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Esc (escape)
Rezygnacja lub przerwanie jakiegoś działania. 
Wciśnięcie esc podczas kopiowania jest 
równoznaczne z opcją anuluj.

TAB
Wciśnięcie tego 
klawisza w FINDERZE 
oznacza przegląd 
obiektów w kolejności 
alfabetycznej.

CAPS LOCK
Wciśnięcie klawisza 
spowoduje, że 
wprowadzony tekst 
będzie pisany 
wielkimi literami.W 
czasie kiedy działa 
klawisz świeci się na 
nim lampka. Po 
wyłączeniu opcji 
pisania wielkimi 
literami lampka 
gaśnie.
SHIFT
Klawisz ten w połączeniu 
z innym daje nam wielką 
literę oraz znaki górne na 
klawiaturze 
alfanumerycznej np. !
@#$%^&*()_+{}|”:?><

OPTION, ALT
Jest to klawisz 
modyfikujący np.

alt+a = ą
alt+z = ź
alt+x = ż

COMMAND, 
CMND, JABŁKO
klawisz modyfikujący 
np.
command+c = kopiuj
command+v = wklej
command+z = cofnij

SPACJA
Podczas wpisywania tekstu 
robi przerwy między 
znakami

KLAWISZE F (FUNKCYJNE)
Wiele programów przewiduje im rozmaite funkcje np. 
F9 – pokazuje wszystkie okna
F10 – pokazuje okna programów
F11 -  pokazuje biurko
F12 – włącza dashboard
Możemy przypisać tym klawiszom inne funkcje

BACKSPACE
Podczas wpisywania tekstu klawisz  kasuje 
znaki w lewo. Po zaznaczeniu obiektu 
wciśnięcie klawisza powoduje jego 
usunięcie. 

DELETE (DEL)
Podczas wpisywania 
tekstu klawisz kasuje 
znaki po prawej stronie 
kursora. Po zaznaczeniu 
obiektu wciśnięcie 
klawisza powoduje jego 
usunięcie. 

EJECT
Wysuwa z 
napędu płyty 
DVD CD.Przyciszenie 

dźwięku
Podgłośnienie 

dźwięku

Wyłączenie 
dźwięku

KLAWIATURA KOMPUTERA MACINTOSH

RETURN, ENTER
W edytorze tekstu powoduje 
przejście kursora do następnej 
linijki. 
Po najechaniu i zaznaczeniu 
myszką jakiegoś obiektu np.
- teczki
- pliku
kliknięcie tego klawisza daje 
możliwość zmiany nazwy 
danego obiektu.

CONTROL (CTRL)
Służy do wywołania tak zwanego 
menu kontekstowego. Jeśli 
przytrzymamy klawisz control i 
klikniemy klawisz  na myszce 
wtedy pojawi się spis poleceń, które 
można zastosować do danego 
obiektu.

STRZAŁKI
Umożliwiają zmianę 
wybranego w oknie Findera 
obiektu. Po kliknięciu myszką 
na obiekt strzałkami możemy 
wybierać obiekty w prawo, 
lewo, górę i dół. PAGEUP i 

PAGEDOWN
Umożliwiają szybkie 
przewijanie w górę i w 
dół 


