
Temat: Podstawowe operacje na plikach i folderach. 

 
 
Plik – zbiór powiązanych ze sobą informacji, przechowywany pod określoną nazwą na dowolnym nośniku 
pamięci. Plik może zawierać program lub jego część, dokument tekstowy, tabelę arkusza kalkulacyjnego, bazę 
danych, rysunek, zdjęcie, utwór muzyczny, film, animację. 

Katalog (ang. directory, katalog) – logiczna struktura organizacji danych na nośnikach danych. Katalog może 
zawierać pliki i kolejne katalogi. Można powiedzieć, że katalog to pojemnik na pliki (lub inne katalogi), 
pozwalający je  katalogować,  zamiast  składować  bezpośrednio  w  katalogu  głównym  systemu  plików. 
W literaturze oraz w codziennej pracy zamiast słowa katalog jest używany zamiennie zwrot folder (chociaż 
między tymi pojęciami jest pewna różnica). 

Aby zachować porządek na dysku twardym i na innych nośnikach pamięci masowej, pliki można 
grupować w folderach. W układzie folderów jest zastosowana struktura hierarchiczna. 
Foldery na jednym dysku tworzą drzewo, w którym można wyróżnić folder główny, zawierający wszystkie 
pozostałe foldery oraz wszystkie pliki na dysku. Struktura folderów służy lepszej organizacji plików na dysku 
i ułatwia użytkownikowi utrzymywanie porządku. 
Na poniższym rysunku dysk C: zawiera się m. in. folder ECDL 2016, w którym jest folder B1, a w nim cztery 
katalogi. Folder Testy zawiera folder(y) i być może pliki, a folder pliki_b1 zawiera foldery i pliki. Folder 
Obrazy może zawierać tylko pliki. 

Ścieżka dostępu – ciąg znaków określający położenie dowolnego obiektu w strukturze katalogu na dysku 
twardym lub innym nośniku danych (CD, pendrive itp.). W systemach Windows ma postać listy katalogów 
odseparowanych backslashem ("\"), np. C:\ECDL2016\B1\pliki_b1. 

Na poniższym rysunku, obok znajdujących się w lewym oknie ikon folderów i dysków widać strzałki 

skierowane w prawą stronę  i w dół . 
 

 

Rysunek 1. Okno Eksploratora plików systemu operacyjnego Windows 10 



 

 

Znak   informuje, że folder jest „zwinięty”, a znak , że folder jest „rozwinięty”. Brak tych znaków 
oznacza, że folder nie zawiera innych folderów (podkatalogów). 

W lewej części okna (okienko nawigacji) widoczna jest struktura folderów, a w prawej części (okienko 
główne) zawartość katalogu pliki_b1. Taki sposób wyświetlania informacji o zasobach programowych 
komputera, pozwala sprawnie poruszać się po dyskach i folderach. Wystarczy kliknąć myszką na wybranym 
dysku lub folderze, aby w prawej części okna wyświetlić ich zawartość. 

Atrybuty pliku to cechy charakterystyczne danego pliku w komputerze (zależą od systemu operacyjnego). 
Atrybutami mogą być: 
 rozmiar, nazwa, data utworzenia, modyfikacji, ostatniego dostępu, usunięcia itp., 
 właściciel, autor, 
 prawa (zapisu, odczytu itd. – mogą być odmienne dla różnych grup użytkowników), 
 położenie, typ pliku. 

Nazwa pliku składa się z nazwy właściwej i rozszerzenia, które określa jego typ i zwykle wskazuje na 
program, w jakim plik został utworzony. 

Rozszerzenie nazwy to skrót występujący po kropce na końcu nazwy pliku. Jednoznacznie określa typ pliku, 
pozwalając systemowi operacyjnemu rozpoznawać przeznaczenie pliku. 

Tabela. Przykłady rozszerzeń: 
 

Rozszerzenie Opis Przykład 

.exe wykonywalne pliki programów tester.exe 

.sys, pliki ze sterownikami netr7364.sys 

.dll biblioteki przechowujące różne podprogramy capicom.dll 

.mp3 skompresowany plik muzyczny kos.mp3 

.txt dokument tekstowy utworzony w Notatniku list.txt 

.doc, .docx dokument tekstowy utworzony w programie Microsoft Word podanie.doc 

.xls, .xlsx arkusz kalkulacyjny utworzony w programie Microsoft Excel zakupy.xlsx 

.ppt, .pptx prezentacja utworzona w programie Microsoft PowerPoint szkoła.ppt 

.mdb, .accdb baza danych utworzona w programie Microsoft Access uczniowie.mdb 

.jpg plik graficzny, fotografia róża.jpg 

.gif plik graficzny, rysunek, animacja kot.gif 

.png plik graficzny, rysunek, fotografia samolot.png 

.zip, .rar plik archiwum dokumenty.zip 

.pdf przenośny format dokumentu ulotka.pdf 

.wav format zapisu dźwięku, kompresja bezstratna kolęda.wav 

.mpg, .avi format zapisu filmów wakacje.mpg 
 

Dokument komputerowy zapisujemy w pliku na dowolnym nośniku pamięci zewnętrznej, korzystając 
z opcji Zapisz lub Zapisz jako. 
W oknie umożliwiającym zapis dokumentu: 
 należy wybrać miejsce zapisania pliku: nośnik pamięci zewnętrznej, chmurę a następnie folder, 
 w polu Nazwa pliku – wpisać nazwę zapisywanego pliku, 
 w polu Zapisz jako typ – wybrać typ pliku. 

Podczas zapisywania dokumentu program wprowadza najczęściej nazwę domyślną (np. Dok1, bez tytułu), 
którą należy zmienić na swoją nazwę, określającą zawartość dokumentu, np.: Pismo do urzędu, Podanie 
o pracę, Fotografia z wakacji, itp. Właściwe nazewnictwo plików i folderów (np.: Praca, Hobby, Filmy, Fotki z 
wycieczki) ułatwia przechowywanie i wyszukiwanie dokumentów, nawet po upływie długiego czasu. 

Aby utworzyć nowy folder, należy: 
 jeśli na dysku znajdują się już foldery, to możemy jeden z nich otworzyć, aby w nim utworzyć podkatalog, 
 w prawej części okna kliknąć prawym klawiszem myszki na wolnym obszarze i z rozwiniętego menu 

kontekstowego wybrać polecenie Nowy, a następnie polecenie Folder lub użyć skrótu Ctrl+Shift+N. 



 

 zmienić nazwę domyślną folderu Nowy folder na nazwę własną. 

Przy tworzeniu folderu w oknie Eksploratora plików możemy też skorzystać z menu Narzędzia główne, z 
którego wybieramy polecenie Nowy folder. 

Można tworzyć nowe foldery, klikając prawym przyciskiem myszy na pulpicie. 

Aby zmienić nazwę pliku lub folderu, należy: 
 kliknąć prawym przyciskiem myszki ikonę (nazwę) folderu lub pliku, 
 z wyświetlonego menu kontekstowego wybrać polecenie Zmień nazwę, 
 wpisać nową nazwę, 
 nacisnąć klawisz Enter. 

 

Pliki, zwłaszcza graficzne mogą mieć duże rozmiary. Często można je znacznie zmniejszyć poprzez 
kompresję (spakowanie). Pliki (foldery) poddaje się kompresji m. in. podczas wykonywania kopii plików na 
innych nośnikach, przesyłania plików jako załączników do poczty elektronicznej, umieszczania na stronach 
internetowych. Kompresja danych polega na zapisaniu ich tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca. 

Do kompresji danych służą programy zwane archiwizatorami. Do najpopularniejszych archiwizatorów 
należą programy: 
– WinZip (komercyjny, dla użytkowników systemu Windows), 
– WinRar (shareware, po instalacji użytkownik może korzystać z niego bez ograniczeń przez 40 dni), 
– 7-Zip na licencji open source, 
które umożliwiają również rozpakowywanie plików. Korzystając z nich, otrzymujemy pliki z rozszerzeniem 

odpowiednio: .zip, .rar, 7z. 
Archiwizatory pozwalają na tworzenie samorozpakowujących się archiwów (.exe), możliwe jest również 
zaszyfrowanie plików. 

Aby dokonać kompresji (spakowania) pliku lub folderu w systemie Windows, należy zaznaczyć plik (pliki) 
lub folder i z menu kontekstowego wybrać Wyślij do, a następnie Folder skompresowany (zip). Spakowany 
plik (folder) będzie zapisany w tym samym folderze i pod tą samą nazwą, ale z rozszerzeniem .zip. Oczywiście 
nazwę spakowanego pliku można zmienić, pozostawiając rozszerzenie .zip. 

Aby rozpakować plik archiwum (.zip) w systemie Windows, wystarczy kliknąć jego nazwę lub ikonkę, 
otwierając go w ten sposób, a następnie przeciągnąć plik do wybranego folderu (wtedy następuje 
jego dekompresja). 

Można również kliknąć plik archiwum prawym przyciskiem myszki i wybrać polecenie Wyodrębnij 
wszystkie..., a w następnym oknie wybrać miejsce docelowe (folder) i kliknąć przycisk Wyodrębnij. Pliki 
zostaną wyodrębnione do wskazanego folderu. 

Kopiowanie, przenoszenie plików lub folderów  

Aby skopiować plik lub folder przez Schowek, należy: 
 otworzyć folder źródłowy (nośnik pamięci zewnętrznej, chmura), w którym został zapisany plik lub 

znajduje się folder przeznaczony do skopiowania, 
 kliknąć ikonę (lub nazwę) pliku lub folderu, 
 skopiować plik lub folder do Schowka (opcja Kopiuj lub skrót klawiaturowy Ctrl + C), 
 kliknąć ikonę (lub nazwę) nośnika pamięci zewnętrznej lub folderu docelowego, 
 wkleić we wskazane miejsce zawartość Schowka (opcja Wklej lub skrót klawiaturowy Ctrl + V). 

Opcje Kopiuj i Wklej można również wybrać z menu kontekstowego. 

Aby przenieść plik lub folder przez Schowek, należy: 

 otworzyć folder źródłowy (nośnik pamięci zewnętrznej, chmura), w którym został zapisany plik lub 
znajduje się folder przeznaczony do przeniesienia, 

 kliknąć ikonę (lub nazwę) pliku lub folderu, 
 wyciąć plik lub folder, czyli przenieść go do Schowka (opcja Wytnij lub skrót klawiaturowy Ctrl + X), 
 kliknąć ikonę (lub nazwę) nośnika pamięci zewnętrznej lub folderu docelowego, 
 wkleić we wskazane miejsce zawartość Schowka (opcja Wklej lub skrót klawiaturowy Ctrl + V). 

http://www.winrar.com.pl/
http://7-zip.org.pl/


 

Opcje Wytnij i Wklej można również wybrać z menu kontekstowego. 

Skopiowanie pliku (lub folderu) oznacza, że ten sam plik jest zapisany w dwóch różnych miejscach – na 
innych nośnikach pamięci zewnętrznej lub na tym samym nośniku, ale w różnych folderach. 

Przeniesienie pliku (lub folderu) powoduje, że jest on zapisany w nowym miejscu – w innym folderze lub na 
innym nośniku pamięci zewnętrznej, a usuwany z miejsca, w którym znajdował się poprzednio. 

 

Aby przenieść (skopiować) plik lub folder przez przeciągnięcie lub upuszczenie, należy: 
 otworzyć folder źródłowy (nośnik pamięci zewnętrznej), w którym został zapisany plik lub znajduje się 

folder przeznaczony do przeniesienia (skopiowania), 

 rozwinąć strukturę folderów tak, aby widoczna była nazwa folderu docelowego, 
 ustawić kursor na ikonie (lub nazwie) pliku lub folderu przeznaczonego do przeniesienia (skopiowania), 
 przeciągnąć i upuścić myszką plik lub folder na ikonę lub nazwę folderu docelowego. 

Pliki (foldery) można również kopiować lub przenosić stosując metodę przeciągnij i upuść, ale przy 
wciśniętym prawym przycisku myszki. Wówczas, po przeciągnięciu ikony (nazwy) pliku (folderu) w miejsce 
docelowe i puszczeniu prawego przycisku myszy, zostanie wyświetlone na ekranie menu kontekstowe, za 
pomocą którego możemy zdecydować, czy plik (folder) ma być skopiowany, przeniesiony czy też ma zostać 
utworzony skrót do pliku (folderu). 

Pliki (foldery) usuwane z dysku twardego (SSD) dowolną metodą są przenoszone do folderu Kosz – chyba, 
że zrezygnowaliśmy z funkcji przenoszenia do Kosza. Jeśli podczas usuwania plików (folderów) 
przytrzymamy wciśnięty klawisz Shift to plik zostanie usunięty z pominięciem Kosza. 

Aby usunąć pliki (foldery), należy: 
 otworzyć  folder  źródłowy  (nośnik  pamięci  zewnętrznej),  w  którym  znajdują  się  pliki  (foldery) 

przeznaczone do usunięcia, 

 zaznaczyć pliki (foldery) przeznaczone do usunięcia, 
 usunąć pliki (foldery) korzystając z opcji Usuń lub klawisza Delete. 

 


