
R3 OPCJE TŁUMACZENIA STRONY INTERNETOWEJ 
 

Aby przetłumaczyć dowolną witrynę na inny język , najlepszą opcją jest skorzystanie z przeglądarki 

Google Chrome, która ma wbudowaną opcję tłumaczenia stron internetowych. Instrukcje dotyczące 

korzystania z funkcji tłumaczenia Google Chrome znajdują się poniżej.  

 

Google Chrome  http://www.google.com/chrome 

 

1.) Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu strony, którą chcesz przetłumaczyć. 

Wybierz „Tłumacz”. Jeśli język jest już wybrany, natychmiast zostanie przetłumaczony na ten 

język.    

 

 
 

 

2.) Jeśli język nie jest jeszcze wybrany, wybierz opcję z menu rozwijanego u góry strony. Następnie 

wybierz „Tłumacz”.    

 

 

3.) Witryna zostanie teraz przetłumaczona. 

http://www.google.com/chrome


 

 

Aby tłumaczyć strony internetowe na iPhonie lub w przeglądarce Safari, potrzebujesz bezpłatnej 

aplikacji Microsoft Translator zainstalowanej na telefonie lub komputerze. Poniższe instrukcje dotyczą 

iPhone'a, ale przeglądarka Safari wymaga podobnych kroków. 

 

 

 

1.) Po otwarciu aplikacji wybierz ikonę „Ustawienia”. 



 

2.) Wybierz „Safari Translation Language” z menu Ustawienia. 

 

 

 

3.) Wybierz język, na który chcesz przetłumaczyć witrynę. 



 
 

4.) Gdy znajdujesz się w witrynie, którą chcesz tłumaczyć, przejdź na dół strony i wybierz ikonę 

„Udostępnij”.   

 



 
 

5.) Gdy pojawi się menu „Udostępnianie”, kliknij opcję „Tłumacz”. 



 
 

6.) Witryna będzie teraz wyświetlać procent „Postępu tłumaczenia”.  

 
 

7.) Gdy „postęp tłumaczenia” osiągnie 100%, strona internetowa zostanie przetłumaczona na 

wybrany język. 

 



 



Jeśli nie masz przeglądarki Google Chrome lub Safari lub jeśli chcesz pobrać rozszerzenie przeglądarki, 

aby przetłumaczyć strony internetowe, możesz użyć poniższych łączy, aby pobrać rozszerzenie 

przeglądarki. Aby zainstalować rozszerzenie, musisz postępować zgodnie z instrukcjami przeglądarki. 

 

Translation Comparison for Opera 

 

Translation Comparison for Firefox 

 

Translation Comparison for Chrome 

 

ImTranslator for Chrome 

 

ImTranslator for Firefox  

 

ImTranslator for Opera 

 

ImTranslator for Yandex  

 

Google Translate for Opera 

 

Google Translate for Yandex  

 

ImTranslator for Microsoft Edge  

 

 

Aby przetłumaczyć inne dokumenty, które nie są stronami internetowymi (na przykład 

„Powiadomienie o możliwości finansowania i narracja programu”): 

 

1.) Skopiuj i wklej tekst, który musi zostać przetłumaczony na Tłumacz Google/Google Translate 

(https://translate.google.com/)  

 

 

2.) Prześlij dokument do Tłumacza Google/Google Translate, aby go przetłumaczyć. 

https://addons.opera.com/en/extensions/details/translation-comparison/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/translation-comparison/
https://chrome.google.com/webstore/detail/translation-comparison/kicpmhgmcajloefloefojbfdmenhmhjf
https://chrome.google.com/webstore/detail/imtranslator-google-trans/noaijdpnepcgjemiklgfkcfbkokogabh
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/imtranslator/
https://addons.opera.com/en/extensions/details/imtranslator-translator-dictionary-tts/
https://addons.opera.com/en/extensions/details/imtranslator-translator-dictionary-tts/?display=en
https://addons.opera.com/en/extensions/details/google-translate-8/
https://addons.opera.com/en/extensions/details/google-translate-8/
http://imtranslator.net/ff-plugin.asp
https://translate.google.com/
https://addons.opera.com/en/extensions/details/translation-comparison/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/translation-comparison/
https://chrome.google.com/webstore/detail/translation-comparison/kicpmhgmcajloefloefojbfdmenhmhjf
https://chrome.google.com/webstore/detail/imtranslator-google-trans/noaijdpnepcgjemiklgfkcfbkokogabh
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/imtranslator/
https://addons.opera.com/en/extensions/details/imtranslator-translator-dictionary-tts/
https://addons.opera.com/en/extensions/details/imtranslator-translator-dictionary-tts/?display=en
https://addons.opera.com/en/extensions/details/google-translate-8/
https://addons.opera.com/en/extensions/details/google-translate-8/
http://imtranslator.net/ff-plugin.asp


 

 

3.) Pobierz aplikację Tłumacz Google/Google Translate na smartfona , która pozwala spojrzeć na 

dowolny tekst przez aparat telefonu i przetłumaczyć go w czasie rzeczywistym. 

 

 

4.) Pobierz aplikację Microsoft Translator na swój smartfon, która może również tłumaczyć tekst 

przez telefon. 



 


