
OneNote 2016 dla komputerów Mac

Przewodnik Szybki start 
Ta nowa wersja programu OneNote została zaprojektowana z myślą o komputerach Mac. Ten przewodnik pozwala 
poznać podstawy obsługi programu.

Szybki dostęp do narzędzi i poleceń
Zobacz, co możesz zrobić w programie OneNote 2016 dla 
komputerów Mac, klikając karty na wstążce oraz testując 
nowe i znajome narzędzia.

Lista notesów
Kliknij nazwę notesu, aby 
wyświetlić wszystkie otwarte 
notesy, utworzyć nowe lub 
wyświetlić stan synchronizacji.

Przeszukiwanie notatek
Rozpocznij wpisywanie tekstu w polu 
wyszukiwania, aby znaleźć wyrazy i frazy 
w notesach.

Pasek narzędzi Szybki 
dostęp
Trzymaj często używane 
polecenia pod ręką.

Strony notesu
Klikaj te karty, aby przełączać 
się między stronami w bieżącym 
notesie.

Oznaczanie ważnych informacji
Kategoryzuj lub priorytetyzuj ważne 
informacje, oznaczając wybrane 
notatki.

Sekcje notesu
Klikaj te karty, aby przełączać 
się między sekcjami w bieżącym 
notesie.

Pisanie w dowolnym miejscu 
na stronie
Elastyczna kanwa programu 
OneNote nie jest ograniczona, 
w przeciwieństwie do innych 
aplikacji.

Zaznaczanie akapitu
Kliknij, aby zaznaczyć 
notatki lub kliknij, 
przytrzymując klawisz 
Ctrl, aby uzyskać więcej 
opcji.

Ukrywanie wstążki
Potrzebujesz więcej 
miejsca? Kliknij 
strzałkę, aby włączyć 
lub wyłączyć wstążkę.

Zmienianie rozmiaru 
kontenerów notatek
Przeciągnij krawędź notatki, 
aby dopasować jej rozmiar 
do strony, lub przeciągnij całą 
ramkę, aby przenieść ją w inne 
miejsce.
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Dostęp do notatek z dowolnego 
miejsca
Po co komu notatki, plany i pomysły, jeśli są one uwięzione na dysku twardym? 
Zaloguj się do bezpłatnego konta Microsoft przy pierwszym uruchomieniu 
programu OneNote na komputerze Mac, aby zawsze mieć dostęp do swoich 
notesów. Udostępniliśmy nawet bezpłatną aplikację OneNote dla urządzeń iPhone 
i iPad, dzięki której możesz być zawsze na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Nigdy nie brakuje papieru
Aby utworzyć nową stronę w bieżącej sekcji notesu, kliknij polecenie (+) Dodaj 
stronę nad kartami stron lub kliknij polecenie Plik > Nowa strona na pasku menu.

Aby utworzyć nową sekcję w bieżącym notesie, kliknij znak plus (+) znajdujący 
się obok kart sekcji lub kliknij polecenie Plik > Nowa sekcja na pasku menu.

Po pierwszym uruchomieniu programu OneNote zostanie utworzony notes 
domyślny z sekcją Szybkie notatki, ale łatwo możesz tworzyć dodatkowe notesy 
dla poszczególnych tematów i projektów, klikając polecenie Plik > Nowy notes 
na pasku menu.Automatyczne zapisywanie 

wyników pracy
Program OneNote automatycznie zapisuje wszystkie zmiany podczas pracy, więc 
nie trzeba tego robić samodzielnie. Nawet w przypadku zamknięcia aplikacji 
lub uśpienia komputera Mac notatki są zawsze zapisane, dzięki czemu można 
kontynuować pracę od miejsca jej przerwania.

Aby sprawdzić, kiedy program OneNote ostatnio zsynchronizował zmiany, kliknij 
nazwę bieżącego notesu, a następnie kliknij strzałkę obok niego na liście Notesy.
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Oznaczanie wybranych notatek 

Galeria znaczników na karcie Narzędzia główne umożliwia wizualne 
priorytezowanie lub kategoryzowanie wybranych notatek. Obok oznaczonych 
notatek są wyświetlane ikony, które przypominają o wykonaniu ważnych zadań lub 
odpowiednim oznaczeniu zakończonych zadań na liście zadań do wykonania.

Organizowanie informacji 
w tabelach 

Gdy arkusz kalkulacyjny to przesada, użyj prostych tabel w programie OneNote, 
aby ułatwić zrozumienie informacji. Rozpoczynając od nowego wiersza tekstu, 
wpisz wyraz, frazę lub liczbę, a następnie naciśnij klawisz Tab, aby utworzyć 
następną kolumnę. Naciśnij klawisz Return, aby utworzyć nowy wiersz. Innym 
sposobem jest kliknięcie polecenia Wstaw > Tabela na wstążce lub na pasku 
menu.

Po utworzeniu i zaznaczeniu tabeli na karcie Tabela na wstążce zostaną 
wyświetlone dodatkowe polecenia.

Kopiowanie tekstu z obrazów 

Program OneNote może rozpoznawać tekst na obrazach. Na dowolnej stronie 
wstaw obraz zawierający czytelny tekst (np. zdjęcie paragonu), kliknij obraz 
z naciśniętym klawiszem Control, kliknij polecenie Kopiuj tekst z obrazu, 
a następnie wklej skopiowany tekst w wybranym miejscu.

Tworzenie hiperlinków w stylu 
wiki
Zamień notes w funkcjonalną witrynę typu wiki, tworząc linki do określonych sekcji 
lub stron. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Control i kliknij kartę sekcji lub strony, do 
której ma prowadzić link. Następnie kliknij polecenie Kopiuj link do sekcji lub 
Kopiuj link do strony i wklej go w dowolnym miejscu.
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Przesyłanie opinii
 
Spodobał Ci się program OneNote dla komputerów Mac? Masz pomysł na jego 
ulepszenie? Kliknij ikonę buźki w prawym górnym rogu okna aplikacji, aby wysłać 
opinię bezpośrednio do zespołu deweloperów programu OneNote.

Pomoc do programu OneNote
 
Na pasku menu kliknij polecenie Pomoc, aby wyszukać funkcje i polecenia 
programu OneNote, dla których potrzebujesz pomocy, lub kliknij polecenie Pomoc 
programu OneNote, aby przejrzeć popularną zawartość. U dołu każdego artykułu 
pomocy znajduje się formularz opinii, dzięki któremu możesz przekazać nam 
informacje o tym, czy dany artykuł był dla Ciebie przydatny.

Współpraca z innymi osobami
Kliknij przycisk Udostępnij ten notes w prawym górnym rogu, aby zaprosić inne 
osoby do edycji bieżącego notesu, skopiować link do lokalizacji notesu w chmurze 
albo wysłać bieżącą stronę jako wiadomość lub załącznik w formacie PDF ze swojej 
preferowanej usługi poczty e-mail.

Inne przewodniki Szybki start
Program OneNote jest tylko jedną z nowo zaprojektowanych aplikacji 
w nowym pakiecie Office 2016 dla komputerów Mac. Odwiedź witrynę  
http://aka.ms/office-mac-guides, aby pobrać bezpłatne przewodniki 
Szybki start  la nowych wersji programów Word, Excel, PowerPoint i Outlook 
przeznaczonych dla komputerów Mac. 

Wszelkie opinie na temat przewodników możesz przesłać za pomocą formularza 
u dołu strony pobierania. Dziękujemy!


