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Sklep (Microsoft Store)  

Jednym ze źródeł programów dla Windows (10 i 11) jest specjal-

ny Sklep. Jest to wchodzący standardowo w skład Windows pro-

gram, którego przeznaczeniem jest wyszukiwanie, kupowanie  i 

ściąganie innych programów (aplikacji). W Sklepie znajdują się 

przede wszystkim aplikacje z tzw. nowoczesnym interfejsem 

użytkownika – czyli takie, które w podobny sposób potrafią dzia-

łać na komputerze z Windows oraz na urządzeniach przenośnych  

(tabletach) z Windows. 

1. Ikonka uruchamiająca Sklep (Microsoft Store) może znajdo-

wać się na pasku zadań Windows. Możesz także uruchomić 

Sklep poprzez menu startowe (Start  (Wszystkie programy) 

 Microsoft Store). 

2. Po sklepie nawigujesz w łatwy do opanowania sposób, podob-

ny do poruszania się w przeglądarce internetowej. Przewijaj 

ekran (str. 30. ) i zobacz, co Sklep ma do zaoferowania. 

 

Instalowanie aplikacji ze sklepu na przykładzie Netflixa 

3. Gdybyś np. chciał zainstalować aplikację do oglądania filmów 

Netflix, to kliknij odpowiedni prostokącik. 

https://dladino.pl/sklep/obsluga-laptopa-windows-11/
https://dladino.pl/sklep/obsluga-laptopa-windows-11/
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Uwaga: Deklaracja Bezpłatna odnosi się do tego, że bezpłatne jest ścią-

gnięcie i uruchomienie aplikacji Netflix. Żeby oglądać w niej filmy, będziesz 

musiał wykupić abonament. 

4. Na następnym ekranie kliknij Pobierz (lub Zainstaluj). 

 

5. ...  a na kolejnym ekranie Uruchom (lub Otwórz). 

Uruchomi się aplikacja Netflix. Następnym razem będziesz ją 

mógł normalnie uruchomić z menu startowego z listy Wszystkich 

aplikacji. 

6. Jeśli masz już abonament Netflixa, to możesz się zalogować i 

oglądać filmy na tym komputerze. 

 

7. Jeśli nie masz jeszcze abonamentu, to musisz najpierw wybrać 

jeden z planów, podać swój adres mailowy, żeby stworzyć konto 

i opłacić abonament. 

https://dladino.pl/sklep/obsluga-laptopa-windows-11/
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