Obsługa MS Windows za pomocą klawiatury
Praca w systemie
Klawisz Windows
(lub lewy CTRL + ESC)

menu START

lewy ALT + TAB

Przełączanie pomiędzy uruchomionymi aplikacjami
- (ALT + TAB) jednorazowo – przełączenie na ostatnio
używaną aplikację
- trzymając ALT kolejne użycia TAB pozwala wybrać inną
aplikację, zwolnienie ALT przełącza na wybraną.

Klawisz Windows + D
Klawisz Windows + M

pokaż pulpit (przejdź na pulpit), minimalizuj aplikacje
Czasem w celu rozpoczęcia przeglądania pulpitu należy
nacisnąć spację aby wybrać pierwszy element.

Klawisz Windows + R

Okno uruchamiania nowego programu

Klawisz Windows + E

Eksplorator Windows (Mój komputer)

,,,

poruszanie się w ramach listy, tabeli, menu, grupy, pozycji
(zależy od zastosowań – zawsze próbować)

lewy SHIFT + ,,,,
PageUP, PageDOWN

Zaznaczanie ciągłe (od do)
- SHIFT trzymać przez cały czas zaznaczania

lewy CTRL + A

Zaznaczanie dowolnej, nieciągłej grupy obiektów
- CTRL trzymać przez cały czas zaznaczania
- SPACJA zaznacza/odznacza aktualny obiekt
Zaznacz wszystko

lewy CTRL + C

Kopiuj (również zaznaczenie plików do kopiowania)

lewy CTRL + V

Wklej (również potwierdzanie celu kopiowania/przenoszenia
plików)

lewy CTRL + X

Wytnij (również zaznaczenie plików do przeniesienia)

DEL

Usuń (również pliki)
- DEL usuwa pliki do Kosza
- SHIFT + DEL usuwa pliki bezpowrotnie

TAB

Przejście na kolejną grupę obiektów (zależy od zastosowań)

Klawisz Menu kontekstowe
(lub SHIFT + F10)

Wywołanie menu kontekstowego obiektu

ENTER

Uruchomienie akcji standardowej związanej z obiektem
(uruchomienie pliku wykonywalnego, otworzenie dokumentu
tekstowego, odtworzenie mediów)

(litera)

Bardzo często wciśnięcie litery w ramach przeglądanej grupy
powoduje przejście do pierwszego obiektu, którego nazwa
rozpoczyna się od tej litery. Kolejne wciśnięcia przesuwają na
następny zgodny obiekt.

lewy CTRL + ,,,
+ SPACJA

CTRL + ALT + DEL

Menedżer zadań (zarządzanie procesami, monitoring)

lewy ALT+SHIFT,
CTRL+SHIFT

Zmiana dostępnego języka (PL, EN, DE, RU ...),
Zmiana dostępnego układu klawiatury (polski, polski progr.)

F3 (w ramach pulpitu)

Wyszukiwanie (plików, folderów, komputerów ... )

Praca z aplikacją (oknem)
lewy ALT + F4

Zamknięcie okna

TAB (SHIFT + TAB)
ENTER

SPACJA

Lewy CTRL + TAB
(CTRL+SHIFT+TAB)

Przejście na kolejną (poprzednią) grupę obiektów w ramach
okna
Potwierdzenie (uruchomienie akcji domyślnej/głównej okna –
lub wybranej)
Naciśnięcie przycisku, zaznaczenie/odznaczenie aktywnego
obiektu (pole zaznaczenia [] to z punktu widzenia systemu
operacyjnego też przycisk)
- czyli SPACJA jest najczęściej odpowiednikiem kliknięcia
lewym klawiszem myszy
przemieszczanie się pomiędzy zakładkami (następna,
poprzednia)

Lewy ALT

menu okna (wejście/wyjście)
- poruszanie się w ramach

Lewy ALT + (litera)

Podstawowe skróty klawiszowe do pozycji menu (odpowiednie
litery skrótów są podkreślone w nazwie)
- np.: ALT + P = podmenu Plik
UWAGA! Każada aplikacja może posiadać różne skróty
klawiszowe do pozycji menu. Z reguły są one widoczne obok
danej pozycji.

Lewy ALT + SPACJA

Menu systemowe okna (min., maks., zamknij)

F1

Z reguły zarezerwowany do uruchomienia pomocy

ALT + 

Do przodu (widok w eksploratorze, lub strona internet.)

ALT + 

Wróć (widok w eksploratorze, lub strona internetowa)

ESC

Anulowanie, wyjście, zamknięcie okna dialogowego

, 

Rozwijanie, zwijanie gałęzi drzewa

ALT + 

Rozwinięcie listy rozwijanej

Praca w dokumencie

(większość edytorów)

,,,

Zmiana pozycji kursora o jeden znak, jedną linię

HOME, END

Początek, koniec wiersza

CTRL + ( HOME, END )

Początek, koniec dokumentu

PageUP, PageDOWN

Strona w górę, w dół

CTRL+Z, CTRL+SHIFT+Z

Cofnij zmianę, przywróć wycofane

SHIFT + ,,,

Zaznaczanie znaków, linii (zgodnie z kierunkiem poruszania)

SHIFT + PgDn, PgDn

Zaznaczanie stronami (zgodnie z kierunkiem – góra, dół)

CTRL + A

Zaznacz wszystko (ALL)

CTRL + B, I, U

Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie

CTRL + E, L, R, J

Wyrównanie: do środka, do lewej, do prawej, wyjustowanie

CTRL + <,>

Zmniejsz, zwiększ czcionkę

CTRL =, CTRL SHIFT =

Indeks dolny, indeks górny (włączanie / wyłączanie)

Praca w przeglądarkach Internetowych
Lewy ALT + D

(Mozilla Firefox) Przejście do pola adresu

Lewy ALT + A

(Internet Explorer) Przejście do pola adresu

Lewy ALT + HOME

Strona domowa

Lewy CTRL + H

Pokaż/ukryj panel historii przeglądania

Lewy ALT + 

Poprzednia strona

Lewy ALT + 

Następna strona

Lewy CTRL + T

Nowa zakładka

Lewy CTRL + F4

Zamknięcie aktualnej zakładki

Lewy CTRL + TAB

Przemieszczanie się po zakładkach

PageUP, PageDOWN,
,,,, TAB

Przesuwanie strony, przemieszczanie się po obiektach strony

Praca w Winamp
Lewy CTRL + TAB

Przełączanie pomiędzy otwartymi oknami Winamp’a

,

5 sekund w przód, w tył podczas odtwarzania

X

Odtwarzaj, wznów zatrzymane

C

Pauza, wznów

V

Zatrzymaj

lewy CTRL + D

Włącz/wyłącz dwukrotnie powiększenie widoku okna

S

Włącz/wyłącz odtwarzanie w kolejności losowej

R

Włącz/wyłącz powtarzanie od początku gdy koniec listy

Okno główne odtwarzacza
L

Otwórz plik i odtwarzaj

,

Głośniej / ciszej

Lewy ALT, potem ,,,

Poruszanie po menu (wiele opcji, konfiguracja)

Okno listy odtwarzania
L, SHIFT + L, DELETE

Dodaj plik, dodaj zawartość folderu, usuń z listy

,, ENTER

Nawigacja po liście, wybór utworu

