
  

Korzystanie z Kalendarza Google 

 
Wprowadzenie 

W poniższych przypadkach zakłada się, że użytkownik ma już konto Google, a używany 

komputer jest już zalogowany na to konto. 

Aby wyjaśnić główne funkcje aplikacji Kalendarza Google, przyjrzymy się następującym 

aspektom: 

1. Różne widoki kalendarza. 

2. Tworzenie wydarzenia. 

3. Planowanie spotkania. 

Należy zauważyć, że istnieje wiele funkcji, które są dostępne dla Kalendarza Google lub 

aplikacji współpracujących. Jednak w dalszej części skupimy się na przedstawieniu opisu tego, 

jak można wykonać podstawowe określone zadania. 

Kalendarz to usługa kalendarza do zarządzania czasem i planowania opracowana przez 

Google. Korzysta z bardzo intuicyjnego interfejsu, który pozwala użytkownikowi zarządzać 

swoim czasem i planować swoje czynności, spotkania, przypomnienia i nie tylko. 

1. Zaloguj się na swoje konto. 

2. Kliknij ikonę Aplikacje Google w prawym górnym rogu. 

3. Zlokalizuj i uruchom Kalendarz. Otrzymasz znany tygodniowy podział. Po lewej stronie 

mamy mały widok miesiąca, aby orientować się, gdzie jesteśmy, podczas gdy główny 

obszar po prawej stronie pokazuje dni tygodnia zaczynające się od niedzieli. Małe 

czerwone kółko z linią wskazuje aktualną datę i godzinę (tj. teraźniejszość). 

 

4. W górnej części okna znajdują się opcje nawigacji i widoku 



od prawej do lewej: 

4.a paski menu ukrywają widok kalendarza z lewej strony; 

4.b przycisk Dzisiaj zresetuje się do aktualnej daty, jeśli opuścisz nawigację; 

4.c strzałki w lewo i w prawo przenoszą odpowiednio do poprzedniego i następnego 

tygodnia; 

4.d mała lupa umożliwia wyszukanie wydarzenia; 

4.e znak zapytania to pomoc; 

4.f koło zębate pokaże ustawienia kalendarza; 

4.g ostatnie menu rozwijane (Tydzień) umożliwia zmianę widoku kalendarza, aby 

wyświetlić więcej lub mniej szczegółów. Omówione jest to dalej. 

 

Różne widoki kalendarza 

1. Użyj listy rozwijanej w prawym górnym rogu ekranu, aby przełączyć widok kalendarza. 

2. Widok Dzień przedstawia najbardziej szczegółowy układ dnia roboczego.

 

3. Widok Tydzień przedstawiony był wyżej. 

4. Widok Miesiąc. 



 

5. Widok Rok umożliwia przeglądanie poprzednich i przyszłych miesięcy. 

 

6. Widok Harmonogram (w tym przypadku pokazujący termin wykonania zadania, który ma 

zostać złożony w aplikacji do zajęć) 

 

7. Dostępny jest również widok czterech dni, pokazujący aktualny dzień i następne trzy dni. 



 

 

Tworzenie wydarzenia 

Załóżmy, że chcemy umówić się na wizytę u dentysty za dwa dni o 09:30 rano 

1. Przejdź do widoku dnia, 

2. Kliknij dzień i godzinę, kiedy chcesz ustawić spotkanie. Kalendarz tworzy wpis 

w określonym miejscu, a następnie otwiera okno dialogowe, w którym możemy 

uzupełnić szczegóły. 

 

3. Wstaw tytuł (wizyta u dentysty). 

4. Wybierz, czy jest to wydarzenie, przypomnienie czy zadanie. 

5. Godzina i data są już wprowadzone. 

6. Tutaj możesz dodać gości. 



7. Możesz ustawić spotkanie (nieobowiązkowe). 

8. Możesz dodać lokalizację (włączy to Google Earth i spróbuje zlokalizować szczegóły). 

9. Możesz dodać bardziej szczegółowy opis lub inne szczegóły spotkania. 

10. Kliknij zapisz, aby zdarzenie zostało utworzone i dodane do Twojego kalendarza. 

 

11. Jeśli klikniesz na wydarzenie myszką, zobaczysz szczegóły i opcje edycji. Możesz 

zobaczyć, że istnieje przypomnienie ustawione na 30 minut przed wydarzeniem 

(domyślne dla kalendarza, konfigurowalne w ustawieniach). Zwróć również uwagę na 

przycisk w prawym górnym rogu, który umożliwia: edycję, usuwanie, wysyłanie e-

mailem, inne opcje (drukowanie, duplikowanie, publikowanie, zmianę właściciela) 

i zamykanie. 

 

 

Planowanie spotkania 

Załóżmy, że chcemy umówić się na spotkanie online 2 września 2020 r. (środa) o godzinie 

11:00 czasu cypryjskiego. 



1. Przełącz się do widoku miesiąca i przewiń w dół, aby znaleźć wrzesień. 

 

2. Kliknij dwukrotnie odpowiedni dzień. Kalendarz przełączy się na widok dnia i pokaże 

2 września. 

3. Kliknij11:00, aby utworzyć wydarzenie. 

 

4. Wpisz tytuł wydarzenia, a następnie kliknij Dodaj wideokonferencję w Google Meet.  



 

5. Kalendarz utworzył spotkanie w Google Meet. 

6. Dodaj gości i edytuj ich uprawnienia. 

 

7. Kliknij Zapisz, aplikacja zapyta, czy chcesz wysłać zaproszenia do gości. 

 



8. Kliknij Wyślij, e-maile z zaproszeniami zostaną wysłane, a wydarzenie zostanie zapisane 

w Twoim kalendarzu. 

 

9. Jeśli go klikniesz, zobaczysz szczegóły. Zwróć uwagę, że na dole okna dialogowego jest 

możliwość udzielenia odpowiedzi na zaproszenie (Tak, Nie, Może). 

 

 

 

Jak większość aplikacji Google, Kalendarz można bezproblemowo zintegrować z innymi 

narzędziami pakietu biurowego Google (Dokumenty, Arkusze, Prezentacje), a także 

z Formularzami. 


