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Czym jest panel sterowania? 
Panel sterowania jest to aplikacja systemowa umożliwiająca nam łatwą konfigurację systemu, 
urządzeń, kont użytkowników itd. z jednego miejsca. Zmiany poczynione w panelu sterowania zwykle 
dotyczą całego komputera, część z nich wymaga uprawnień administratora, a ich niepoprawne 
zmodyfikowanie może nawet spowodować, że system nie uruchomi się. Wszystkie ustawienia 
domyślnie posortowane są na 8 podstawowych kategorii, które dzielą się jeszcze na podkategorie, a 
te zawierają już konkretne zadania. 

 
Rysunek 1: Strona główna panelu sterowania w Windows 10 
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Podział panelu sterowania i God Mode 
Podstawowe kategorie, które zobaczymy zaraz po uruchomieniu panelu sterowania to: 

• System i zabezpieczenia 
• Sieć i Internet 
• Sprzęt i dźwięk 
• Programy 
• Konta użytkowników 
• Wygląd i personalizacja 
• Zegar i region 
• Ułatwienia dostępu 

Przyciskiem „Widok według:” możemy przełączyć się na widok wszystkich podkategorii. 

Przydatną opcją może być także tzw. „God Mode”, czyli pewna ukryta funkcja systemu pozwalająca 
nam wyświetlić wszystkie zadania panelu. Wszystko, co trzeba zrobić, to utworzyć folder z nazwą 
kończącą się na .{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}, a ten automatycznie zmieni ikonę i 
nazwę, a po jego otwarciu będziemy przekierowywani do widoku wszystkich zadań panelu. 

 

Rysunek 2: widok wszystkich funkcji w God Mode 
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Problemem jest, że kod ten jest nieco ciężki do zapamiętania. Na pomoc przychodzi mało znana 
sztuczka z użyciem edytora rejestru. Wszystko, co musimy zrobić, to otworzyć program regedit i 
wyszukać w nim „all tasks” (Ctrl + F). Po jakimś czasie powinniśmy zostać przekierowani do 
konkretnego klucza rejestru zawierającego taką właśnie wartość. Nazwa tego klucza to poszukiwany 
kod. 

 

Rysunek 3: Wyszukany klucz w rejestrze odpowiadający za God Mode 
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Najważniejsze funkcje panelu sterowania 
 

Rysunek 4: Centrum synchronizacji 

Pozwala nam na zarządzanie synchronizacją plików pomiędzy komputerami. 
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Rysunek 5: Data i godzina 

Tutaj możemy ustawić godzinę i datę lub włączyć automatyczny czas według strefy czasowej. 
Ciekawą funkcją są również zegary dodatkowe. Po skonfigurowaniu takiego zegara, będzie on 
widoczny po kliknięciu na zegar na pasku zadań. 

 

Rysunek 6: Zegar dodatkowy 
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Rysunek 7: Właściwości klawiatury 

Tutaj dostosujemy podstawowe ustawienia klawiatury i pisania. 

 

Rysunek 8: Miejsca do magazynowania 

Ta zakładka umożliwi nam stworzenie automatycznego backupu danych na kilku dyskach. Wszystkie 
ustawienia tutaj wymagają uprawnień administratora.  
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Rysunek 9: Odzyskiwanie 

Tutaj utworzymy punkt odzyskiwania systemu. Jest to swego rodzaju kopia zapasowa, ale obejmująca 
tylko niektóre pliki systemowe i rejestr. Jej zaletą jest niewielki rozmiar. Te opcje również wymagają 
uprawnień admina. 

 

Rysunek 10: Właściwości IE 

Tutaj skonfigurujemy głównie Edge i Internet Explorera. Z tych opcji mało kto korzysta, gdyż inne 
przeglądarki mają własne ustawienia poza panelem sterowania. 
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Rysunek 11: Pasek zadań 

Kolejna opcja przeniesie nas bezpośrednio do zakładki o tej samej nazwie w aplikacji Ustawienia. 
Możemy tu skonfigurować to, jak wyglądać ma, gdzie ma się znajdować i jakie ikony mają być 
wyświetlane na pasku zadań. 

 

Rysunek 12: Programy domyślne 

Tutaj skonfigurujemy przede wszystkim to, jakie programy mają otwierać jakie rozszerzenia plików 
oraz co komputer ma zrobić po wykryciu nowej pamięci przenośnej (np. Pendrive’a czy płytki CD). 
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Rysunek 13: Region 

Ta zakładka umożliwia nam zmianę sposobu wyświetlania dat, ułamków dziesiętnych, godzin, walut 
oraz innych elementów personalizacji związanych z danymi regionami. 

 

Rysunek 14: System 

Ta zakładka jest dużo bardziej rozbudowana niż poprzednie. Zmienimy tu najważniejsze ustawienia 
systemu, podejrzymy parametry komputera i zainstalowane urządzenia, a także zmienimy zmienne 
środowiskowe i nie tylko. Niektóre z opcji jest zablokowana dla zwykłych użytkowników i na te należy 
przede wszystkim uważać gdyż ich niepoprawna edycja może uszkodzić system. 
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Rysunek 15: Zarządzanie kolorami 

W tym miejscu możemy dostosować kolor i jasność wydruku, a także skalibrować ekran. 

 

Rysunek 16: Autoodtwarzanie 

Ta zakładka jest podobna do Programów domyślnych. Wybierzemy tutaj, co komputer ma zrobić, gdy 
użytkownik podłączy różne nośniki danych w zależności od zawartych na nich danych.  
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Rysunek 17: Centrum ułatwień dostępu 

Tutaj skonfigurujemy lupę, narratora dla osób niewidzących, klawiaturę ekranową, alternatywne 
kontrolery itp. 

 

Rysunek 18: Dźwięk 

Z pomocą tego okienka możemy zmienić ustawienia urządzeń audio i karty dźwiękowej. Możemy 
także zmienić dźwięki systemowe.  
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Rysunek 19: Historia plików 

Jest to kolejna opcja kopii zapasowej. Możemy wybrać foldery, których zawartość co jakiś czas będzie 
backupowana i w przypadku uszkodzenia ich, możemy dany folder przywrócić do stanu z 
konkretnego okresu. 

 

Rysunek 20: Konta użytkowników 

Jest to kolejna zakładka zawierająca mnóstwo ważnych ustawień, które nieodpowiednio zmienione 
mogą doprowadzić do uszkodzenia systemu. Zmienimy tu typy i podstawowe ustawienia kont, grupy, 
lokalne zmienne środowiskowe, czy certyfikaty. 
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Rysunek 21: Właściwości myszy 

Z pomocą tego panelu zmienimy podstawowe ustawienia myszy, kursora, klikania itp. 

 

Rysunek 22: Opcje Eksploratora plików 

Tutaj w prosty sposób zmienimy to, jak wyświetlane mają być pliki na pulpicie i w folderach. 
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Rysunek 23: Opcje zasilania 

Ta zakładka umożliwi nam dostosowanie między innymi tego, ile prądu ma pobierać nasz komputer, 
w jaki sposób ma się wyłączać oraz co robić w przypadku naciśnięcia konkretnych przycisków 
zasilania. 

 

Rysunek 24: Podczerwień 

Tutaj skonfigurujemy transfer plików drogą podczerwieni. 
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Rysunek 25: Programy i funkcje 

Ta zakładka również jest szczególnie przydatna. Możemy tu w łatwy sposób odinstalowywać 
programy, sprawdzić, ile miejsca zajmują, a niektóre z nich nawet aktualizować. 

 

Rysunek 26: Szyfrowanie dysków 

W tym miejscu, jak sama nazwa wskazuje, możemy zaszyfrować dyski. 
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Rysunek 27: Urządzenia i drukarki 

Ta zakładka pozwala nam skonfigurować niektóre z podłączonych urządzeń oraz zaktualizować ich 
sterowniki. 

 

Rysunek 28: Zabezpieczenia i konserwacja 

W tym miejscu skonfigurujemy Windows Defendera i zaporę sieciową, a także kopie zapasowe.  
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Rysunek 29: Centrum sieci i udostępniania 

Zmienimy tu ustawienia sieci, karty sieciowej, udostępniania plików w LAN, oraz podłączymy się do 
nowej sieci. Ciekawostką jest to, że panel ten w Windowsie 10 jest zdublowany, a jego druga wersja 
znajduje się w aplikacji Ustawienia 

 

Rysunek 30: Czcionki 

Ta sekcja ułatwi nam sprawdzenie zainstalowanych czcionek, skonfigurowanie ClearType i 
otworzenie tablicy znaków. 
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Rysunek 31: Menedżer poświadczeń 

Jest to wbudowany password manager, tyle że działa tylko na IE i Edge. Jest to kolejna funkcja, z 
której z oczywistych powodów nikt nie korzysta. Jest także ona bardzo „dziurawa” i trzymanie tu 
bardzo ważnych haseł nie jest zbyt bezpieczne. 

 

Rysunek 32: Menedżer urządzeń 

Ten panel dla odmiany jest bardzo często i chętnie wykorzystywany. Znajdują się tu wszystkie 
zainstalowane urządzenia. Możemy w prosty sposób sprawdzić, które z nich mają problemy z 
działaniem, zainstalować i zaktualizować sterowniki, wyłączyć je itd. 
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Rysunek 33: Narzędzia administracyjne 

Wybranie tej opcji przenosi nas do eksploratora plików, a konkretniej do folderu pełnego skrótów do 
przeróżnych narzędzi systemowych. 

 

Rysunek 34: Opcje indeksowania 

W tym miejscu możemy wybrać, które katalogi będą przeszukiwane przy wyszukiwaniu elementów i 
przyspieszyć tym samym samo wyszukiwanie. 
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Rysunek 35: Rozwiązywanie problemów 

Te narzędzia teoretycznie umożliwiają znalezienie problemów z komputerem i rozwiązanie ich. 

 

Rysunek 36: Informacje o lokalizacji 

Jest to funkcja pozostała po czasach, gdy połączenia internetowe były wykonywane z pomocą 
modemu. Obecnie prawie nikt z niej nie korzysta. 
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Rysunek 37: Zapora Windows Defender 

Tutaj skonfigurujemy zabezpieczenia systemu. Jest to kolejna z interesujących funkcji, których 
nieumiejętne wykorzystanie może zniszczyć nam system, dlatego większość opcji zabezpieczona jest 
hasłem administratora. 

 

Rysunek 38: Foldery robocze 

Tutaj ustawimy tzw. „Foldery robocze”, czyli katalogi, które będą synchronizowane z innymi 
urządzeniami. 
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