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0. Lekcja wstępna  

Ta lekcja przeznaczona jest dla czytelników, dla których jest to 

rzeczywiście pierwszy kontakt z komputerem. Prezentujemy tu 

absolutne podstawy bez których nie ruszysz dalej. Jeśli już wcze-

śniej pracowałeś z komputerem, to możesz tą lekcję pominąć. 

Nauczymy się komputer włączać, operować myszką komputero-

wą, poznamy przycisk Start i menu startowe, pokażemy, jak 

uruchomić aplikację i jak otworzyć stronę internetową. Na ko-

niec pokażemy, jak komputer wyłączyć. 

Komputer sam w sobie „nic nie robi” – służy tylko do wykony-

wania programów użytkowych (aplikacji) (tak jak telewizor słu-

ży do wyświetlania programów telewizyjnych – różnych progra-

mów – sportowych, filmowych, dla dzieci itd.). Na tej lekcji po-

znasz pierwszy taki program użytkowy – Notatnik. Służy on do 

pisania prostych tekstów, ale nie o to chodzi, żebyś się nauczył 

obsługi tego konkretnego programu. Wszystkie programy dla 

Windows uruchamia się w dokładnie ten sam sposób a obsługuje 

w sposób zwykle bardzo podobny. Jak nauczysz się podstawo-

wych czynności dla Notatnika, to potem będziesz wiedział jak 

sobie dać radę z innymi programami.  

Włączanie komputera 

Założeniem tego kursu  jest to, że Windows masz już zainstalo-

wany na swoim komputerze jako podstawowy system operacyj-

ny. W takim wypadku wystarczy włączyć komputer, aby automa-

tycznie rozpoczął się proces uruchamiania Windows.  

Zakładamy również, że zestaw komputerowy masz już połączony 

kablami i gotowy do działania. 

Tak więc do dzieła (więcej o włączaniu komputera str. 52): 

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


To tylko fragmenty papierowej instrukcji: Obsługa komputera i laptopa z Windows 11 

Cała książka do nabycia na www.dladino.pl (tel. 22-759 35 60) 17 

 

1. Włącz komputer (naciśnij 

główny włącznik kompute-

ra, umieszczony zwykle z 

przodu obudowy komputera 

stacjonarnego i nad klawia-

turą laptopa). 

 

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

putera stacjonarnego. 

Poczekaj chwilę. Uruchamia się teraz system operacyjny Win-

dows (to znaczy ładuje się z twardego dysku do pamięci opera-

cyjnej komputera). Na ekranie pojawia się jego logo i dzieją się 

różne inne dziwne rzeczy. W zależności od konfiguracji sprzęto-

wej komputera i ustawień Windows może to trwać od kilkunastu 

sekund do kilku minut.  

PIERWSZE URUCHOMIENIE 

Jeśli jest to pierwsze uruchomienie nowego komputera po 

zakupie, to możesz być proszony przez system o utworzenie 

konta. Jeśli jest to Twój pierwszy kontakt z komputerem, to 

lepiej poproś kogoś znajomego, by to za Ciebie zrobił.  

Wybierz na razie opcję konta lokalnego i (jeśli nie masz 

jakichś specjalnych powodów) nie deklaruj hasła (miejsce na 

hasło zostawcie puste).  

Więcej o kontach na stronie 54. i 176. 
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3. Jeśli po uruchomieniu pojawi się ekran blokowania (na two-

im ekranie blokowania nie musi być dokładnie te samo 

zdjęcie, może być inne)….. 

 

… to naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub kliknij 

myszką (patrz str. 21.) w dowolnym miejscu oprócz prosto-

kąta pod zegarem. 

WAŻNE!!! WYGASZANIE EKRANU 

Jeśli od momentu włączenia komputera upłynęło dużo czasu 

(bo Ty np. odszedłeś od maszyny), to ekran mógł się 

automatycznie „wygasić” i widzisz tylko ciemny ekran, 

ekran blokowania (jak powyżej) lub jakąś animację. 

Wystarczy teraz kliknąć  myszą lub nacisnąć dowolny 

klawisz na klawiaturze, by przywrócić normalne 

wyświetlanie ekranu. 

W tym momencie może pojawić się ekran logowania Windows. 

Służy on do zalogowania się użytkownika komputera. Logowa-

nie można nazwać przedstawieniem się użytkownika systemowi 

operacyjnemu. System Windows 11 umożliwia pracę przy tym 

samych komputerze wielu użytkownikom (oczywiście niejedno-

https://dladino.pl/sklep/obsluga-laptopa-windows-11/
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cześnie) przy zachowaniu specyficznych ustawień, używanych 

programów i dokumentów dla każdego użytkownika. Logowanie 

jest właśnie po to, by komputer wiedział, kto do niego zasiadł. 

4. By wskazać właściwego użytkownika musisz kliknąć na 

wyobrażenie jego konta (jeśli jest ich więcej niż jeden) a na-

stępnie Zaloguj. Jeśli nie umiesz jeszcze klikać kompute-

rową myszą, to przenieś się na chwilę do zagadnienia na 

stronie 21., gdzie tego uczymy.  

 

5. W niektórych wypadkach konto użytkownika jest chronione 

hasłem, które musisz wpisać z klawiatury. (Jakie to hasło? My 

przecież tego nie wiemy – musisz spytać osoby, która je ustano-

wiła.) Podczas pisania hasła na ekranie zamiast jego kolejnych 

znaków pokazywać się będą gwiazdki (ma to zapobiec podejrze-

niu hasła przez osobę niepowołaną). Na koniec naciśnij klawisz 

Enter.  

Jeśli hasła nie ma, to wystarczy kliknąć 

Zaloguj. 
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Wielokrotnie jeszcze będziemy zastrzegać, że różne czynności 

mogą przebiegać w różny sposób (lub w ogóle nie występować 

jak w przypadku logowania) w zależności od ustawień (konfigu-

racji) Windows. Wynika to z tego, że Windows jest systemem 

bardzo elastycznym i w zależności od upodobań użytkowników 

można wiele rzeczy w nim zmieniać. W tej instrukcji staramy się 

założyć, że masz w miarę typową konfigurację Windows. Musisz 

jednak pamiętać, że niektóre operacje trzeba będzie wykonać na 

Twoim komputerze w nieco zmodyfikowany sposób.  

Po wykonaniu wszystkich wymienionych na sąsiedniej stronie 

czynności system operacyjny Windows jest już uruchomiony (za-

ładowany do pamięci operacyjnej) i gotowy do działania. Możesz 

rozpocząć pracę.  

 

Nie przejmuj się, jeśli Twój ekran będzie teraz wyglądać trochę 

inaczej, niż na powyższym rysunku. Windows jest systemem ela-

stycznym, który dostosowuje się, do konkretnego sprzętu i ży-

czeń użytkownika. Wygląd ekranu (jak większość rzeczy w 

Windows) jest łatwy do modyfikacji, dlatego też może różnie 

wyglądać u różnych użytkowników. 

https://dladino.pl/sklep/obsluga-laptopa-windows-11/
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Nie bój się myszy  

Mysz była przez wiele lat podstawowym narzędziem 

użytkownika do wydawania poleceń systemowi Windows (a za 

jego pośrednictwem poszczególnym programom komputerowym 

i częściom składowym komputera). 

Teoretycznie można obsługiwać 

Windows jedynie za pomocą 

klawiatury, lecz nikomu tego nie radzę. 

Klawiatura służy przede wszystkim do 

pisania i wprowadzania danych. W 

notebookach funkcję myszy pełni 

touchpad – niewielki prostokątny 

obszar poniżej klawiatury, który 

reaguje na dotyk palca.  

Zalecamy jednak dokupienie myszy do laptopa/notebooka – 

praca będzie wygodniejsza.  

Mysz montujemy bardzo łatwo – wsadzamy łącze USB umiesz-

czone na końcu jej „ogonka”, do dowolnego portu USB z tyłu lub 

czasem z przodu komputera i zwykle z boku laptopa. (Które to 

porty? – nie sposób się pomylić – te do których pasuje kabelek, 

ale UWAGA: wtyk trzeba włożyć właściwą stroną do góry, jak 

nie pasuje w jednym położeniu, to odwróć „do góry nogami” i 

spróbuj jeszcze raz.) 
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JEŚLI NIE MASZ MYSZY PODŁĄCZONEJ DO LAPTOPA 

Zdecydowanie zalecamy obsługiwanie laptopa myszą. Jeśli 

jednak wolisz obsługiwać go touchpadem, to nie problemu, 

jest to po prostu mniej wygodne. Wszędzie tam, gdzie 

mówimy o poruszaniu myszą po podłożu, przesuwaj palcem 

po touchpadzie.  

 
Tam, gdzie mówimy o kliknięciu myszą, naciśnij lewy 

przycisk pod touchpadem (lub, gdy pod touchpadem nie ma 

przycisków, to puknij w obszar touchpada). Tam, gdzie 

każemy ci kliknąć prawym przyciskiem myszy, naciśnij prawy 

przycisk pod touchpadem (lub gdy pod touchpadem nie ma 

przycisków, to puknij w obszar touchpada dwoma 

oddalonymi od siebie palcami). 

SPRZĘT Z EKRANEM DOTYKOWYM 

Zakładamy, że masz komputer sterowany myszką (lub 

touchpadem) i klawiaturą. Jeśli jednak masz komputer sterowany 

ekranem dotykowym, to wszędzie tam, gdzie każemy ci kliknąć 

lewym klawiszem myszy, musisz nacisnąć palcem ekran i od razu 

zwolnić nacisk. Wszędzie tam, gdzie ci każemy kliknąć prawym 

przyciskiem myszy, musisz nacisnąć palcem i przytrzymać nacisk, 

aż coś się stanie (ukaże się menu lub pasek sterowania). 
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Podstawową funkcją myszy jest przesuwanie 

wskaźnika myszy. Wskaźnik to taki obiekt na 

ekranie komputera, który odwzorowuje ruchy 

myszy na biurku (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, przesuwa-

my) myszą a nie wskaźnikiem czy kursorem myszy. Podstawy 

operowania myszą najlepiej opanować przez ćwiczenia:  

Poruszanie 

 

 

1. Umieść mysz na podłożu (najlepiej na specjalnej podstawce 

pod mysz) „ogonkiem” w stronę monitora. Mysz musi doty-

kać podkładki, nie unoś jej w powietrzu. 

2. Porusz myszą po podłożu (cały czas musi dotykać podstawki). 

Zaobserwuj, że poruszanie muszą powoduje poruszanie 

wskaźnika myszy na ekranie. 

Odpowiednikiem przesuwania myszy po podłożu jest przesuwanie palca po 

touchpadzie laptopa. 

https://dladino.pl/sklep/obsluga-laptopa-windows-11/
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3. Poruszaj myszą w różnych kierunkach. Ciągle obserwuj 

wskaźnik myszy. Przesuwaj go od skraju do skraju ekranu, w 

górę, w dół, w bok, po przekątnych.  

Zwykle nie możesz przesunąć wskaźnika poza ekran, ale cza-

sem może się tak zdarzyć. Jeśli pamiętasz wtedy, że wskaź-

nik zniknął np. na dole ekranu, to przesuń mysz w przeciw-

nym kierunku. Wskaźnik ponownie powinien się pokazać na 

ekranie. Jeśli nie pamiętasz, w który miejscu wskaźnik znik-

nął z ekranu, to ruszaj myszą w różnych kierunkach i obser-

wuj ekran. W końcu wskaźnik się pokaże. 

Spójrz na mysz. Nowoczesne myszy mają trzy przyciski: 

lewy – do normalnego klikania – patrz punkt 5. str. 26. 

 

prawy –  

do wywoływania menu podręcznego – patrz str. 74.  

i środkowy z pokrętłem do przewijania – patrz str. 30. 

 

Od tego momentu rysunki w tej książce robione są przy ustawieniach ekranu 

specjalnie przygotowanych na potrzeby tego samouczka. Są większe przyci-

ski, niż na typowo ustawionym ekranie, tak by czytelnik mógł łatwiej je roz-

poznać. 

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


To tylko fragmenty papierowej instrukcji: Obsługa komputera i laptopa z Windows 11 

Cała książka do nabycia na www.dladino.pl (tel. 22-759 35 60) 25 

 

 

4. Wskazywanie. Przesuń wskaźnik na przycisk Start znajdu-

jący się na dole ekranu. W ten sposób wskazałeś przycisk 

Start. Prawidłowe wskazanie wymaga, aby czubek grota 

strzałki znalazł się w obszarze przycisku. Powinna się 

wtedy ukazać etykieta informująca o nazwie przycisku, w 

tym wypadku Start. 

 

W poprzednich wersjach Windows przycisk Start był zawsze w lewym dol-

nym rogu ekranu. W Windows 11 został przesunięty na środek. 
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5. Klikanie. W momencie wskazania przycisku Start naciśnij i 

od razu zwolnij lewy przycisk myszy (lub lewy przycisk pod 

touchpadem (lub, gdy pod touchpadem nie ma przycisków, to 

puknij palcem sam touchpad). Czynność taką nazywamy kli-

kaniem. Tak, wiemy, że to słowo nie najlepiej brzmi po pol-

sku, ale nikt jeszcze nie nazwał tej podstawowej komputero-

wej czynności ładniej a przy tym równie zwięźle. Słowa tego 

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 menu systemu Windows. 
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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 przycisku pod 

touchpadem).  

Niektóre czynności w Windows można wykonać za pomocą kli-

kania prawym przyciskiem (lub naciśnięcia prawego przycisku 

pod touchpadem lub, gdy pod touchpadem nie ma przycisków, to 

puknięcia touchpada dwoma rozwartymi palcami). Będziemy to 

zawsze wyraźnie zaznaczać. Tam, gdzie będziemy pisać po pro-

stu o klikaniu, zawsze będzie chodzić o naciskanie lewego przy-

cisku.  

lewy 

 

prawy 
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Menu startowe  

Kliknięcie przycisku Start powoduje rozwinięcie menu starto-

wego. 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 skład-

niki menu wybieramy również przez klikanie.   

Podstawową funkcją menu startowego jest uruchamianie aplika-

cji (programów komputerowych). Niektóre z nich pokazują się 

„na wierzchu” menu, w. obszarze startowym, jako Przypięte. 

 

6. By dotrzeć do innych aplikacji kliknij przycisk Wszystkie 

aplikacje. 
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Pojawia się lista Wszystkich aplikacji. Aplikacje uszeregowane 

są alfabetycznie wg swoich nazw.  

 

 

 

Widzisz ich tylko część, na rysunku powyżej tylko te na literę A i 

C (na B na razie nic nie ma). By zobaczyć je wszystkie, musisz 

przewinąć listę aplikacji. Robi się to wg ogólnych reguł przewi-

jania w systemie Windows a omówimy to w następnym zagad-

nieniu.  
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Przewijanie (pasek przewijania) 

7. Porusz myszką, i umieść wskaźnik na prawym skraju menu 

startowego, by ukazał się pasek przewijania. 

Przewijaj zawartość menu z lewej strony na różne sposoby: 

a) wskaż wskaźnikiem pole przewijania, naciśnij lewy przycisk 

myszy i - nie zwalniając go - przesuń wskaźnik razem z 

„uchwyconym” obiektem w dół; zwolnij przycisk myszy;  

 

b) klikaj obszar pomiędzy strzałką  prze-

wijania a polem przewijania, by spowo-

dować duże skokowe przewijanie; 

c) klikaj strzałki przewijania, by spowodować mniejsze skokowe 

przewijanie; 

d) w swojej myszy masz pokrętło przewijania, przewijaj menu 

poprzez kręcenie tym pokrętłem. 

 

Tak samo przewijamy inne rzeczy w Windows. Np. zawartość 

witryny internetowej (patrz str. 153.). 
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To samo pokażemy na większym rysunku: 

Przewijaj zawartość menu z lewej strony na różne spo-

soby: 

 

a/ wskaż wskaźnikiem pole przewijania, naciśnij 

lewy przycisk myszy i - nie zwalniając go - prze-

suń wskaźnik razem z „uchwyconym” obiektem 

w dół; zwolnij przycisk myszy; 

b/ klikaj obszar pomiędzy strzałką  przewijania a 

polem przewijania, by spowodować duże skoko-

we przewijanie; 

 

 

 

c/ klikaj strzałki przewijania, by spowodować 

mniejsze skokowe przewijanie; 

 

d/ w swojej myszy masz pokrętło przewijania, 

przewijaj menu poprzez kręcenie tym pokrętłem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Zamknij menu startowe klikając przycisk Start. 
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Uruchamianie programów/aplikacji 

Jak już powiedzieliśmy poprzednio, system operacyjny nie jest 

sam w sobie tym programem, dla którego kupiłeś komputer. Jego 

główną funkcją jest zarządzanie programami użytkowymi (apli-

kacjami), w tym ich uruchamianie. Za chwilę nauczymy Cię, jak 

uruchomić prosty program edycji tekstów o nazwie Notatnik. 

W systemie Windows istnieje wiele sposobów uruchamiania 

programów. W tym miejscu zaprezentujemy najbardziej uniwer-

salny – użycie przycisku Start i menu startowego. 

1. Kliknij przycisk Start (dół ekranu). Rozwinie się menu 

startowe. 

2. Kliknij przycisk Wszystkie aplikacje. 

 

 

 

3. Poprzewijaj zawartość menu, tak jak się nauczyłeś w po-

przednim zagadnieniu. 
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4. Pod literką N, znajdź i kliknij pozycję Notatnik. 

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie znajdziesz programu Notatnik, to 

możesz zamiast niego otworzyć dowolny inny program. W tych 

ćwiczeniach nie będzie to miało znaczenia. Będziemy operować 

na oknie programu a nie wykonywać czynności, dla których jest 

ten program. 

Na następnych stronach operację opisaną w punktach 1.-4. 

będziemy określać w sposób skrócony: Wydaj polecenie 

(albo wybierz): przycisk Start  Wszystkie aplikacje  

Notatnik. 

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


34 To tylko fragmenty papierowej instrukcji: Obsługa komputera i laptopa z Windows 11 

Cała książka do nabycia na www.dladino.pl (tel. 22-759 35 60) 

 

 

Okno programu 

 

 

 

Na ekranie widzimy teraz okno uruchomionego programu Notat-

nik. Z programu tego będziemy jeszcze korzystać na następnych 

lekcjach. 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 przy-

kład otwartego okna programu.  

Okno Notatnika może zajmować cały ekran, jak na rysunku na 

następnej stronie (na ekranie występuje poza nim tylko pasek za-

dań Windows) – mówimy wtedy, że okno jest zmaksymalizowa-

ne. Może ono także zajmować tylko prostokątny wycinek ekranu, 

jak na rysunku powyżej. 

Nauczymy się teraz, jak okno można maksymalizować, minima-

lizować, przywracać i wreszcie zamykać. Operacje te wykonuje 

się za pomocą przycisków sterowania okna, które znajdują się w 

jego prawym górnym rogu. Są to:  

To okno Notatnika nie  

jest zmaksymalizowane 

Przyciski sterujące okna:    

Minimalizuj Maksymalizuj Zamknij  

na pasku zadań, pojawił się przycisk 

reprezentujący nowo otwarty program 
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Minimalizuj, Maksymalizuj (albo Przywróć w dół) i Zamknij 

 

1. Jeśli okno Notatnika na Twoim ekranie jest zmaksymalizo-

wane, to kliknij przycisk Przywróć w dół , jeśli nie, to 

przejdź do kolejnego punktu. 

Kolejne ćwiczenia rozpoczniemy od okienka niezmaksymalizo-

wanego – jak na rysunku na poprzedniej stronie. 

 

 

 

pasek tytułowy 
pasek menu 

na pasku zadań pojawił się przycisk 

reprezentujący nowo otwarty program 

 

 

To okno Notatnika jest 

zmaksymalizowane 

Przyciski sterujące okna: 

                     Minimalizuj  

             Przywróć w dół   

                                      Zamknij  
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2. Kliknij przycisk Maksymalizuj. 

 

 

 

Zauważ, że po najechaniu wskaźnikiem myszy na przycisk Maksymalizuj 

pokazał się zestaw możliwych układów okien. Gdy klikniesz w jedno z tych 

okien, to okno Notatnika przybierze taki kształt i położenie. Jest to nowość, 

która pojawiła się w wersji 11 systemu Windows. 

 

Okno programu Notatnik zostało zmaksymalizowane – zajmuje 

cały ekran. Przycisk Maksymalizuj  zmienia się w przycisk 

Przywróć w dół. 

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


To tylko fragmenty papierowej instrukcji: Obsługa komputera i laptopa z Windows 11 

Cała książka do nabycia na www.dladino.pl (tel. 22-759 35 60) 37 

3. Kliknij przycisk Przywróć w dół. Okno zostanie przywró-

cone do poprzednich rozmiarów. 

 

 

 

4. Kliknij przycisk Minimalizuj. Okno programu znika z 

ekranu, ale pozostaje przycisk na pasku zadań. Program zo-

stał zminimalizowany. Nie widać go na ekranie, ale jest stale 

aktywny (nie został usunięty z pamięci operacyjnej kompu-

tera). 

 

  

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


38 To tylko fragmenty papierowej instrukcji: Obsługa komputera i laptopa z Windows 11 

Cała książka do nabycia na www.dladino.pl (tel. 22-759 35 60) 

 

 

 

 

5. Najedź (na razie nie klikaj) wskaźnikiem myszy na przycisk 

Notatnika na pasku zadań Windows na dole ekranu. By po-

móc Ci upewnić się, że jest to właściwy przycisk, Windows 

pokaże najpierw miniaturkę okna powyżej przycisku. 

 

 

6. Najedź teraz wskaźnikiem myszy na tę miniaturkę. Ukaże 

się okno Notatnika o rzeczywistej wielkości. Teraz musisz 

jednak kliknąć miniaturkę, by pozostało ono na ekranie na 

stałe. Gdy jesteś pewien tożsamości przycisku na pasku za-

dań możesz od razu kliknąć sam przycisk, nie czekając na 

ukazanie się miniaturki. 
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7. Kliknij przycisk Zamknij. Okno programu zostaje zamknię-

te 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 programu, to pojawi się pytanie, czy chcesz zapisać efekt swojej 

pracy. Odpowiedz Nie zapisuj (klikając odpowiedni przycisk). O zapisywa-

niu na dysku dowiesz się na stronie 96. 

  

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


40 To tylko fragmenty papierowej instrukcji: Obsługa komputera i laptopa z Windows 11 

Cała książka do nabycia na www.dladino.pl (tel. 22-759 35 60) 

 

 

Przesuwanie obiektów 

1. Wskaż wskaźnikiem jakąś ikonę, np. Kosz, naciśnij lewy 

przycisk myszy i - nie zwalniając go - przesuń wskaźnik 

razem z „uchwyconym” obiektem na inne miejsce. Zwolnij 

przycisk myszy.  

 

 

Obiekt zostanie przesunięty na miejsce, w którym zwolniłeś 

przycisk myszy. Ta metoda przesuwania nazywana jest w syste-

mie Windows metodą „przeciągnij i upuść”. 

2. Przesuń ikonę z powrotem w poprzednie miejsce. 

3. Ponownie uruchom aplikację Notatnik. Jeśli jej okno 

będzie zmaksymalizowane, to je Przywróć w dół. 

 

4. Przesuniemy teraz okno programu Notatnik. Przebiega to 

tak samo jak w poprzednim punkcie, z tym że na początku 

musimy wskazać pasek tytułowy programu (ten z napisem 

Bez tytułu – Notatnik). 
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Zmiana rozmiarów okien 

 

1. Najedź wskaźnikiem na dowolną krawędź okna Notatnika, 

tak aby zmienił kształt na dwustronną strzałkę.  

 

2. Naciśnij teraz przycisk myszy i - nie zwalniając go - prze-

suń wskaźnik razem z „uchwyconą” krawędzią okna na inne 

miejsce. Nowa krawędź znajdzie się w miejscu, w którym 

zwolnisz przycisk myszy. 

Pozostałe krawędzie pozostały na swoich poprzednich miejscach. 

Możesz w ten sposób zarówno zwiększać, jak i zmniejszać roz-

miar. Możesz wykonać tę samą operację na innych krawędziach 

okna.  

3. Teraz rozpocznij od umieszczenia wskaźnika na jednym z 

rogów okna. Zmieni się on wtedy w ukośną dwustronną 

strzałkę. Możesz teraz przesuwać jednocześnie dwie krawę-

dzie (pionową i poziomą) okna.  

4. Zamknij okno programu Notatnik. 
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Czy jesteśmy w Internecie? 

Sprawdźmy teraz, czy Twój komputer jest już połączony z Inter-

netem. 

 

Spójrz na obszar powiadomień (zasobnik) po prawej stronie pa-

ska zadań Windows (str. 65). Wśród znajdujących się tam ikon 

jest ikona połączenia internetowego.  

  

(Przeznaczenie różnych ikon w tym obszarze najłatwiej rozszy-

frować najeżdżając na daną ikonę wskaźnikiem myszy i czekając 

na tyle długo, by pojawiła się etykieta opisująca ikonę.) W zależ-

ności od rodzaju połączenia internetowego jego ikona może mieć 

różne kształty. 

Może być taka (przy połączeniu WiFi):  
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Albo taka (przy połączeniu kablem):  

 

Mówimy tutaj o połączeniu komputer-modem a nie o tym jak Internet jest 

doprowadzany do Twojego mieszkania i modemu/routera. 

Gdy połączenia nie będzie. To ikonka będzie taka  

 

 

Zlokalizuj ikonkę połączenia internetowego. Wskaż ją wskaźni-

kiem myszy.  

Gdy etykieta opisująca ikonkę mówi: Dostęp do Internetu, to 

znaczy, że połączenie z Internetem działa i możesz przejść do 

dalszych ćwiczeń, w przeciwnym wypadku zapraszamy na stronę 

142., gdzie te zagadnienie szerzej omówimy. 
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Surfowanie po Internecie – Microsoft Edge 

Do surfowania po Internecie (przeglądania stron internetowych) 

służą programy (aplikacje) nazywane przeglądarkami interneto-

wymi. W Windows 11 taką aplikacją jest standardowo Microsoft 

Edge. Możesz zmienić Edge na jakąś inna przeglądarkę np. 

Chrome (patrz 102.), ale na razie użyjmy standardu. 

1. Uruchom program Microsoft Edge, tak jak się nauczyłeś na 

stronie 32. (wtedy uruchamiałeś Notatnik, teraz zrób to sa-

mo, tylko zamiast Notatnika znajdź i kliknij w menu star-

towym Microsoft Edge).  

Ponieważ Edge jest programem mocno lansowanym, bę-

dziesz go mógł prawdopodobnie otworzyć również w prost-

szy sposób:  

 poprzez kliknięcie jego ikonki na wierzchu menu start,  

 

 na pasku zadań  

 bądź na pulpicie (ikonkę na pulpicie musisz kliknąć po-

dwójnie – raz za razem). 
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Przy pierwszym uruchomieniu będziesz jeszcze musiał od-

powiedzieć na kilka pytań, przeczytać kilka wskazówek i 

udzielić kilka zgód. 

2. Gdy pojawi się okno aplikacji Edge, to je zmaksymalizuj 

(patrz str. 34.). 

3. Kliknij to pole (pole adresu i wyszukiwania).  

 

Możesz też kliknąć większe pole Wyszukaj w sieci Web 

(jeśli takie masz na ekranie).  

Zacznij pisać. Pojawi się tam migająca mała pionowa pa-

łeczka. To kursor tekstowy, zwany także punktem wstawia-

nia, gdyż określa on miejsce, w którym ukaże się wpisywa-

ny tekst.  
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4. Wpisz do tego pola to, co cię interesuje. Gdy np. jesteś 

grzybiarzem to wpisz miejsca na grzyby.  

 

 

5. Piszemy naciskając odpowiednie klawisze liter oraz klawi-

sze opisane w dodatku od strony 178.  

6. Polskie litery uzyskasz naciskając klawisz prawy Alt oraz 

jednocześnie odpowiednią literę (np. dla ą naciskamy jed-

nocześnie A i prawe Alt) – patrz str. 184. 

 

7. Błędy korygujesz klawiszem Backspace 

8. Gdy wpiszesz już wszystko, zatwierdzasz to naciśnięciem 

klawisza Enter. 

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


To tylko fragmenty papierowej instrukcji: Obsługa komputera i laptopa z Windows 11 

Cała książka do nabycia na www.dladino.pl (tel. 22-759 35 60) 47 

9. Ukaże się teraz ekran z propozycjami stron internetowych 

zawierających, to co szukasz (to tzw. wyniki wyszukiwania 

wyszukiwarki internetowej). 

10. Możesz ekran przewijać, tak jak przewijałeś listę Wszyst-

kich programów w menu startowym (patrz str. 30.) 

 

11. Kliknij tą pozycję, która wydaje się odpowiednia.  

12. Znajdziesz się teraz na wybranej stronie internetowej. Jeśli 

pojawi się prośba o zaakceptowanie „ciasteczek”, polityki 

prywatności itd. to kliknij, że akceptujesz.  
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13. Przewijaj ekran i naprowadzaj wskaźnik myszy na napisy i 

rysunki na ekranie.  

 

14. Jeśli po naprowadzeniu wskaźnika napis zmienia kolor i/lub 

zostaje podkreślony a wskaźnik myszy zmienia kształt na 

wskazującą dłoń, oznacza to, że napis ten jest hiperłączem. 

Kiedy je klikniesz, przeniesiesz się do innej strony lub wi-

tryny w Internecie. 
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15. Kliknij. Po pewnym czasie pokaże się inna strona. Do stro-

ny poprzedniej możesz wrócić klikając przycisk Wstecz. 

 

 

 

16. Edge zamykasz w normalny sposób, klikając przycisk 

Zamknij. 

 

Więcej o Internecie i korzystaniu z przeglądarki Microsoft Edge, 

dowiesz się od strony 152. 

  

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


50 To tylko fragmenty papierowej instrukcji: Obsługa komputera i laptopa z Windows 11 

Cała książka do nabycia na www.dladino.pl (tel. 22-759 35 60) 

 

 

Zamykanie Windows  
i wyłączanie komputera 

WAŻNE !!! 

Nigdy odłączaj komputera od prądu przed zamknięciem 

systemu Windows. W czasie zamykania komputer wykonuje 

pewne czynności, których zaniechanie może spowodować 

komplikacje przy ponownym uruchamianiu systemu. 

 

 

1. Kliknij przycisk Start. Wyświetli się menu Start. 

 

 

 

2. Kliknij przycisk wyłączania (Zasilanie). 
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3. Z menu, które się ukaże, wybierz Zamknij albo Uśpij. 

Jeśli komputera stacjonarnego nie zamierzać odłączać od zasila-

nia a z laptopa wyjmować baterii, to lepiej użyć Uśpij. Przed je-

go użyciem nie musisz zamykać otwartych programów, tak więc 

po „obudzeniu” komputera będziesz mógł wznowić pracę do-

kładnie w tym punkcie, na którym skończyłeś. Poza tym, po 

Uśpij komputer włączy się szybciej.  

Jeśli komputer chcesz odłączyć od prądu, to zapisz wcześniej 

wszystkie dokumenty, zamknij otwarte aplikacje i użyj opcji 

Zamknij.  

Większość laptopów jest tak skonfigurowana, że zamknięcie 

pokrywy (ekranu) powoduje automatyczne wykonanie jednej 

z opcji zamykania – najczęściej Uśpienia. 

 

Opis różnych opcji dotyczących zamykania (np. Zamknij, Uśpij, 

Uruchom ponownie) znajdziesz na stronie 66. 
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