
Outlook 2016
Porady i wskazówki
Skróty i funkcje oszczędzające czas
w Twojej ulubionej aplikacji poczty 
e-mail i kalendarza

Dotyczy programu Outlook 2016 dla systemu Windows



Naciśnij te klawisze:1

1. Szybkie przechodzenie do skrzynki odbiorczej

Chcesz wyświetlić skrzynkę odbiorczą zaraz po uruchomieniu komputera? 
Wypróbuj to rozwiązanie.

Wpisz wyraz „outlook”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Po uruchomieniu Outlook naciśnij te klawisze, aby utworzyć nową 
wiadomość e-mail:

Dodaj adresatów, wiersz tematu, a następnie napisz wiadomość.
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Jak tam prezentacja?

Cześć! Sprawdzam tylko, czy nie potrzebujesz pomocy przed spotkaniem...

Piotr Kucharski



2. Koniec z tropieniem załączników

Zdarzyło Ci się ostatnio nad czymś pracować? Nie musisz tego wyszukiwać. Prawdopodobnie 
jest to już w menu Dołącz plik.

Zapisz plik w 
dowolnej aplikacji.

Utwórz nową 
wiadomość.1 2 Na wstążce kliknij 

pozycję Wiadomość.3

Kliknij pozycję 
Dołącz plik.4 Wybierz z listy ostatnio zapisany plik.5

+ NCtrl

Lista rzeczy do spakowania.docx



3. Gdzie jest pole UDW?

Wysyłasz wiadomość e-mail do wielu osób? Włącz pole UDW, aby nie widziały one innych 
adresatów. Nie będą też mogły odpowiedzieć wszystkim. Oto jak wyświetlić pole UDW.

Utwórz nową 
wiadomość.

Na wstążce kliknij 
pozycję Opcje.

Gotowe!

1 2

Pojawi się pole UDW.4

Kliknij przycisk 
UDW.

3

Oprogramowanie pamięta, że wyświetlono pole UDW. Co to oznacza? Oznacza to, że po 
wyświetleniu tego pola po raz pierwszy będzie ono wyświetlane już zawsze. Jeśli je wyłączysz, to 
również zostanie zapamiętane. Wtedy to pole nie będzie już wyświetlane.

+ NCtrl



4. Usuwanie adresów z funkcji Autouzupełnianie

Zacznij pisać nazwisko, a pojawi się lista Autouzupełniania.

Adresy z funkcji Autouzupełnianie często są przydatne, ale czasem przeszkadzają. 
Oto jak je usunąć.

Chcesz usunąć wszystkie sugestie Autouzupełniania? Nie ma problemu. Przejdź do pozycji 
Plik > Opcje > Poczta. Przewiń do sekcji Wysyłanie wiadomości. Następnie kliknij przycisk 
Opróżnij listę Autouzupełniania albo wyczyść pozycję Używaj funkcji Autouzupełniania, 
aby wyłączyć tę funkcję.

Jacek Kalinowski (jacek@contoso.com)

Jan Michalski ( jan@contoso.com)

Jerzy Pawlak (jerzyp@contoso.com)

Joanna Dąbrowska (joannad@contoso.com)

Joanna Krawczyk (joannak@contoso.com)

Joanna Woźniak (joannaw@contoso.com)

J|

Justyna Wojciechowska (justyna@contoso.com)

Kliknij pozycję X z prawej strony, aby usunąć adres.

Jacek Kalinowski (jacek@contoso.com)

Jan Michalski ( jan@contoso.com)

Jerzy Pawlak (jerzy@contoso.com)

Joanna Dąbrowska (joannad@contoso.com)

Joanna Krawczyk (joannak@contoso.com)

Joanna Woźniak (joannaw@contoso.com)

J|

Justyna Wojciechowska (justyna@contoso.com)



5. Różnica między usuwaniem 
a archiwizowaniem

Przyciski Usuń i Archiwizuj znajdują się obok siebie. Oto porównanie tych funkcji i ich zastosowań.

aUsuń Archiwizuj

Jak to działa

Czy powoduje to zmniejszenie rozmiaru 
skrzynki pocztowej?

Skorzystanie z przycisku Usuń spowodu-
je z czasem zmniejszenie rozmiaru całej 
skrzynki pocztowej (pod warunkiem 
opróżnienia folderu Elementy usunięte).

Powoduje przeniesienie wiadomości do...

Folderu Elementy usunięte, który 
prawdopodobnie od czasu do czasu 
opróżniasz. W niektórych przypadkach 
opróżnia go dział informatyczny.

Co wyróżnia to rozwiązanie

To dobrze znany przycisk Usuń. Powodu-
je zniknięcie wiadomości. Po jakimś 
czasie zostanie ona trwale usunięta. (O ile 
nie cofniesz akcji albo nie odzyskasz 
wiadomości).

Kliknięcie przycisku Usuń spowoduje 
usunięcie wiadomości.

Jak to działa

Co wyróżnia to rozwiązanie

Umożliwia to zachowanie wiadomości 
jednym kliknięciem. Nie trzeba staran-
nie przenosić jej do innego folderu czy 
podfolderu. Jedno kliknięcie lub naciśnię-
cie i plik zostaje zarchiwizowany.

Powoduje przeniesienie wiadomości do...

Folderu Archiwum. Jest to po prostu 
inny folder do przechowywania wiado-
mości.

Czy powoduje to zmniejszenie rozmiaru 
skrzynki pocztowej?

Nie. Powoduje zachowanie elementów, 
nie są one usuwane, a skrzynka 
pocztowa nie jest w żaden sposób 
zmniejszana.

Kliknięcie przycisku Archiwizuj 
spowoduje zachowanie wiadomości.



Naciśnij te klawisze:1

6. Błyskawiczne skróty wyszukiwania

Chcesz błyskawicznie znaleźć wiadomość od określonej osoby? Wypróbuj te szybkie skróty.

Wpisz „Irena”, aby znaleźć wszystkie wiadomości z wyrazem „Irena”.3

+ ECtrl

Wpisz to, aby znaleźć wiadomość e-mail od Ireny.4

Irena

Kursor zostanie automatycznie przeniesiony do pola wyszukiwania.2

|

od:Irena

Wpisz to, aby znaleźć wiadomość e-mail od Ireny otrzymaną w tym tygodniu.5

od:Irena otrzymane:w tym tygodniu

Wpisz to, aby znaleźć wiadomość e-mail od Ireny, która zawiera załączniki.6

od:Irena mazałączniki:tak



UWAGA: Nie dla wszystkich kont e-mail można ustawić odpowiedzi automatyczne. Jeśli ta funkcja nie jest 
dostępna, poszukaj obejść na stronie https://aka.ms/alternativeAutoReply.

7. Konfigurowanie odpowiedzi automatycznej 
na czas urlopu

Przejdź do obszaru 
Poczta.

Kliknij kartę Plik.

Gotowe!

1 2

Kliknij tę opcję.4 Wpisz wiadomość i 
kliknij przycisk OK.5

Kliknij pozycję 
Odpowiedzi 
automatyczne.

3

Nie jest ważne, jak nazywamy tę funkcję: „Odpowiedź podczas urlopu”, wiadomość „Poza 
biurem” czy „Odpowiedzi automatyczne” — poniżej przedstawiono sposób jej konfigurowania w 
celu poinformowania innych osób, że nie ma Cię w biurze.

Dziękuję za wiadomość. 
Nie będzie mnie w biurze 
do 2 stycznia.



8. Przekształcanie wiadomości w spotkanie

Chcesz skonfigurować spotkanie związane z wątkiem wiadomości e-mail? Oto jak to zrobić.

Otwórz wiadomość, która ma 
zostać przekształcona w spotkanie.

1 Naciśnij te klawisze:2

Wiadomość zostanie przekształcona w zaproszenie na spotkanie z uczestnikami. 
Ustaw lokalizację, godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia. Kliknij pozycję 
Wyślij. Spotkanie jest w pełni skonfigurowane.

3

Zastanawiam się, co powinniśmy zrobić. 
Anna, co o tym myślisz? Opcja 2? Jan? 
Możesz coś dodać od siebie? Ja nie wiem. 
Jakub? Jaka jest Twoja opinia? Każde 
rozwiązanie ma wady i zalety...

Do: Anna Ostrowska; Jan Kozłowski; Jakub Wysocki

ODP: Decyzja??? + + RAltCtrl

elzbietaostrowska@contoso.com

Musimy podjąć decyzję

Sala konferencyjna 1000

Anna Ostrowska; Jan Kozłowski; Jakub Wysocki



9. Łatwe przeskakiwanie między obszarami 
programu Outlook

Czasem podczas pracy w kalendarzu trzeba szybko przełączyć się do poczty. Poniżej 
przedstawiono kilka klawiszy skrótów, które to ułatwiają.

+ 1Ctrl + 2Ctrl

...przejdziesz do obszaru 
Poczta.

...przejdziesz do obszaru 
Kalendarz.

+ 3Ctrl + 4Ctrl

...przejdziesz do obszaru 
Kontakty.

...przejdziesz do obszaru 
Zadania.



10. Dodawanie podpisu osobistego do wiadomości

Po prawej stronie wybierz konto e-mail.4

Kliknij pozycję 
Podpisy...

3

Podpisy mogą być wymyślne lub bardzo proste. Niezależnie od stylu tworzy się je w ten sposób:

Po lewej stronie 
kliknij pozycję Nowy.

5

W obszarze Nowe 
wiadomości wybierz 
odpowiedni podpis.

8Wpisz nazwę
podpisu.

6 Utwórz podpis.7

Utwórz nową 
wiadomość.

1

+ NCtrl

Kliknij pozycję 
Podpis.

2

elzbieta@contoso.com

Podpis służbowy|

elzbieta@adatum.com
elzbieta@contoso.com

Konto e-mail:

Elżbieta Ostrowska 
Kierownik naczelny
Contoso



11. Zmienianie kolorów programu Outlook

Kliknij pozycję Opcje.

Gotowe!

2

Wybierz inny 
motyw.4 Kliknij przycisk OK.5

Po prawej stronie 
znajdź pozycję Motyw 
pakietu Office.

3

Interfejs nowo zainstalowanego programu Outlook może się wydawać zbyt jasny. Chcesz 
wyróżnić poszczególne części interfejsu programu Outlook? Oto jak wybrać inny motyw 
kolorów.

Działa to we wszystkich aplikacjach pakietu Office. Pamiętaj, że zmiana motywu pakietu 
Office spowoduje zmianę wszystkich kolorów aplikacji pakietu Office — od programu Outlook 
po programy Word, Excel i tak dalej.

Kliknij kartę Plik.1



12. Znajdowanie adresu aplikacji Outlook 
w sieci Web

Kliknij pozycję Informacje. Jeśli firma ma 
aplikację Outlook w sieci Web, będą tu podane 
odpowiednie informacje.

Gotowe!

2

Kliknij ten link, aby 
wypróbować 
aplikację.

3 Zaloguj się, aby 
zobaczyć, jak ona 
wygląda.

4

Twoja firma może udostępniać aplikację Outlook w sieci Web. Pozwala ona sprawdzać służbowe 
wiadomości e-mail z dala od biurka. Oto jak znaleźć jej adres internetowy.

Kliknij kartę Plik.1

Ustawienia kont
Zmień ustawienia dla tego konta lub skonfiguruj więcej połączeń.
 Uzyskaj dostęp do tego konta w sieci Web.

https://outlook.o�ce365.com/owa/...



Dziękujemy za przeczytanie!

Czy ta książka elektroniczna była pomocna? Chętnie poznamy Twoją opinię.

Prześlij nam opinię:

http://aka.ms/outlooktips-ebook
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