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Kosz w Windows 11 

Kosz jest dokładną analogią kosza biurowego na wyrzucone do-

kumenty. Po wyrzuceniu kartki papieru do kosza masz zawsze 

szansę, by się rozmyślić i wyjąć ją stamtąd. Oczywiście tylko do 

momentu opróżnienia kosza. Dokładnie tak samo jest w systemie 

Windows. Kasowane pliki nie są tak naprawdę usuwane na dobre 

z twardego dysku, lecz przenoszone do specjalnego folderu o na-

zwie Kosz. Pliki te ciągle zajmują tyle samo miejsca na dysku, 

więc Kosz co jakiś czas trzeba opróżniać. Póki jednak nie jest on 

opróżniony, skasowane pliki można odzyskać. 

Najłatwiejszy dostęp do kosza jest z poziomu pulpitu, gdzie na 

stałe powinna być jego ikona.  

1. Gdy dojdziesz do wniosku, że jakiś plik usunąłeś pochopnie, 

to otwórz folder Kosza (podwójne kliknięcie, lub pojedyncze i 

Enter).  

2. Znajdź i oznacz (str. 126.) ten plik lub pliki i/lub folde-

ry (z zawartością). W folderze Kosza można ustawić sor-

towanie wg daty usunięcia Sortuj  Data usunięcia, 

wtedy łatwo znajdziesz pliki usunięte ostatnio. 
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3. Następnie kliknij przycisk menu ( ... ) i wybierz  

Przywróć zaznaczone elementy. Przywrócone elementy wrócą 

dokładnie do tych folderów, z których je usunąłeś.  

 

4. Możesz przywrócić wszystkie usunięte pliki klikając Przy-

wróć wszystkie elementy. 

5. Podobnie jak kosz na śmiecie w swoim domu, tak i Kosz win-

dowsowy musisz co jakiś czas opróżniać. W przeciwnym wy-

padku skasowane pliki zajmą zbyt dużo miejsca na Twoim dys-

ku. W tym celu musisz otworzyć folder Kosz na pulpicie i klik-

nąć  Opróżnij Kosz.  

 

Usuwasz wtedy zawartość kosza na stałe. Plików nie będzie już 

można przywrócić. 
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