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Klawiatura jest integralną częścią komputera i może występować w wielu różnych odmianach.
Najczęściej stosowanymi układami klawiatur są QWERTY i AZERTY. Z tego poradnika dowiesz
się, jak wyglądają oba układy i jak zmienić jeden na drugi.

Co to jest układ klawiatury QWERTY
QWERTY to układ klawiatury, którego twórcą był Christopher Sholes. Nazwa pochodzi od
pierwszych sześciu liter w górnym rzędzie po lewej stronie. Ten układ jest najbardziej
rozpowszechniony w krajach, w których używa się alfabetu łacińskiego:

Co to jest układ klawiatury AZERTY
AZERTY to układ klawiatury najczęściej spotykany we Francji. Nazwa również pochodzi od
kolejnych liter w pierwszym rzędzie klawiatury:

Jak zmienić układ klawiatury
Otwórz menu Start i przejdź do Ustawień systemu.
Wybierz Czas i język > Region i język. W sekcji Języki zobaczysz listę języków.
Jeśli twój język klawiatury jest ustawiony na francuski (AZERTY), zmień go na angielski (lub
polski), a jeśli twoja klawiatura jest ustawiona na angielski / polski (QWERTY), zmień język na
francuski (AZERTY).
W sekcji Klawiatura wybierz QWERTY lub AZERTY i kliknij OK.
Teraz układ Twojej klawiatury powinien się zmienić na wybrany.

Jak odblokować klawiaturę z trybu AZERTY
Jeśli chcesz zamienić układ klawiatury z trybu AZERTY do QWERTY, kliknij
menu Start > Ustawienia > Czas i język > Region i język.
Kliknij Dodawanie języka. Kliknij język, który chcesz usunąć, a następnie kliknij Usuń > OK.

Funkcja NumLock zablokowana na laptopie
Jeśli okaże się, że język klawiatury został przypadkowo zmieniony, problem może być związany z
blokowaniem funkcji NumLock.
Aby odblokować tę opcję, naciśnij przycisk NumLock na klawiaturze swojego laptopa. Niektóre
modele mogą wymagać jednej z następujących kombinacji
klawiszy: Fn + NumLock lub Shift + NumLock.

Jak szybko zmienić układ między QWERTY a AZERTY
Możesz także szybko zmieniać układ klawiatury QWERTY i AZERTY za pomocą jednej z
następujących kombinacji klawiszy: Alt + Shift, Shift + Alt, lub - jeśli używasz klawiatury
AZERTY - Shift + Alt Gr.

APPLE
https://support.apple.com/pl-pl/guide/mac-help/mchlp1406/10.15/mac/10.15

Pisanie na Macu w innym języku
przy użyciu źródeł wprowadzania
Aby pisać w innym języku, nie posiadając dostosowanej do niego fizycznej
klawiatury, dodaj źródło wprowadzania dla danego języka, a następnie przełącz
na nie, gdy chcesz go używać. Możesz pisać w dowolnym języku używającym
tego samego skryptu lub alfabetu, jak bieżące źródło wprowadzania.

Dodawanie źródeł wprowadzania
1. Wybierz na Macu polecenie menu Apple
> Preferencje systemowe, kliknij
w Klawiatura, a następnie w Źródła wprowadzania.
2. Kliknij w przycisk dodawania
, znajdź język (na przykład francuski) lub
źródło wprowadzania (na przykład Pismo ręczne), a następnie zaznacz jedną
lub więcej pozycji.
3. Kliknij w Dodaj.
Po dodaniu źródła wprowadzania automatycznie zaznaczone zostanie
pokazywanie menu wprowadzania na pasku menu. Menu klawiatury pozwala na
szybkie przełączanie źródeł wprowadzania w razie potrzeby.

Przełączanie źródeł wprowadzania
Aby przełączać źródła wprowadzania na Macu, wykonaj dowolną z poniższych
czynności:
•

Przy użyciu menu wprowadzania: Kliknij w menu wprowadzania na pasku
menu, a następnie wybierz źródło wprowadzania. Jeśli dane źródło
wprowadzania jest wyszarzone, bieżąca aplikacja go nie obsługuje.

•

Przy użyciu klawisza Caps Lock: Naciśnij klawisz Caps Lock, aby przełączyć
między źródłem wprowadzania nieużywającym alfabetu łacińskiego (na
przykład chińskim lub koreańskim) a źródłem wprowadzania używającym
alfabetu łacińskiego (na przykład polskim lub angielskim).
Aby korzystać z tej metody, musisz zaznaczyć pole wyboru „Włączaj
i wyłączaj [nazwa źródła wprowadzania], używając klawisza Caps Lock”,
znajdujące się w panelu Źródła wprowadzania. Wybierz polecenie menu

Apple
> Preferencje systemowe, kliknij w Klawiatura, a następnie kliknij
w Źródła wprowadzania.
•

Przy użyciu skrótów klawiszowych: Naciśnij Option-Control-Spacja, aby
wybrać z menu następne źródło wprowadzania. Gdy naciśniesz ControlSpacja, wybierzesz poprzednie źródło wprowadzania.

•

Przy użyciu paska Touch Bar: Jeśli masz Maca wyposażonego
w pasek Touch Bar, możesz dostosować pasek Control Strip, dodając do
niego przycisk źródeł wprowadzania
Touch Bar.

. Zobacz: Dostosowywanie paska

Gdy dodajesz źródła wprowadzania, powiązane z nimi języki są automatycznie
dodawane do listy preferowanych języków w preferencjach języka i regionu.
Możesz przełączyć Maca na używanie jednego z tych języków.
Po wybraniu źródła wprowadzania odmiennego od rozkładu klawiatury
komputera, znaki pojawiające się po naciśnięciu określonych klawiszy mogą
różnić się od znaków umieszczonych na tych klawiszach. Aby sprawdzić, które
klawisze naciskać, użyj Podglądu klawiatury.
Porada: Aby szybko wyświetlić układ klawiszy w preferencjach źródeł
wprowadzania, zaznacz język po lewej, a następnie naciśnij Shift, Control, Option
lub Command, obserwując zmieniającą się klawiaturę po prawej.

