
BIURKO
Po uruchomieniu komputera na ekranie pojawia się biurko.  Tak jak na zwykłe, wykładamy na biurko Macintosha TECZKI i DOKUMENTY pracujemy z nimi, 
chowamy je w inne miejsce na dysku lub pozostawiamy. Bez względu na ilość otwartych programów biurko zawsze jest pod spodem.

PASEK MENU – Kliknięcie myszą na dowolną opcję w menu powoduje wyświetlenie listy, z której można wybrać 
polecenie. 
Menu ma postać paska umieszczonego w górnej części ekranu. Pasek można podzielić na dwie części. W lewej części 
znajduje się menu programu, a w prawej zestaw skrótów umożliwiających konfigurację np. (zegara systemowego, sieci, 
dźwięku, preferencji narodowych itp.

OKNO FINDERA-
Jest podstawowym narzędziem oferowanym przez system operacyjny MAC 
OS X. Gdy wyświetlamy zawartość dysku lub teczki komputer robi to za 
pomocą FINDERA. FINERA można porównać do EKSPLORATORA w 
WINDOWSIE

IKONA DYSKU TWARDEGO
Większość użytkowników nie widziała, w którym 
zapisane są wszystkie informacje. Dwukrotne 
kliknięcie tej ikony spowoduje otwarcie okna, 
które pokarze nam zawartość całego dysku 
twardego.

IKONA DYSKÓW (NAPĘDÓW)
Ukazują się na ekranie gdy podłączamy do 
naszego MAKA dyski twarde przez USB i 
FIREWIRE, karty pamięci, napędy dyskietek, 
odtwarzacze IPod, pamięci typu flash. W 
odróżnieniu od innych systemów MAC pokazuje 
te urządzenia, z których możemy korzystać w 
danej chwili. PONIEWAŻ W NAPĘDZIE 
CD/DVD NIE MA ŻADNEJ  PŁYTY NA 
PULPICIE  NIE WIDAĆ IKONY CD. 
POJAWI SIĘ ONA PO WŁOŻENIU PŁYTY 
DO NAPĘDU

ZNACZKI-
to niewielkie ikony reprezentujące pliki teczki, 
skróty i programy

TECZKA
Jest to logiczna struktura organizacji danych na 
nośnikach pamięci. Teczka może zawierać pliki  i 
kolejne teczki. Można powiedzieć, że teczka to 
pojemnik na pliki (i/lub inne teczki), pozwalający 
je katalogować, zamiast składować bezpośrednio 
w katalogu głównym systemu plików.

TECZKA DOMOWA
Jest miejscem, w którym możemy przechowywać swoje pliki. 
Do naszych plików nie ma dostępu żaden z pozostałych 
użytkowników. W teczce domowej znajdują się inne teczki, 
do których możemy zapisywać swoje DOKUMENTY, 
FILMY czy MUZYKĘ

DOCK (dok)
Jest menadżerem szybkiego dostępu do programów, 
teczek dokumentów i adresów internetowych. Można na 
nim umieścić ikony (znaczki) programów oraz schować 
dokumenty i programy , które zminimalizujemy aby nie 
przeszkadzały podczas pracy

TAPETA i BIURKO. 
Cały obszar nosi nazwę biurko, kliknięcie go za pomocą przycisku myszy 
powoduje przejście do programy FINDER. Za pomocą          - 
PREFERENCJE SYSTEMOWE - WYGASZACZ EKRANU I BIURKO 
można wybrać jeden z wielu ciekawych obrazków lub wiele zmieniających 
się automatycznie.
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