dodatkowe zabezpieczenie, tak by ekran mógł odblokować 

tylko właściciel tabletu (a nie np. złodziej). Trzeba wpisać wtedy PIN lub ułożyć na 

ekranie właściwy wzór. Robi się to w Ustawieniach  – patrz strona 27. – poleceniem 

Ustawienia  Zabezpieczenia  Blokada ekranu. (lub Ustawienia  Osobiste   

Ekran blokady). 
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Ekran główny 

Po włączeniu tabletu Twoim oczom ukaże się Ekran główny (czasem 

też nazywany pulpitem bądź ekranem trybu oczekiwania).  

1. Można go także przywołać w dowolnym momencie przyciskiem  

Ekran główny, który prawie zawsze powinien się znajdować na 

dole ekranu . 

Ekran główny tabletu to odpowiedniki pulpitu komputera. Zapewnia 

on dostęp do jego najważniejszych funkcji. Możesz dostosować swój 

Ekran główny, umieszczając na nim: 

2. aplikacje,  

3. widżety (małe aplikacje) 

oraz inne elementy.  

Przewijanie ekranu 

Ekran główny jest większy niż szerokość wyświetlacza. Aby obejrzeć 

całą zawartość należy przewinąć ekran na boki.  

4. Muśnij palcem po ekranie w odpowiednią stronę. Jest to czyn-

ność intuicyjna, którą się powinieneś łatwo szybko nauczyć. 

Ekran główny jest standardowo podzielony na pięć paneli – centralny 

– zwykle najważniejszy, dwa panele na lewo od niego i dwa panele na 

prawo od niego. Często będzie to siedem lub trzy panele (liczba nie-

parzysta, żeby jeden mógł być tym środkowym). W niektórych table-

tach można tą liczbę modyfikować. 
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Przyciski podstawowe 

Bardzo ważne przyciski (zwykle trzy) obecne prawie zawsze w tym 

miejscu na ekranie tabletu (nie tylko na Ekranie głównym, ale także 

na Ekranie aplikacji i przy wykonywaniu poszczególnych aplikacji). 

Ich znaczenie będziemy poznawać sukcesywnie na tym kursie.  

1. Przycisk środkowy Ekran główny przenosi Cię zawsze do Ekranu 

głównego. Jeśli naciśniesz ten przycisk będąc już na ekranie głów-

nym, to zostaniesz przeniesiony do jego środkowego panelu. 

2. Wstecz cofa do poprzedniego kroku 

3. Ostatnie aplikacje wywołuje ekran pokazujący ostatnio wywoła-

ne aplikacje (patrz 21.). 

Inne elementy 

4. Pole szukania.  

5. Przycisk wywoływania ekranu aplikacji (str. 19.). 

6. Pasek z aplikacjami ulubionymi (stale widoczny na wszystkich pa-

nelach 

Obszary stałe powtarzają się na wszystkich panelach. Umieszcza 

się tam ikony najważniejszych aplikacji, takich, które ciągle 

chcemy mieć pod ręką. 

7. Pasek powiadomień (str. 17.). 

8. Pasek stanu i regulacji (str. 16.). 

 

Wygląd i składniki Ekranu głównego można łatwo modyfikować, o 

czym powiemy później – na lekcji 2., od strony 24. 

Na razie jednak wykorzystajmy te ustawienia, które przygotował nam 

producent tabletu 

pasek powiadomień    pasek stanu i regulacji 
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Samsungi 

Tablety Samsung, ponownie jak smartfony tej firmy, zwykle najbar-

dziej odbiegają od standardu Androida. Np. pokazany obok tablet z 

serii Samsung Galaxy Tab ma trzy klawisze sprzętowe:  

1. Menu  

2. Ekran Główny   

3. Wstecz  

których odpowiedniki nie występują już na ekranie dotykowym.  

 

4. Przycisk wywoływania ekranu aplikacji 
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Regulacja głośności 

Tablet komunikuje się z Tobą nie tylko wyświetlając informacje na 

ekranie, ale także wydając dźwięki – czy to podkreślające niektóre 

wykonywane czynności, czy właściwe dla uruchamianych aplikacji – 

na myśl nasuwa się tu przede wszystkich odtwarzacz muzyki, czy 

oglądanie filmów. Dźwięki te wydawane są przez głośniki tabletu lub 

– po podłączeniu słuchawek – właśnie przez słuchawki. Jakość 

dźwięku w słuchawkach jest znacznie lepsza niż przez głośniki. 

1. Słuchawki podłączamy tutaj. 

2. Siłę dźwięku można regulować specjalnymi klawiszami na obu-

dowie – jednym zgłośniającym i drugim – przyciszającym, przy 

czym często jest to jeden klawisz, który trzeba naciskać po odpo-

wiednie stronie.  

Po naciśnięciu któregoś z nich na ekranie ukaże się odpowiednia 

grafika. 

3. W tym momencie możesz dźwięk regulować nie tylko klawisza-

mi, ale i suwając suwak po ekranie (przy przyciśniętym palcu). 

4. Jeśli stukniesz ten przycisk, to ukaże się drugi a czasem trzeci su-

wak. Pierwszym suwakiem regulujesz np. głośność odtwarzanych 

aplikacji (w tym muzyki i filmów), a drugim powiadomień table-

tu. 

 

Jeszcze więcej możliwości regulacji dźwięku znajdziesz w 

Ustawieniach (patrz str. 27.) – Ustawienia  Dźwięk  Głośność. 
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