
System operacyjny  
MS Windows 10 
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Windows 10 – płatna wersja systemu operacyjnego firmy Microsoft. Została wydana 
29 lipca 2015 roku. Do końca lipca 2016 roku możliwa była aktualizacja systemu 
Windows 7 lub 8.1 na 10 bez opłat. 
 
Pierwsze wzmianki o systemie pojawiły się w kwietniu 2014 roku, natomiast 
publiczna prezentacja miała miejsce 30 września 2014.  
 
Wedle stanu na dzień 26 lipca 2016 roku, Windows 10 był zainstalowany na 19% 
komputerów osobistych. 
 

Logo systemu 
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Pulpit z tapetą Ikony na pulpicie 

Pasek zadań Przycisk otwierający 
główne menu 

Programy 
pracujące w tle 
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Przycisk otwierający główne menu.  
Po kliknięciu przycisku mamy dostęp do zainstalowanych 
programów i ustawień na komputerze.  
Znajduje się tam również przycisk, którym należy  
w poprawny sposób wyłączyć komputer.  
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Przycisk otwierający główne menu.  
Po kliknięciu przycisku Wszystkie aplikacje możemy 
uruchomić wybrany program. 
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Zdjęcie: www.softonet.pl 

Porządkujemy dane w komputerze. 
Prace, które chcesz zapamiętać i przechować w komputerze 
zapisuj w dokumentach.  
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Zakładanie folderów. 
Aby założyć nowy folder kliknij w polecenie: Nowy folder lub 
przyciśnij prawy przycisk myszy i wybierz polecenie Nowy,  
a potem Folder.  
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Zakładanie folderów. 
Następnie nadaj folderowi nazwę. 
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Operacje na folderach. 
Ustawiając się kursorem myszy na 
dowolnym folderze i klikając prawy 
przycisk myszy zostanie rozwinięte menu. 
Dzięki niemu możemy folder np. otworzyć, 
usunąć, skopiować, zmienić jego nazwę, 
czy też zapoznać się z jego właściwościami. 
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Zapisywanie prac na przykładzie 
dokumentu tekstowego. 

Aby zapisać dokument w pamięci komputera kliknij 
w polecenie Plik. 

SP 8  Lubin 



Zapisywanie prac na przykładzie 
dokumentu tekstowego. 

Następnie kliknij w polecenie Zapisz jako. 
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Zapisywanie prac na przykładzie 
dokumentu tekstowego. 

Wybierz w Dokumentach folder, w którym chcesz 
zapisać pracę, nazwij dokument i możesz wybrać 
odpowiedni format. Zatwierdź poleceniem Zapisz. 
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Zapisywanie prac na przykładzie 
rysunku. 

Aby zapisać rysunek w pamięci komputera kliknij  
w polecenie Plik. 
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Zapisywanie prac na przykładzie 
rysunku. 

Następnie kliknij w polecenie Zapisz jako. 

SP 8  Lubin 



Zapisywanie prac na przykładzie 
rysunku. 

Wybierz w Dokumentach folder, w którym chcesz 
zapisać pracę, nazwij rysunek i możesz wybrać 
odpowiedni format. Zatwierdź poleceniem Zapisz. 
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