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Wstęp 

Kupiłeś laptop (lub komputer stacjonarny) 

z Windows 10 głównie po to, żeby mieć dostęp 

do Internetu? I bardzo dobrze, bo Sieć nie jest 

tylko dla nastolatków!  

Rozłóż tę książkę-kurs na biurku i naucz się pły-

wać w internetowym morzu w jedyny możliwy 

sposób – skacząc do wody! Kolejne instrukcje 

zilustrowane dużymi wyraźnymi rysunkami po-

zwolą Ci szybko opanować podstawy!  

Z ogromnego zasobu narzędzi internetowych 

wybraliśmy żeglugę po stronach WWW i wyszu-

kiwanie w Sieci, internetowe zakupy, obsługę 

poczty elektronicznej oraz wideo-telefonii inter-

netowej (Skype).  

Książka ta początkowo miała nosić tytuł „Inter-

net z Windows 10” i stanowić po prostu następne 

wydanie książek o podobnym tytule dotyczących 

poprzednich wersji Windows. Zrobiliśmy jednak 

na tyle duże zmiany, nawet nie tyle w treści, co 

w układzie graficznym, że postanowiliśmy rów-

nież wymyślić nowy tytuł. 

Główną zmianą jest, jak widzisz czytelniku, druk 

książki w układzie poziomym a nie tradycyjnie 

pionowym. Dlaczego? Czytelnicy naszych po-

przednich kursów dla dinozaurów chwalili dużą 

czcionkę, wygodną dla „doświadczonych” oczu, 

ale zwracali nam uwagę na to, że na rysunkach 

ekranu (tzw. „zrzutach ekranu”) ciężko jest roz-

różnić drobne elementy. Wynika ta z tego, że du-

ży ekran komputera reprodukowaliśmy w znacz-

nie mniejszej książce. Druk rysunków ekranu 

poziomo pozwala nam na zwiększenie ich roz-

miarów o kilkadziesiąt procent. 

Zrobiliśmy też zmianę w podstawowym założe-

niu: Poprzednie wydania tek książki traktowali-

śmy głównie jako rozszerzenie innych kursów – 

dotyczących Windows – w zakresie dotyczącym 

Internetu. Zauważyliśmy jednak, że współcześnie 
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wiele osób kupuje komputer właściwie wyłącz-

nie po to, żeby działać w Internecie. Dla nich ta 

książka może być pierwszą pozycją wprowadza-

jącą ich w ten świat. 

Ciągle jednak czytelnicy, którzy przerobili już 

nasz kurs „Obsługa laptopa i komputera sta-

cjonarnego z Windows 10” mogą ją traktować 

jako rozszerzenie tego kursu, w którym sprawy 

Internetu potraktowaliśmy bardzo pobieżnie. 

Mogą oni jedynie pominąć lekcję wstępną: Lek-

cja 0: Pierwsze kroki w Windows (od str. 13.), 

albo potraktować ją jako szybkie powtórzenie 

materiału. 

 

Dla osób, które swoją przygodę z komputerem 

chcą ograniczyć do korzystania z Internetu, 

niniejsza książka-kurs może być pozycją 

podstawową. Dlatego też na początek 

przypomnimy w dużym skrócie podstawy 

Windows 10 w zagadnieniu od strony 13. 

Inne założenia: 

 Masz, najlepiej nieskrępowany, dostęp do 

komputera. Kurs ten nie jest książką do 

poduszki! Ćwiczenia tego kursu musisz 

przerobić osobiście „na komputerze”. Na-

uczenie się pracy z komputerem „na su-

cho” jest tak samo realne jak nauczenie się 

prowadzenia samochodu jedynie za pomo-

cą książki. 

 Na komputerze, do którego masz dostęp, 

jest prawidłowo zainstalowany system 

operacyjny Microsoft Windows 10 PL. 

(Literki PL oznaczają wersję polskoję-

zyczną.) Jeśli posiadasz system Windows 

o innym oznaczeniu (np. XP, Vista, 7, 8 

czy 8.1), to jego obsługa będzie się różnić 
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od tej opisanej na tym kursie. Kup kurs do-

tyczący właściwej wersji Windows! (Np. 

„Internet z Windows 7” czy „Internet z 

Windows 8.1). 

 Kurs może służyć do nauki obsługi 

wszystkich dostępnych na rynku polskim 

wydań Windows 10: Home, Pro, Enterpri-

se i Education. W zakresie omawianym na 

tym kursie różnią się one w bardzo nie-

wielkim stopniu. Różnice w dokładnym 

wyglądzie rysunków i brzmieniu komuni-

katów wynikać będą bardziej z elastyczno-

ści systemów Windows, które przystoso-

wują się do konfiguracji sprzętowej i pre-

ferencji użytkownika. 

 Twój komputer jest połączony z Interne-

tem albo jesteś zdecydowany zamówić po-

łączenie internetowe (patrz str. 54.). 

 Teorię komputerową i informatyczną 

ograniczamy do niezbędnego minimum. 

Minimum to musi być jednak zachowane.  

 Zasadniczą ideą kursu jest nauka przez 

ćwiczenia, dlatego jesteś proszony 

o wykonywanie na komputerze poszcze-

gólnych czynności związanych z omawia-

nym zagadnieniem.  

 W systemie Windows większość czynno-

ści można wykonać na wiele różnych spo-

sobów. Kurs uczy zwykle tylko jednego 

sposobu wykonania danej czynności. W 

ten sposób nie jesteś na wstępie obciążany 

zbyt dużą ilością informacji. 
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Na górnej stronie otwartej książki 

umieszczamy zwykle rysunek 

ekranu z zaznaczonymi fragmen-

tami, których dotyczą instrukcje na 

dolnej stronie. 
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 W wykonywaniu ćwiczeń kursu po-

magają Ci ilustracje, na których 

przedstawiony jest wygląd ekranu w 
danym momencie.  

Gdy położysz otwartą książkę na biurku, to 

na górnej stronie zobaczysz zwykle ilu-
strację do tekstu na stronie dolnej. Możesz 

porównać wygląd ekranu Twojego kompu-

tera z ilustracją w samouczku. Wyraźny 
wskaźnik pokazuje miejsce na ekranie 

związane z czynnością oznaczoną kolej-

nym numerem:  

1. Czynność pierwsza. 

2. Czynność druga. 

3. Czynność trzecia. 

Uwaga! Wygląd ekranu Twojego kompu-

tera może się różnić w mniejszych lub 
większych szczegółach od ilustracji w sa-

mouczku. System Windows jest bardzo 

plastyczny i dostosowuje się do możliwo-
ści sprzętu oraz do preferencji użytkowni-

ka. 
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Lekcja 1.  
Serfowanie po stronach WWW – Microsoft Edge  

Na tym kursie przedstawimy przeglądarkę 

internetową standardowo dołączoną do 

Windows 10. Jej nazwa do Microsoft Edge 
(majkrosoft edż). Tak jak każdy program 

komputerowy, przeglądarkę internetową 
możesz wywołać w różny sposób. Teraz 

wykorzystaj sposób tradycyjny: 

1. Wykonaj Start  Wszystkie 

aplikacje  Microsoft Edge.  

Microsoft Edge się załaduje. Na ekranie 

zacznie się coś wyświetlać. Najczęściej 

będzie to strona początkowa z dużym 

napisem Gdzie chcesz teraz przejść.  
Ta strona jest w przeglądarce ustawiona fabrycznie i po-

kazuje się przy pierwszym uruchamianiu nowo zainstalo-

wanej przeglądarki. Można ją zmienić, więc nie bądź 

zdziwiony, gdy u siebie zobaczysz inną stronę startową. 

To oznacza, że została przez kogoś zmieniona. O wybie-

raniu domyślnej strony początkowej przeglądarki piszemy 

w dalszej części tej lekcji, na stronie 97. 

2. Jeśli okno programu nie jest 

zmaksymalizowane, to zmaksymalizuj 

je. 
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Przechodzenie do strony o znanym adresie ze strony 
początkowej 

 

Jeśli w oknie przeglądarki wyświetlarki 

Microsoft Edge widzisz duży napis Gdzie 

chcesz teraz przejść?, to wykonaj czyn-

ność z tej strony. Jeśli nie, to przejdź na 

stronę 71. 

1. Z klawiatury musisz wpisać adres 
strony internetowej, którą chcesz obej-

rzeć. Ukaże się on w polu pod napi-

sem Gdzie chcesz teraz przejść? 

Wpisz adres strony, którą chcesz zała-

dować – w naszym ćwiczeniu wpisz 

dladino.pl – i naciśnij klawisz Enter. 

Po pewnym czasie na ekranie pokaże się 

strona główna witryny internetowej po-

święconej książkom-kursom dla dino-

zaurów.  
Zakładamy tutaj i w dalszej części tego samouczka, że 

masz działające  połączenie internetowe – patrz strona 

61. 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 ładuje się najpierw strona 

główna (domowa, startowa) witryny.  
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Przechodzenie do strony o znanym adresie z innej strony  
– pole adresu 

1. Kliknij pole adresu. Aktualny zapis zostanie 

podświetlony. Z klawiatury musisz wpisać 

teraz adres strony internetowej, którą chcesz 

obejrzeć. Wpisz adres onet.pl i naciśnij 

klawisz Enter. 

Po pewnym czasie na ekranie pokaże się strona 

główna portalu onet.pl. Portale są uniwersalnymi 

serwisami internetowymi, będącymi 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 61. Jeśli tak 

nie jest, to oczywiście nic się nie załaduje. 

WAŻNE!!!  

– WITRYNA, STRONA WWW, PORTAL 

Witryną nazywamy zbiór stron WWW 

dotyczących tego samego tematu, często 

dotyczących jednej firmy. Po wywołaniu adresu 

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

główna (domowa, startowa) witryny. Portalem 

nazywamy natomiast duże witryny mające 

ambicje stanowić „bramę” do Internetu.                     

Adresy internetowe 

Adresem nazywamy zapis określający serwer 

przechowujący daną 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 inne 

adresy, które mają już formę słów, na przykład 

firma.com lub misiek.com.pl. Taki adres 

nazywamy adresem domenowym. Komputery go 
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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 me-

chanizmu, to się nie przejmuj. Użytkownikowi w 

zupełności wystarczy posługiwanie się adresem 

domenowym. 

Oto przykładowy domenowy adres internetowy: 

http://www.mojafirma.com.pl 

– znaki http oznaczają protokół (zbiór reguł) 

przesyłania danych; 

– litery www to oznaczenie typu serwera (ser-

wer World Wide Web); 

UWAGA 
Wpisując adres w przeglądarkach internetowych można pomi-

nąć znaki http://. W takim wypadku program przyjmie, że wy-

korzystywany jest protokół http. Jeżeli jednak będziesz wywo-
ływał 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 znakami 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 wy-

dzielona część serwera rzeczywistego, zwana 

serwerem wirtualnym; 

– com jest oznaczeniem rodzaju serwera i w 

tym wypadku oznacza serwer komercyjny; 

UWAGA 
Mogą być jeszcze serwery organizacji niezarobkowych (z 

oznaczeniem org), instytucji rządowych (gov), operatorów sie-

ciowych (net), organizacji edukacyjnych (edu), instytucji woj-
skowych (mil) itd. 
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– literki pl są oznaczeniem kraju, w którym 

znajduje się serwer; 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 bar-

dziej skomplikowana, niż pokazano powyżej. 

UWAGA 
W naszym samouczku będziemy jeszcze mieli do czynienia z 
adresem poczty elektronicznej, który oprócz określenia serwe-

ra podaje jeszcze nazwę skrzynki pocztowej, czyli przestrzeni 

na dysku, gdzie są zapisane wiadomości dla tego adresu. Patrz 
Lekcja 2. str. 103. 

 

Zauważ, że w wpisując adres onet.pl pominęliśmy oznaczenie 

http://www. Program domyślnie założył jednak, że ten adres 
dotyczy protokołu http i strony WWW i sam dodał to oznacze-

nie. 
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Przewijanie, hiperłącza 

  

1. Na górze widać zwykle tylko reklamy, 

więc przewiń ekran trochę w dół 

(patrz str. 28.). 
2. Naprowadzaj wskaźnik myszy na na-

pisy na ekranie.  
3. Jeśli po naprowadzeniu wskaźnika na-

pis zmienia kolor i/lub zostaje podkre-

ślony a wskaźnik myszy zmienia 
kształt na wskazującą dłoń, oznacza 

to, że napis ten jest hiperłączem. Kie-

dy je klikniesz, przeniesiesz się do in-
nej strony lub witryny 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!!! 

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. 
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Przyciski Wstecz, Dalej i Odśwież 

 

1. Na pasku przycisków przeglądarki 

kliknij przycisk Wstecz. Na ekranie 

ponownie wyświetli się strona, którą 
poprzednio oglądałeś. 

2. Kliknij przycisk Dalej. Na ekranie po-
każe się strona, od której się cofałeś. 

To samo mógłbyś uzyskać, ponownie 

klikając to samo hiperłącze. 
3. Jeszcze raz kliknij przycisk Wstecz, 

aby wrócić do strony poprzednio oglą-

danej, czyli w naszym przypadku stro-

ny głównej portalu. 

4. To co widzisz na stronie, to jej stan z 
momentu załadowania. Jeśli autorzy 

strony dokonali w niej jakiś zmian, to 
ich nie zobaczysz aż do następnego 

załadowania. Żeby być  pewien, że 

oglądasz aktualną wersję strony, klik-
nij przycisk Odśwież.  
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Ta książka jest dla Ciebie jeśli: 

1. Jesteś dinozaurem i chcesz się nauczyć, jak 

buszować po Internecie za pomocą 

komputera.  

Wiek? 10-110 lat. W gruncie rzeczy nie cho-

dzi o to, ile masz lat, ale że czujesz, że nie 

nadążasz za młodymi jeśli chodzi o nowinki 

techniczne.  

2. Masz komputer (stacjonarny lub laptop) 

z Windows 10.  

Książka ta nie jest czytadłem do poduszki. 

Jest to kurs komputerowy, na którym musisz 

wykonywać zadane ćwiczenia na swoim 

komputerze. Na komputerze tym musi być 

zainstalowany Windows 10. 

3. Masz działające połączenie internetowe lub 

jesteś zdecydowany takie wykupić korzy-

stając z sugestii zawartych w tej książce – str. 

54. 

 

Jeśli swoją komputerową 

przygodę chcesz ograni-

czyć do Internetu, to wy-

starczy jak kupisz tę 

książkę, którą teraz masz 

w ręku. Jeśli chcesz na-

uczyć się więcej (m.in. 

komputerowe pisanie, 

pliki, foldery i zapisywa-

nie na dysku, podstawy 

obsługi programów biu-

rowych), to kup jeszcze kurs: „Obsługa lap-

topa i komputera stacjonarnego z Win-

dows 10”. 
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