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Dysk w chmurze - usługa polegająca na udostępnieniu przestrzeni dyskowej na zewnętrznych 

serwerach. Najważniejszą cechą dysku wirtualnego jest jego stała synchronizacja z odpowiednim folderem 

na dysku twardym. Pozwala to na łatwą współpracę, współdzielenie plików oraz dostęp do nich z każdego 

urządzenia podłączonego do internetu (komputer, smartfon, tablet). Na rynku jest kilka konkurencyjnych 

rozwiązań (Dropbox, Microsoft OneDrive, Storino, GG Dysk, OnetDysk). Na Dysku Google otrzymujesz 

bezpłatnie do dyspozycji 15 GB przestrzeni na swoje pliki. Jeżeli chcesz tam przechowywać jedynie 

dokumenty, to jest to z pewnością wystarczająca przestrzeń. Jeżeli jednak chciałbyś przechowywać jakieś 

materiały multimedialne (fotografie, filmy), to warto pomyśleć o dokupieniu dodatkowej przestrzeni. 

Usługa Google jest najtańsza na rynku - możesz mieć 100 GB już za 2$ + VAT (ok. 8 zł) miesięcznie. Dla 

porównania: za Microsoft OneDrive zapłacisz ok. 14 zł miesięcznie za 100 GB, a za OnetDysk ok. 16,60 zł 

miesięcznie za 100 GB. Co zatem oferuje Dysk Google? Odpowiedź znajdziesz na obrazkach poniżej. 
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Aby zacząć korzystać z Dysku Google, musisz posiadać konto Google. Jeżeli masz pocztę e-mail na Gmail, to 

już takie konto posiadasz . Jeżeli nie, to możesz założyć konto na Dysku Google powiązane z Twoim 

podstawowym adresem pocztowym, np. mirella.kowalska@wp.pl. Konto Google daje Ci dostęp do wielu 

powiązanych ze sobą usług: 

 Dysk Google 

 Kalendarz Google 

 YouTube 

 Mapy Google 

 Blogger 

 Google+ 

 

 

 

Zakładanie konta Google na potrzeby Dysku Google 

1. Otwórz przeglądarkę internetową, wpisz w pasku adresu: http://drive.google.com i naciśnij Enter. 

Następnie wybierz „Utwórz konto” i wypełnij wszystkie wymagane pola. 
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2. Jeżeli wybrałeś opcję korzystania z dotychczas istniejącego adresu e-mail, musisz jeszcze 

zweryfikować, że jesteś jego właścicielem. W tym celu sprawdź skrzynkę odbiorczą poczty e-mail.  

 

3. Kliknij w przesłany link, aby ukończyć tworzenie konta Google. Po zweryfikowaniu adresu e-mail 

możesz utworzyć również swój profil Google+, aby korzystać ze wszystkich usług Google. W tym 

celu kliknij „Następny krok”. 
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4. Jeżeli zdecydujesz się na utworzenie swojego profilu na Google+, zobaczysz następujący komunikat: 

 

 

 

 

Po utworzeniu konta możesz się zalogować na stronie: drive.google.com 

 

1. Na razie Twój Dysk Google jest pusty, nie zawiera żadnych plików. Z lewej strony znajduje się menu 

nawigacyjne. Klikając w nazwy, możesz sprawdzić, z jakich części składa się Dysk Google i po co one 

są. Poniżej część „Udostępnione dla mnie”. 
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2. Poniżej część „Z gwiazdką”. Tutaj będą się znajdować pliki i foldery oznaczone przez Ciebie 

gwiazdką. 

 

 

3. Poniżej część „Ostatnie”. Tutaj będą się znajdować ostatnio otwierane pliki. 
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4. Poniżej część „Kosz”. 

 

 

Instalowanie aplikacji Dysk Google na komputerze 

1. Zdecydowanie polecam zainstalować Dysk Google na komputerze/tablecie/smartfonie, ponieważ 

jest to najwygodniejszy sposób na korzystanie z niego. Po instalacji na Twoim komputerze zostanie 

utworzony folder, który będzie się stale synchronizować z dyskiem „w chmurze” 

(wirtualnym/internetowym). Folder ten działa jak każdy inny folder na komputerze i w bardzo 

prosty sposób możesz przenosić, wycinać, usuwać, kopiować tutaj swoje pliki. Różnica jest taka, że 

zawartość Dysku Google jest taka sama na każdym urządzeniu, na którym go otworzysz – 

niezależnie czy jesteś w domu w Garwolinie, czy u znajomych pod Londynem. Zobaczmy, jak 

przebiega instalacja: 
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2. Zapisz plik instalacyjny (poniżej) i otwórz go. Po chwili Dysk Google zostanie zainstalowany. 

 

 

Jeżeli aplikacja nie otworzy się automatycznie, znajdź ją wśród zainstalowanych programów w Menu Start 

i uruchom. Wtedy wyświetli się następujący komunikat: 
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3. Kliknij „Wprowadzenie” i zaloguj się na swoje konto Google. Poniżej kilka obrazków 

przedstawiających wprowadzenie do Dysku Google. 
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4. Dysk Google będzie od tej pory automatycznie włączać się wraz z systemem. Skrót do Dysku 

znajdzie się na pulpicie . Ikona Dysku Google będzie widoczna wśród okien 

uruchomionych programów na pasku zadań, w prawym dolnym rogu ekranu, obok daty i godziny 

. Po kliknięciu w nią zobaczysz menu aplikacji: 
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Udostępnianie plików i folderów innym osobom 

1. Największą zaletą dysku w chmurze jest możliwość współdzielenia plików i folderów z innymi 

użytkownikami. Jak to zrobić? To bardzo proste. Musisz otworzyć folder Dysk Google i kliknąć plik 

lub folder, który chcesz udostępnić. Kliknij w obiekt prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz 

w menu, które się pojawi: Dysk Google -> Udostępnij… 

 

 

 

2. Pojawi się okno z ustawieniami udostępniania. Możesz udostępnić obiekt innemu użytkownikowi na 

dwa sposoby: albo wysyłając link, albo zapraszając go bezpośrednio (wpisując adres e-mail). 
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3. Obiekt może mieć ustawione trzy różne poziomy widoczności. Powyższy folder, który udostępniam, 

ma status „prywatny”, ale mogę go zmienić. W tym celu klikam „Zmień…”. Plik lub folder może być 

udostępniony na trzy sposoby: 

 Określonym osobom – każda z nich, aby w pełni korzystać z udostępnionych treści, powinna 

posiadać konto Google; 

 Każdemu użytkownikowi posiadającemu link; 

 Może być publiczny w internecie. 

Sposób, w jaki udostępniasz pliki lub foldery, zależy od Ciebie, od tego co udostępniasz, komu udostępniasz 

i jakie masz potrzeby. 
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4. Po wprowadzeniu adresu e-mail osoby, której chcesz coś udostępnić, możesz ustalić, czy ta osoba 

będzie mogła edytować ten plik/folder, czy tylko wyświetlać jego zawartość. Kiedy skończysz, 

wprowadzać e-maile współpracowników i kliknij „Wyślij”. 
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5. Dodane osoby pojawią się na liście. 

 

 

6. Osoba, którą dodałeś, otrzyma automatyczne powiadomienie od Google o udostępnieniu 

zawartości. Twój adres e-mail bądź nazwa użytkownika będzie podana w nagłówku. Wiadomość 

będzie wyglądała mniej-więcej tak: 
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7. Folder udostępniony zmieni swoją ikonkę. Teraz pojawi się symbol „ludzika”, co oznacza, że jest to 

folder udostępniony innemu użytkownikowi. 

 

 

 

8. Osoba, której udostępniłeś folder, po zalogowaniu się na swoje konto w Dysku Google 

w przeglądarce, znajdzie udostępnione przez Ciebie elementy w części „Udostępnione dla mnie”. 
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9. Jeżeli osoba, której udostępniłeś folder, chciałaby zobaczyć go na swoim komputerze 

w zainstalowanym folderze „Dysk Google”, to w przeglądarce musi go przenieść do części „Mój 

dysk”. Po chwili (ukończeniu synchronizacji) folder pojawi się u niej na twardym dysku. W ten 

sposób stworzycie wspólny, współdzielony folder, którego zawartość jest wspólna dla Ciebie i tej 

osoby. Jeżeli ktoś z Was zamieści coś w nim, pojawi się to u drugiej osoby. Folder udostępniać 

można wielu osobom. Sprawdź! :-) 

 

 

 

I to wszystko jeżeli chodzi o podstawowe użytkowanie dysku w chmurze (na przykładzie Dysku Google). 

Dziękuję za uwagę.  

Poradnik przygotował Tomasz Kwietniewski 
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