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Wymagania: 

Komputer, na którym ma zostad zainstalowany system Windows 8.1 
musi spełniad następujące wymagania minimalne: 
Procesor: 1 gigaherc (GHz) z obsługą PAE, NX i SSE2 (więcej informacji) 
Pamięd RAM: 1 gigabajt (GB) (architektura 32-bitowa) lub 2 GB 
(architektura 64-bitowa) 
Miejsce na dysku twardym: 16 GB (architektura 32-bitowa) lub 20 GB 
(architektura 64-bitowa) 
Karta graficzna: urządzenie graficzne Microsoft DirectX 9 ze 
sterownikiem WDDM 
lista wszystkich wymagao znajduje się na stronie pod adresem: 
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-8/system-requirements 
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!!! Aby rozpocząd instalację systemu Windows 8.1 musimy byd pewni, że  
nasz komputer uruchomi nośnik danych z Windows 8.1 jako pierwszy. 
Dlatego też najpierw musimy ustawid DVD jako pierwszy w biosie lub 

poprzez ekran menu batów (opcja „Boot Menu”, wciskamy najczęściej F12 
z której wybieramy nasz nośnik). 

Komputery wykorzystujące EFI zamiast biosa, Boot Menu maja często pod 
przyciskiem F8 lub w menu EFI Option Priorities -> Boot Option #1 

ustawiamy napęd DVD, a w Boot Option #2 wstaw HDD.(przypominam o 
konieczności zapisania ustawieo i restarcie komputera po tym procesie.) 
Pamiętajmy również o architekturze urządzenia na którym instalujemy 

Windows 8.1 z dopiskiem 64 bit nie będzie działał na urządzeniu 
pracującym w architekturze 32 bitów. 

Windows z dopiskiem 32 bit może pracowad z architekturą 32 i 64 bitową, 
chod w przypadku 64 bitów można powiedzied, że tracimy w wielu 
aspektach użytkowania urządzenia mogącego pracowad z większą 

wydajnością a ograniczonego do słabszej konfiguracji.   
Najczęstszą wersja jest wersja na dwie architektury 32/64 bit która działa 

na obu przypadkach. 



Zaczynamy: 
1. Uruchamiamy komputer.(teraz widoczne są opcje uruchomienia biosu 
albo EFI)  
2. Wkładamy nasz nośnik DVD z Windows 8.1 do kieszeni DVD. 
(Jeżeli czynnośd włożenia DVD trwała zbyt długo albo po prostu komputer 
zdążył się już uruchomid z ustawieniami które miał wcześniej, restartujemy 
komputer w innym przypadku oznacza to, że nie masz ustawionego czytnika 
DVD jako pierwszego w trakcie uruchamiana komputera). 
3. Jeżeli na ekranie pojawił się komunikat z prośbą o wciśnięcie 
jakiegokolwiek klawisza po prostu klikamy jakikolwiek klawisz. 
5. W tym momencie włącza się instalator Windows 8.1  
6. Czekamy cierpliwie na załadowanie plików instalatora.  
 



7.Potwierdzamy tylko opcje z obrazka przyciskiem dalej(no chyba że 
posiadamy wersje systemu w innym języku wtedy możemy zmienid 
ustawienia na te z obrazka lub na te które będziemy chcieli używad). 



8. Klikamy opcję „Zainstaluj teraz”, pojawia się komunikat: 



9. Czekamy cierpliwie na pojawienie się następnego okna. 

10. Po czym wpisujemy klucz produktu (nie musimy 

wpisywać myślników) i potwierdzamy przyciskiem Dalej. 



11. W tym oknie producent oprogramowania zaznajamia nas z 
postanowieniami Umowy Licencyjnej dlatego też po uprzednim 
zaznajomieniu się z nią zaznaczamy opcję „Akceptuj postanowienia  
licencyjne "i klikamy przycisk Dalej. 



12. Jako, że pierwszy raz instalujemy Windows 8.1 musimy wybrad 
opcję: Niestandardowa klikając na niej.  



13. System Windows potrzebuje miejsca gdzie ma zostad 
zainstalowany. Ze względu na bezpieczeostwo danych należy podzielid 
dysk komputera na przynajmniej dwie partycje. 

Dlatego klikamy opcję Nowa 



!!! UWAGA !!! 

Proces dzielenia na partycje może spowodowad utratę danych w 
przypadku wcześniejszych instalacji systemowych. 

 

Jeżeli chcesz wykasowad partycje działające do tej pory na dysku możesz 
to zrobid jeżeli uważasz, że nie potrzebujesz tych danych. 

 

Jeżeli chcesz zachowad dane na innych partycjach niż systemowa 
wystarczy że sformatujesz tylko partycję systemową. 

 

Proces formatowania kasuje wszystkie dane na partycji formatowanej. 

 

Proces instalacji Windows 8.1 wyłączy wszystkie boty innych systemów 
występujące do tej pory na dysku (urządzenie)na którym będzie 

instalowany Windows 8.1.  

 

 



Zanim zaczniesz dzielenie dysku zastanów się  i zadaj sobie następujące 
pytania: 

Jak wiele miejsca potrzebujesz na konkretne partycje? 

Czy będziesz chciał w przyszłości zainstalowad jeszcze jakieś systemy 
operacyjne czy Windows 8.1 będzie jedynym systemem operacyjnym? 



W polu które się pojawiło wpisany jest maksymalny rozmiar partycji 
systemowej w megabajtach(cały dysk) dlatego też chcąc podzielid dysk 
na partycje powinniśmy wpisad interesujące nas wartości. 

Dlatego też wpisujemy następujące wartości liczbowe odpowiadające 
wielkościom partycji w zależności od tego jak wielkiej partycji 
systemowej potrzebujemy: 

30 gigabajtów to 31070 megabajtów  

40 gigabajtów to 41310 megabajtów 

50 gigabajtów to 51550 megabajtów 

Lub po prostu dzielimy na 2 części cały dysk: 

 (ilośd megabajtów -350):2=ilośd megabajtów którą wpisujemy 
do okienka rozmiar.  

Partycja systemowa jest najbardziej narażona na uszkodzenia 
programów, zarażenia wirusami dlatego w razie konieczności 
dane na nim są kasowane a system jest instalowany po raz 
kolejny. 

Dlatego dzielimy dysk na dwie (w rzeczywistości trzy)partycje.  

 

 

 

  



14. Wpisujemy interesującą nas wartośd megabajtów (w moim 
przypadku 51550) i zatwierdzamy guzikiem Zastosuj. 

 



15. Pojawia się ostrzeżenie o powstaniu dodatkowej partycji(tak zwana 
partycja botująca o wielkości 350 megabajtów). Oczywiście 
potwierdzamy klikając OK. 

16. Analogicznie tworzymy partycje na nieprzydzielonym miejscu 
dysku.( klikamy na nieprzydzielone miejsce na 
dysku>Nowa>potwierdzamy wszystko i mamy trzy partycje bez 
jakiegokolwiek wolnego miejsca na dysku). 

 



16. W efekcie powstały dwie partycje:  

- pierwsza zastrzeżona dla systemu i w późniejszym użytkowaniu nie 
widoczna w systemie (tzw. boot). 

- Druga o wielkości 50 gigabajtów z dopiskiem Podstawowy, to na niej 
zainstalujemy nasz system operacyjny. 

- Oraz partycja w której mamy zawartą „resztę” dysku. 

Klikamy na Partycji z numerem 2 myszką zaznaczając  ją  i 
potwierdzamy klikając w Dalej 



17. Pojawia się okno określające postępy instalacji (czekamy) po czym  
system restartuje. 



18. Po restarcie komputer instaluje urządzenia, konfiguruje się, 
przygotowuje przez jakiś czas odpowiednie interfejsy abyśmy mogli 
uzupełnid potrzebne opcje. Po pojawieniu się okna wpisujemy nazwę 
komputera jaką chcemy nadad temu urządzeniu w oknie do tego 
przeznaczonym oraz wybieramy kolory systemowe. Oczywiście opcje 
należy potwierdzid klikając Dalej. 



19. W kolejnym oknie komputer pyta o sied należy określid samemu do 
jakiego sposobu działania jesteśmy przekonani (w jakim środowisku 
sieciowym pracuje urządzenie?). Jeżeli jesteśmy podłączeni do sieci 
lokalnej/domowej/firmowej na stałe wybieramy Tak(komputery 
stacjonarne nie łączące się bezpośrednio z internetem), jeżeli nie to 
wybieramy Nie(opcja bardziej wskazana dla urządzeo mobilnych). 



20. Ten ekran pyta o zastosowanie ustawieo ekspresowych których 
oczywiście nie chcemy wybieramy opcję Dostosuj 

21. Odłączamy komputer od sieci internetowej(wyjmujemy kabel 
sieciowy albo w laptopie wciskamy guzik wyłączający kartę sieciową) 



22. Kolejny ekran wypełniamy w ten sposób i potwierdzamy. 

(Jeżeli chcemy udostępniad te dane możemy włączyd pożądane opcje) 



23. Kolejny ekran wypełniamy w ten sposób i potwierdzamy. 



24. Kolejny ekran wypełniamy w ten sposób i potwierdzamy. 

 



!!! UWAGA !!! 

Jeżeli pojawił ci się taki ekran z informacją logowania na koncie 
Microsoft wród do podpunktu 21 tego poradnika. 

(nie wyłączyłeś Internetu w urządzeniu. ) 



25. Jako ,że nie udostępnialiśmy żadnych danych i nie mamy połączenia 
z Internetem to nie tworzymy konta Microsoft. Chcemy założyd konto 
lokalne dlatego klikamy w ikonę Utwórz konto lokalne. 

 



26. Wpisujemy dane do konta użytkownika i klikamy na Zakoocz.   

Po tej operacji system zacznie przygotowywad interfejs użytkownika do 
pierwszego użytkowania oraz  poprosi o zalogowanie do konta 
lokalnego komputera (dane takie same jak te wpisane podczas 
konfiguracji).  

27. Podłączamy Internet do urządzenia.  

 



Koniec instrukcji instalacji Windows 8.1  

 



Poradnik dodawania nowej partycji z poziomu 

Windows 8.1 
Jeżeli nie stworzyliśmy partycji przy tworzeniu partycji systemowej 

to po zalogowaniu się do systemu zauważymy, że mamy tylko jedną 

partycję C: 

Nie należy się złościć a jedynie kliknąć na klawiaturze znak 

windows. 

Po czym zwyczajnie napisać słowo „partycja”. 

W zakładce ustawienia pojawi się program który należy uruchomić. 
 



Po uruchomieni programu interesuje nas jedynie 

nieprzydzielone miejsce na dysku na którym klikamy prawym 

przyciskiem myszy i wybieramy pierwszą opcję tworzenia 

partycji. 
 



Uruchamia się kreator woluminów i ty jak poprzednio przy tworzeniu 

partycji dysku podajemy wielkość partycji w 

megabajtach(przypominam że aby wykorzystać całe miejsce na 

dysku klikamy Dalej gdyż wartość pozostałego miejsca jest już 

podana w kolumnie. ) Potwierdzamy wszystkie późniejsze okna ok i 

mamy kolejną partycję w systemie. 

(możemy zostawić również trochę pustego miejsca, systemy 

linixowe jeżeli będziemy kiedyś chcieli takowy wypróbować w 

przyszłości. 5-15Gb danych całkowicie wystarczy. ) 





Koniec poradnika dodawania nowej partycji  z poziomu 

Windows 8.1 


