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Wstęp

Czas zainwestowany w lekturę tej książki szybko się zwróci. Przykładowo, 
jeśli według naszych wskazówek zainstalujesz system Windows 10, to zy-
skasz wiele korzyści. Po czystej instalacji Windows 10 zacznie się zachowy-
wać jak nowy. Po uwolnieniu się z całego balastu (niepotrzebne programy, 
dane, napędy, wpisy, błędy...), który z upływem czasu coraz bardziej spowal-
nia komputer, Windows 10 sprawi Co podwójną radość. Ponadto, ponieważ 
naprawdę wszystko, co nie jest potrzebne do działania systemu operacyjne-
go, zostanie usunięte, to w 100% znikną wszystkie szkodniki (nawet jeżeli 
były bardzo dobrze ukryte). Kolejne rozdziały zawierają też praktyczne po-
rady, jak korzystać z systemu Windows 10.

Triki i sztuczki w Windows to temat tak stary, jak sam system.  W każdym 
wydaniu Windows ukrytych było sporo możliwości, z których wielu użyt-
kowników nie zdawało sobie sprawy. Książka zawiera zbiór porad do Win-
dows 10, pokazujących jak skonfigurować system i korzystać z dołączonych 
do niego programów. Ułatwiają one korzystanie z systemu lub pomagają 
zwiększyć jego funkcjonalność.

W książce znajdziesz też kilkadziesiąt odpowiedzi na najczęściej zadawa-
ne pytania przez użytkowników Windows 10. Chcemy w ten sposób poka-
zać sposoby rozwiązywania różnych problemów, które mogą być przydatne 
wszystkim osobom korzystającym z tego systemu operacyjnego.
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Czysta instalacja Windows 10: bezpiecznie 
i bezproblemowo
Mimo że Windows 10 pojawił się dopiero pod koniec lipca 2015 roku, to 
już korzystają z niego miliony osób na całym świecie i szybko ich przyby-
wa. W kolejnych dwóch do czterech lat Microsoft liczy, że liczba instalacji 
przekroczy miliard. Jest wiele dobrych powodów, aby zainstalować ten sys-
tem w swoim komputerze: nowe menu start, praktyczne centrum powiado-
mień, rozszerzone funkcje bezpieczeństwa i wiele więcej. Zwłaszcza jeden 
powód przekonuje wielu użytkowników do zmiany. Mianowicie, użytkow-
nicy systemów Windows 7 oraz 8 mogą przez pierwszy rok zmienić system 
operacyjny bez żadnych opłat.

Najczęściej wybieraną opcją instalacji jest aktualizacja. Jest to dość proste za-
danie. Kilka kliknięć i parę minut oczekiwania wystarczy, żeby w komputerze 
mieć Windows w zupełnie nowym wydaniu. Nie trzeba formatować dysku, 
wgrywać programów, przywracać danych czy wprowadzać klucza progra-
mu – jest to prawie tak samo proste, jak wgrywanie dowolnej aktualizacji.
Jednak nałożenie nowego systemu operacyjnego na stary często sprawia 
problemy. Najczęstsze tego przyczyny to:
• Jeżeli we wcześniej używanym Windows coś już było nie w porządku, to 

te błędy zostaną przeniesione do Windows 10.
• To samo dotyczy starych danych: zbędne programy, niepotrzebne wpisy, 

bazy danych rejestrów, przestarzałe sterowniki itd. spowolnią nowy Win-
dows 10. Testy wykazały, że wydajność wersji Windows 10 zainstalowa-
nych na czysto (w języku specjalistycznym: „clean install”) jest znacznie 
wyższa od tych zaktualizowanych. Świeżo zainstalowany system Win-
dows 10 pracuje wyraźnie szybciej na tym samym sprzęcie. Dotyczy to 
zwłaszcza aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym. Także start 
systemu przebiega szybciej.

• W przypadku aktualizacji może dojść do zwielokrotnionych proble-
mów ze sterownikami lub nieobsługiwanymi programami. Znacznie 
utrudnia to korzystanie z komputera, więc te przyczyny trzeba zna-
leźć i usunąć. W przypadku ponownej instalacji takie błędy występu-
ją o wiele rzadziej.

Jeżeli zainwestujesz nieco czasu w instalację „świeżego” systemu, to przez 
długi czas będziesz mieć więcej radości i przyjemności z nowego Windows 
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10. Opłaca się! Przede wszystkim, jeśli od kilku lat korzystasz z Windows 
7 lub 8, to czysta instalacja często czyni cuda. Jak dokładnie przeprowa-
dzić proces instalacji wraz z praktycznymi trikami, przedstawiamy w tym 
wydaniu.

Co należy jeszcze wiedzieć o czystej instalacji?
• Nie ma powrotu: jeżeli raz zainstalujesz system Windows 10 na świeżo, 

nie będzie już łatwej możliwości powrotu do starej wersji. Jeżeli ewentu-
alnie chcesz odzyskać system Windows 7 lub 8 – czego prawie nie umiem 
sobie wyobrazić w obliczu licznych zalet Windows 10 – to trzeba go tak-
że zainstalować zupełnie od nowa.

• Potrzebne jest gruntowne przygotowanie: rozpoczęcie instalacji bez pla-
nu nie jest dobrym pomysłem. Czystą instalację należy przygotować sta-
rannie. Jak to się robi, przedstawiamy na stronie 3. i kolejnych.

• Czysta instalacja powoduje utratę wszystkich danych i programów za-
pisanych na partycji systemowej (dysk C:). Pamiętaj, aby przed instala-
cją zrobić kopię zapasową plików (dokumentów, zdjęć itd.), które chcesz 
zachować.

Czy potrzebuję klucza produktu Windows 10?
Nie, obojętne, czy Twój komputer korzysta z tak zwanej wersji OEM (kupio-
nej w pakiecie z komputerem), czy sprzedażowej. Czysta instalacja Windows 
10 za pomocą płyty DVD lub klucza USB automatycznie aktywuje wersję 
Windows 10 i przejmuje licencję starego systemu. W tym celu nie trzeba 
nawet wpisywać numeru seryjnego. Ważne jest tylko, aby przed zmianą 
systemu zaktualizować stary Windows na Windows 10, dopiero potem 
przeprowadzić czystą instalację. Tylko w wyjątkowych przypadkach ko-
nieczny jest telefon na infolinię Microsoft w celu aktywacji produktu. Tyl-
ko jeśli Twój komputer ma tak zwaną licencję wielokrotną, co jest typowe 
dla dużych firm, to aktualizacja nie jest potrzebna.

Czy po instalacji Windows 10 moja licencja na Windows 7/8 ma jeszcze 
jakąś wartość?
Owszem. Klucze produktów dotychczasowych wersji Windows należy ko-
niecznie zachować (patrz strona 3). Mianowicie po przejściu na Windows 
10 w dalszym ciągu zachowują one ważność. Oznacza to, że później jest teo-
retycznie możliwość przejścia z powrotem na poprzednią wersję Windows. 
Co jednak jest istotne: liczba Twoich licencji Windows wskutek tego się 
nie zwiększa. Wolno Ci zatem korzystać tylko z jednego systemu Windows 
z jedną licencją. Jeżeli zatem zainstalujesz Windows 10 w komputerze, to 
na innym komputerze nie można zainstalować starej wersji Windows. Jest 
to dozwolone tylko po uprzednim usunięciu Windows 10.
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