
Twoja ściąga dla Windows 10

Przenosi na ekran aktywnych 
aplikacji, okien i wirtualnych 
pulpitów

Tab+

Tab+Alt
Przełączanie się między 
otwartymi oknami

+ D Pokazuje pulpit

+ M Minimalizuje wszystkie 
otwarte okna

Przełącza język klawiatury

+ A Otwiera Centrum akcji

+ K
Otwiera panel łączenia 
się z bezprzewodowymi 
urządzeniami

+ . Otwiera panel emoji, lub kaomoji 
tj. emoji z znaków i symboli

+ Space

+ P

+ S

+Shift S+

+ E

+ I

Uruchamia panel do 
przełączania między 
ekranami

Szybkie wyszukiwanie w PC

Szybki zrzut ekranu z funkcją 
zrzutu wybranej części 
ekranu

Szybie uruchomienie 
Eksploratora plików

Szybkie uruchomienie 
Panelu Ustawień

Kopiowanie zaznaczonego 
pliku lub tekstu do Schowka

Wycinanie zaznaczonego pliku lub 
tekstu i skopiowanie do Schowka

Wklejenie ostatniego skopiowanego 
elementu do Schowka

Otwarcie Schowka ze 
skopiowanymi elementami

+ CCtrl

+ XCtrl

+ VCtrl

+ V

Do pracy:

Wirtualne pulpity

+ + ←Ctrl Przełącz w lewo + + →Ctrl Przełącz w prawo + + DCtrl Nowy pulpit wirtualny

Przegląd najciekawszych 

skrótów i funkcji, które 

ułatwią Ci pracę i życie 

codzienne.

System operacyjny Windows jest z nami od 35 lat, a jego 

najnowsza wersja Windows 10 jest używana przez 1 miliard 

aktywnych użytkowników miesięcznie. Jest to najbardziej 

rozpowszechniony i najczęściej używany system operacyjny 

na świecie pomagający nam w pracy i w domu. Korzystając 

z Windows od lat nauczyliśmy się używać różnych skrótów 

i sztuczek. 



Twoja ściąga dla Windows 10

Aktualne okno dopasuje do 
lewej krawędzi ekranu

Dziel i rządź!

+ ←

+ →

+ ↓

+ ↑

Aktualne okno dopasuje do 
prawej krawędzi ekranu

Zminimalizuje aktualne 
okno

Rozszerza aktualne okno, 
aby wypełnić ekran

Przeliczanie walut? 

Wskazówka:

Kalkulator w systemie Windows 10 potrafi nie 
tylko przeliczać waluty zgodnie z aktualnym 
kursem wymiany, ale także obsługiwać 
inne jednostki długości, objętości, 
powierzchni itp.

W trakcie grania

Pod względem bezpieczeństwa

+ G

+ L

Otwarcie paska Windows 
Game Bar

Szybkie zablokowanie 
urządzenia

Microsoft Defender

Subskrypcja Xbox Game Pass zapewnia Ci setki tytułów 
gier dostępnych za jedną miesięczną opłatę. Grasz w gry 
tak samo jak w przypadku streamowania ulubionych 
filmów i seriali.

Najlepsza ochrona antywirusowa

Windows 10 zawiera również stale aktualizowany program 
antywirusowy Microsoft Defender, który chroni Twoje 
dane i prywatność. Bezpieczeństwa w sieci natomiast 
zdecydowanie nie warto lekceważyć, unikaj podejrzanych 
linków, e-maili lub załączników.

Jak zalogować się za pomocą funkcji Windows Hello

Nie musisz pamiętać hasła, możesz zalogować 
się do systemu Windows 10 także za pomocą 
numerycznego kodu PIN, tak jak w przypadku 
telefonu komórkowego

Najszybszy sposób logowania się do systemu 
Windows 10 poprzez rozpoznawanie twarzy

Żeby przyśpieszyć logowanie, można używać 
palca na urządzeniach wyposażonych w czytnik 
linii papilarnych

Blokada dynamiczna

Sparuj swoje urządzenie z telefonem komórkowym przez 
Bluetooth. Za każdym razem, kiedy wychodzisz i zabierasz 
ze sobą telefon komórkowy, urządzenie blokuje się 
automatycznie. Funkcję dynamicznej blokady możesz 
aktywować w Start> Ustawienia> Konta> Opcje logowania, 
zaznaczając pozycję o identycznej nazwie.

Przegląd najciekawszych skrótów i funkcji, które ułatwią Ci pracę i życie codzienne.

Wskazówka:

Wszystkie gry – jedna płatność?

Wskazówka:

Wskazówka:


