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Krótkie wprowadzenie 

 

Zakup tabletu nie jest prosty. Dlaczego? Powody są generalnie dwa: 

 dość złożone kryteria wyboru, 

 olbrzymi wybór modeli. 

W tym pierwszym aspekcie chcemy Ci pomóc. Na ten drugi nic 

nie poradzimy: liczba wypuszczonych dotychczas na rynek modeli już 

dawno przekroczyła 1000. Jest w czym wybierać, choć może rozboleć 

nas głowa, jeśli przyjdzie nam ochota na dogłębną analizę… 

 

Od razu zastrzegamy: jest to poradnik dla początkujących. Rady 

w pigułce dla osoby, która chce kupić tablet, ale kompletnie nie wie, 

na co się zdecydować, na co zwrócić uwagę, co jest ważne, jak 

nie popełnić grubego błędu.  

 

Zapraszamy do lektury.   
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Czy na pewno tablet jest Ci potrzebny? 
 

Powyższe pytanie jest dość przekorne: w końcu czytając niniejszy 

poradnik już podjąłeś decyzję odnośnie zakupu tabletu. Zastanów się 

jednak raz jeszcze, czy aby na pewno tablet jest Ci potrzebny. 

W zasadzie odpowiedz sobie na dwa podstawowe pytania: 

1. „Czy nie wystarczy mi smartfon?” 

Obecne smartfony dysponują matrycami w okolicach 5 cali i dużą 

rozdzielczością, często full HD (1920 x 1080 pikseli). To sprawia, 

że świetnie nadają się nie tylko do dzwonienia i pisania SMS-ów, 

ale także do grania, robienia zdjęć, oglądania filmów, przeglądania 

internetu, czy jako nawigacja GPS. Oczywiście tablet okaże się 

tutaj wygodniejszy, jednak czy telefon Ci nie wystarcza do tych 

czynności?  

 

2. „Czy nie lepszy będzie dla mnie laptop?” 

Wiele osób myśli, że tablet zastąpi im laptopa. Może to być 

prawdą tylko w przypadku naprawdę dużych i drogich tabletów, 

wyposażonych w dołączaną klawiaturę zewnętrzną. Jeśli chcesz 

na tablecie wygodnie pracować, najpewniej zawiedziesz się.  

 

No i jak, zastanowiłeś się? Jednak tablet to jest to? Smartfon 

smartfonem, a laptop laptopem, a tablet wypełni Ci lukę pomiędzy nimi, 

tak? Jeśli tam uważasz, czytaj dalej.  
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Jaki rodzaj tabletu wybrać? 
 

Co mamy na myśli pisząc „rodzaj tabletu”? Otóż obecnie można podzielić 

tablety na 3 grupy: 

 Tzw. phablety, czyli coś pomiędzy tabletem i smartfonem. Takie 

połączenie skutkuje w dwojaki sposób: 

- urządzenie ma ekran wielkości 6-7 cali, ale wąską ramkę wokół, 

dzięki czemu jest kompaktowe i dobrze leży w dłoni; 

- phablet ma te same funkcje, co smartfon – służy zatem 

do dzwonienia i SMS-owania, ale równocześnie pełni rolę małego 

i poręcznego tabletu. 

Nie bez powodu wyżej pytaliśmy Cię, czy nie wystarczy Ci sam 

smartfon. Jeśli odpowiadając na to pytanie choć trochę się 

zawahałeś, być może phablet będzie odpowiedzią na Twoje 

potrzeby. Phablety powoli zaczynają podbijać rynek i wróżymy im 

świetlaną przyszłość.  

Przykład świetnego phabletu: Lenovo Phab Plus.  

 

(źródło: http://shop.lenovo.com/pl/pl/tablets/phab-series/phab-plus/#tab-cechy) 
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 Tzw. hybrydy, czyli połączenie tabletu z fizyczną klawiaturą, 

co daje w rezultacie małego laptopa z ekranem dotykowym. 

Dysponują najczęściej matrycami o przekątnej minimum 10 cali, 

często więcej: 11, 12 lub nawet 13”. Są wydajne, oferują bogactwo 

portów, ale i sporo kosztują. Jeśli nie lubisz kompromisów i chcesz 

używać takiej maszyny do pracy, a także wtedy, gdy dużo piszesz, 

zdecyduj się na takie rozwiązanie. Obecnie hybrydy mają swoje 

5 minut, co chwilę wchodzą do sprzedaży nowe modele – jest 

w czym wybierać.  

Przykład doskonałej hybrydy 2w1: Acer Aspire Switch 10.  

(źródło: http://www.acer.com/ac/pl/PL/content/series/aspireswitch10) 

 

 „Tradycyjne” tablety. Brakło nam słów, by określić „zwykłe”, 

„normalne” tablety – dlatego napisaliśmy „tradycyjne”. 

Czyli „deski” z ekranem dotykowym o wielkości od 7 do 10 cali, 

choć czasami i więcej (nawet do 13”). Tutaj wybór jest 

przeogromny, a nasz poradnik ma pomóc Ci podjąć decyzję 

odnośnie wyboru modelu optymalnego właśnie dla Ciebie.  

Przykład polecanego tabletu: Lenovo Tab S8-50. 
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(źródło: http://shop.lenovo.com/pl/pl/tablets/lenovo/s-series/s8/) 
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Czy marka ma znaczenie? 
 

Musisz wiedzieć, że tablety dość umownie dzieli się na dwa segmenty:  

 Tzw. półka A, czyli tablety „markowe”, „firmowe”. Są to najczęściej 

porządne urządzenia takich marek jak Apple, Samsung, Sony, Acer 

czy Lenovo – czyli znanych i cenionych firm.  

 

 Tzw. półka B, inaczej nazywana budżetową. Mnóstwo marek 

z segmentu B najpewniej nie jest Ci w ogóle znana, bo 

czy słyszałeś kiedykolwiek nazwę Apollo, Blow, Colorovo, 

Esperanza czy Shiru? Wiele osób kpi z tabletów budżetowych 

mówiąc, że „producent” nakleja tylko własną naklejkę na no-

name’owy tablet pochodzący z jakiejś chińskiej fabryki. Niestety 

często jest to prawdą. Jednak czasami wśród budżetowców 

można znaleźć prawdziwe rodzynki, które podbijają rynek. Jak się 

domyślasz, półka B z natury rzeczy jest tańsza od półki A, 

stąd Polacy bardzo chętnie sięgają po te urządzenia.  

 

Co różni tablety z tych dwóch segmentów, poza ceną i nazwą 

producenta? Na pewno nie kraj produkcji, bo większość tabletów 

pochodzi obecnie z Chin. Różnica jednak jest zasadnicza i podstawowa: 

jakość i powtarzalność wykonania. O co chodzi? Gdybyś rozebrał 

markowy i niemarkowy tablet i przyjrzał się „wnętrznościom”, od razu 

wiedziałbyś, co je różni. Firmowe tablety pochodzą z fabryk w dużej 

mierze zautomatyzowanych, dysponujących dobrą kontrolą jakości; 

do tego są świetnie zaprojektowane, wykonane, a podzespoły są 

wysokiej jakości. Efekt? Tablet w środku wygląda jak silnik sportowego 

samochodu: wszystko robi solidne i uporządkowane wrażenie.  

http://tabletoid.pl/poradnik
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A jak wyglądają „bebechy” budżetowca? Oczywiście różnie może być, 

jednak bywają przypadki, gdzie środek wygląda jak przypadkowo 

polutowany przez dziecko. Brzmi to dość przerażająco, ale często mówi 

się, że wśród tanich tabletów trzeba trafić na dobry egzemplarz, czyli 

mieć trochę szczęścia. I to właśnie jest główna różnica pomiędzy 

markowymi tabletami a półką B: te pierwsze są powtarzalne, a te drugie 

– o wiele mniej.  

                          Porządna maszyna: Huawei MediaPad M2 10.0 

            (źródło: http://consumer.huawei.com/minisite/worldwide/mediapad-m2-10/index.htm) 

 

Odpowiadając na postawione wyżej pytanie: tak, marka ma znaczenie, 

bo jest w dużej mierze gwarantem jakości i solidności wykonania 

tabletu. Zachęcamy Cię, byś sięgnął po markowy tablet. Dołóż nieco 

grosza, a będziesz zadowolony.   

http://tabletoid.pl/poradnik
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Matryca 
 

Tablet jest dość specyficznym 

urządzeniem: jego ekran jest 

absolutnie kluczowym elementem. 

Matryca wyświetla oczywiście obraz, 

ale ekran służy także do nawigacji.  

 

Często kupując tablet decydujemy 

się na dany model właśnie mając 

na uwadze matrycę.  

 

W kwestii matrycy kluczowe są 

3 elementy: 

 technologia wykonania, 

 wielkość, 

 rozdzielczość. 

Przyjrzyjmy się im nieco dokładniej, 

by bardziej świadomie wybrać 

tablet.  

 

Technologia 
 

Słowo klucz: IPS. Matryca tabletu, który kupisz, musi mieć ekran IPS – 

innego nie kupuj. Już dawno temu producenci wprowadzili na rynek 

tabletów matryce z technologią IPS (In-Plane-Switching). Wcześniej 

takie matryce można było znaleźć m.in. w monitorach komputerowych 
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dla grafików, projektantów i dla innych profesjonalnych zastosowań. 

Zapewnia ona szerokie kąty widzenia (nawet do 178 stopni) na ekranie 

oraz dobre odwzorowanie naturalnych kolorów, aniżeli klasyczne LCD. 

 

Krótko: na dzień dzisiejszy na rynku jest już mnóstwo tabletów 

z matrycą IPS, dlatego upewnij się, że upatrzony przez Ciebie model 

dysponuje taką matrycą.  

(źródło: http://yogit.ro/2014/06/lcd-vs-tft-vs-led-vs-oled-vs-amoled-vs-ips-vs-retina-vs-etc/) 

 

Wielkość 
 

W grę obecnie wchodzą następujące przekątne matryc (a tym samym 

rozmiary całych tabletów): 

 <7 cali 

Wspominaliśmy wcześniej o tzw. phabletach – to właśnie one 

charakteryzują się matrycą poniżej 7”. Jeśli chcesz mieć tylko 

http://tabletoid.pl/poradnik
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jedno urządzenie (zamiast tabletu i telefonu osobno), zdecyduj się 

na phablet. Będziesz zadowolony. 

 

 7 cali 

Taki tablet świetnie nadaje się dla dzieci: jest mały i najczęściej 

tani, więc jeśli Twoje dziecko go uszkodzi, nie będzie tragedii. 

Urządzenie 7-calowe doskonale zmieści się do torebki, czy też 

małego plecaczka. A nawet do większej kieszeni koszuli, czy też 

spodni. Ponadto - jak można się domyślić - tablet mniejszy będzie 

sporo lżejszy. Nadaje się do grania, nieco gorzej do przeglądania 

internetu czy oglądania filmów, a najgorzej do pisania. A do tego 

ma niewiele większy ekran od 5-calowego smartfona. Wniosek: 

dla dziecka będzie OK, ale dla osoby dorosłej posiadającej 

smartfona – raczej odpada. No chyba 

że chcesz nabyć tablet z GPS i używać jako 

nawigację, ale… tutaj też smartfon daje 

radę, więc zastanów się dobrze nad takim 

rozwiązaniem.  

 

 7,85; 7,9; 8 cali 

Tablety z matrycą 7,85” często nazywane 

są klonami iPada Mini – to firma Apple 

zapoczątkowała modę na ten rozmiar 

(podobnie jest w przypadku urządzeń 8”). 

I jak się przyjął? Wprost rewelacyjnie. Taki 

tablet jeszcze na tyle mało waży, że jest 

bardzo poręczny, ale ma już na tyle duży 

ekran, że jest bardziej funkcjonalny od 7-calówek. Nie bardzo 

nadaje się już jako nawigacja GPS, gdyż zasłania w aucie zbyt dużą 

powierzchnię. Za to doskonale sprawdza się nie tylko w grach, 

http://tabletoid.pl/poradnik
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ale także w przeglądaniu sieci. Film obejrzysz także dość 

komfortowo. Jednak taka wielkość matrycy absolutnie 

nie wystarcza, by na tablecie pracować. Wniosek: do rozrywki jest 

to świetna wielkość, jednocześnie zachowując pełnię mobilności, 

więc jeśli szukasz kompromisu pomiędzy mobilnością tabletu 

a wygodą jego użytkowania, tablet z matrycą 7,85 lub 8” będzie 

dla Ciebie optymalnym wyborem. 

 

 9,7 i 10,1 cala 

Trzeba przyznać: to już duży tablet. Waży sporo powyżej 500g 

i dla dziecka to już sporo. Także mobilność takiej „deski” jest już 

wątpliwa. No ale coś za coś: masz duży ekran, często dość 

pojemną baterię i wydajne podzespoły; za to masz duży i mało 

mobilny sprzęt. Wygodnie na nim pograsz, komfortowo 

poserfujesz po necie, z przyjemnością obejrzysz film. 

Jeśli podepniesz do niego zewnętrzną klawiaturę, uzyskasz 

namiastkę laptopa (możesz także dokupić mysz, najlepiej 

bezprzewodową na Bluetooth). Możesz próbować pracować 

na takim tablecie, jednak nie będzie to praca zbyt wygodna. 

Jeśli masz dość duże dłonie i grube palce i masz problemy 

z precyzyjnym trafianiem w odnośniki (linki) na stronach 

internetowych, czy podczas pisania na wirtualnej klawiaturze, 

tablet tej wielkości będzie dla Ciebie odpowiedni.  

 

 >10,1 cala 

W tej grupie tabletów mamy zarówno tablety bez klawiatur, 

jak i wspominane wcześniej hybrydy, czyli tablety z dołączaną 

klawiaturą. Tablet o tak dużej przekątnej ekranu (nawet do 13”) 

jest zaprzeczeniem mobilności, zatem jest to sprzęt głównie 

do użytkowania w zaciszu domowym. Naszym zdaniem, 

http://tabletoid.pl/poradnik
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w tym rozmiarze sens mają raczej tylko hybrydy. Na takiej 

maszynie w zasadzie 

wszystko zrobisz 

komfortowo: 

od grania, przez filmy, 

po dość wygodną 

pracę. Wadą jest brak 

mobilności i najczęściej 

bardzo wysoka cena.   

Co jeszcze jest ważne oprócz rozmiaru matrycy? Ważne są proporcje 

wyświetlacza. Mamy tutaj dwie opcje: 

 Panoramiczne, czyli 16:10 (stosunek boków). Takie proporcje 

dobrze nadają się do oglądania filmów na tablecie (mniejsze 

czarne pasy od góry i dołu ekranu, nieco większa powierzchnia 

wyświetlania dla filmu). 

 Klasyczne, czyli 4:3. Tutaj małym minusem jest oglądanie filmów 

z większymi pasami od góry i dołu, jednak dla pracy biurowej 

czy przeglądania zasobów internetu takie proporcje ekranu nieco 

lepiej się sprawdzają (więcej widać bez przewijania ekranu). 

Które proporcje polecamy? Krótko:  

 jeśli priorytetem dla Ciebie jest oglądanie filmów, wybierz 

16:10,  

 a jeśli większość czasu będziesz spędzać na przeglądaniu stron 

internetowych i/lub graniu – postaraj się o tablet z matrycą 4:3. 

http://tabletoid.pl/poradnik
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Rozdzielczość  
 

Została nam jeszcze jedna kwestia związana z matrycą tabletu: 

rozdzielczość. Generalnie: 

 W tabletach 7-calowych znajdziesz rozdzielczość 800x480px, 

1024x600px, 1280x800px lub 1920x1080px (px, czyli piksele, 

punkty na ekranie). Krótko: wybierz tablet 7” z rozdzielczością 

minimum 1280x800px. Absolutnie nie kupuj 800x480px, to 

za mało.  

 

 W tabletach 7,85- 8” znajdziemy bardzo szeroki wachlarz 

rozdzielczości (wynikający także z proporcji ekranu: 4:3 lub 16:10): 

od 1024x768px, przez bardzo popularne 1280x800px, coraz 

częstsze full HD (1920x1200px), aż po 2560 x 1600 w tablecie 

Samsunga Galaxy Tab S 8.4 (to już co prawda 8,4”). Nie kupuj 

tabletu tej wielkości z rozdzielczością poniżej 1280x800px.  

 

 W tabletach 9,7” występują obecnie matryce dwóch typów: 

a) 1024x768px – to mało, choć wielu osobom w zupełności 

wystarczy. Po prostu możesz odnieść wrażenie, że czcionki są 

za mało ostre, a pojedyncze piksele - widoczne. 

b) 2048x1536px (nazywane często Retiną) – taka rozdzielczość 

matrycy daje niesamowitą ostrość obrazu, jednak nie każdy tablet 

poradzi sobie z płynną jej obsługą. Dlatego przed zakupem 

urządzenia z tak wysoką rozdzielczością upewnij się, że tablet 

działa płynnie. Najlepiej udaj się osobiście do sklepu i potestuj 

tablet, lub przynajmniej poczytaj w internecie jego recenzje 

i opinie użytkowników. Zalecamy rozejrzeć się za tabletem 

http://tabletoid.pl/poradnik
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z matrycą 2048x1536px lub… zdecydować się jednak na 10,1 cala.  

 

 W tabletach 10,1” do niedawna królowała rozdzielczość 

1280x800px, obecnie prym wiedzie 1920x1200px, a nieliczne 

maszyny idą jeszcze dalej: np. Sony Xperia Z4 Tablet 

i 2560x1600px.  Zalecamy full HD, jeśli jednak najwyższym 

priorytetem dla Ciebie jest cena tabletu, 1280x800px także 

da radę.  

 

Krótko: wybierz tablet z największą rozdzielczością, jaką będziesz miał 

do wyboru, biorąc pod uwagę inne kryteria wyboru (np. cenę).  
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Pamięć 
 

Chodzi o dwa rodzaje pamięci: 

 Pamięć operacyjna RAM 

Dla niewtajemniczonych: pamięć RAM to zasoby operacyjne 

(wpływa na szybkość działania systemu, uruchamiania się tabletu). 

Obecnie w tabletach spotykamy od 512MB w najmniej wydajnych 

urządzeniach, przez standardowe 1 lub 2GB, aż po 3 lub 4GB 

w najmocniejszych maszynach.  

Krótko: kup tablet z minimum 1GB pamięci RAM, a najlepiej 2GB. 

Oczywiście jeśli koszt zakupu tabletu nie ma dla Ciebie znaczenia, 

to kup po prostu urządzenie z najmocniejszą specyfikacją 

techniczną. 

 

 Pamięć stała / flash 

Flash to pamięć wewnętrzna, czyli powierzchnia „dyskowa” 

naszego tabletu. Powierzchnia „dyskowa” to niezbyt trafne 

określenie, ponieważ tutaj mamy do czynienia z pamięcią 

w postaci kości pamięci, nazywaną po prostu flash lub dysk flash. 

Pamięć flash obecnie dostępna w tabletach zaczyna się od 4GB, 

a kończy na 64GB (bywa i więcej w najdroższych urządzeniach). 

Najczęściej spotyka się przedział 8 - 32GB. Piszemy „obecnie”, 

gdyż parametry tabletów bardzo szybko ulegają polepszeniu. 

Na dobrą sprawę, jeśli mamy do dyspozycji 16GB, to już jest 

dobrze. Tym bardziej, że mamy przecież możliwość rozszerzenia 

pamięci poprzez kartę microSD o dodatkowe 32GB (zdecydowana 

większość tabletów ma gniazdo na kartę microSD).  

Krótko: wielkość zainstalowanej pamięci flash nie powinna być 

podstawowym kryterium wyboru tabletu, ponieważ 
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po rozszerzeniu pamięci o dodatkowe 32GB (karta microSD) 

lub nawet 64GB (jeśli dany model tabletu tyle obsługuje), mamy 

do dyspozycji wystarczającą przestrzeń: 

 8GB + 32GB = 40GB 

 16GB + 32GB = 48GB 

 32GB + 32GB = 64GB itd. 
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System 
 

W przypadku systemu operacyjnego masz do wyboru: 

 Android od Google 

Zdecydowanie polecamy tablety z Androidem dla użytkowników 

o ograniczonych możliwościach finansowych. Android zrobił wręcz 

niewiarygodne postępy, jeśli chodzi o sprzedaż i udziały w rynku 

tabletowym. Niezagrożony kiedyś system iOS od dziś ma 

w Google godnego rywala. 

Google cały czas poprawia swój system (stąd dość częste kolejne 

wersje), a więc „łata dziury”, dodaje nowe funkcjonalności, 

przyspiesza, optymalizuje pod kątem zużycia energii. 

Na platformie Android mamy dostęp do sklepu Google Play, 

a w nim niezmierzoną ilość aplikacji i gier do ściągnięcia na nasz 

tablet.  

Krótko: jeśli zamierzasz korzystać z tabletu głownie do rozrywki 

(gry, filmy, internet), możesz śmiało postawić na Androida – 

nie zawiedziesz się.  

 

 iOS od Apple 

Przejdźmy teraz do systemu operacyjnego iOS, pod którym 

pracują tablety iPad. Niezmiennie jest to niesłychanie wydajny, 

energooszczędny, bezpieczny i stabilny system, ale... niezmiennie 

drogie są iPad-y. Ponadto Apple zamknęło chyba już na wieki 

dostęp do kodu źródłowego, a więc jakakolwiek „pomoc 

z zewnątrz” nie wchodzi w grę.  

Krótko: jeśli masz iPhone-a i/lub MacBooka, postaw na iPada. 

Jeśli masz smartfona na Androidzie, rozważ jednak tablet 

na systemie od Google. 
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 Windows od Microsoftu 

Trzeci gigant na rynku to OS Windows. Czemu decydować się 

na tablety z Windowsem? Bo: 

o Cenowo tablety z Windows znajdują się pomiędzy tabletami 

z Androidem oraz iPadami, czyli są przystępne. 

o Możemy cały czas działać na w zasadzie takim samym 

systemie (nieco przerobionym pod wersję mobilną), jak 

do tej pory w „dorosłych” pecetach. A więc zagorzali 

zwolennicy systemu Windows będą mieli łatwiejszą decyzję 

do podjęcia. 

o Będziemy mieli do dyspozycji większość (jeśli nie wszystkie 

w wersji mobilnej) programów znanych nam z laptopów 

czy komputerów stacjonarnych. Także tych nadających się 

do pracy biurowej, graficznej itp. 

 

Krótko: jeśli tablet ma być dla Ciebie czymś więcej niż narzędziem 

rozrywki, postaw na Windows. A jeśli masz komputer z systemem 

Microsoftu, a może nawet smartfona – decyzja powinna być 

jeszcze prostsza.  
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Modem 
 

Każdy tablet wyposażony jest w moduł sieci bezprzewodowej Wi-Fi. 

Oznacza to, że gdziekolwiek będziesz w zasięgu dostępnej sieci Wi-Fi, 

będziesz mieć internet w tablecie. Będąc jednak poza zasięgiem Wi-Fi, 

nie skorzystasz z sieci. Czy można coś na to poradzić? Tak. Masz 

przynajmniej 3 możliwości: 

1. Użyć swojego smartfonu, jako routera.  

Każdy smartfon ma możliwość udostępniania internetu 

(oczywiście sam smartfon musi mieć dostęp do sieci). W kilka 

chwil możesz z telefonu zrobić przenośny router Wi-Fi: czyli 

telefon nadaje sygnał, a na tablecie z niego korzystasz. Zaletą 

takiego rozwiązania jest to, że wystarczy mieć internet 

w telefonie (np. przez odpowiedni abonament), a będziesz mieć 

dostęp do internetu i w telefonie, i w tablecie (lub nawet kilku 

tabletach czy telefonach równocześnie). Wadą jest to, że telefon 

działając w trybie routera Wi-Fi bardzo szybko się rozładowuje, 

a i mocno nagrzewa.  

 

2. Kupić przenośny router Wi-Fi. 

Takie urządzenie, wielkości pudełka z zapałkami, kupisz już 

za około 200zł. Musisz mieć kartę SIM z dostępem do internetu, 

by router mógł udostępniać przez Wi-Fi internet innym 

urządzeniom: tabletom, telefonom, komputerom. Zaletą takiego 

routera jest jego mobilność, a wadą: dodatkowy wydatek. Skoro 

Twój smartfon może stać się routerem, zadajemy pytanie: czy jest 

sens kupować dodatkowo przenośny router Wi-Fi? Naszym 

zdaniem – nie.  
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3. Kupić tablet z wbudowanym modemem 3G/4G. 

To jest optymalny wariant. Tablety z modemem są nieco droższe, 

jednak warto dopłacić, by mieć swobodę dostępu do internetu, 

gdziekolwiek będziesz. Oczywiście by korzystać z internetu 

musisz mieć kartę SIM.  

 

Krótko: obecnie masz bardzo duży wybór tabletów z wbudowanym 

modemem, a ich cena nie jest wygórowana. Nie oszczędzaj na tym 

elemencie zakładając, że nie będziesz potrzebował nigdy modemu.   
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OTG 
 

Każdy tablet ma wbudowane gniazdo USB. Najczęściej jest ono 

w formacie micro, a niektóre modele mają 2 gniazda USB. Ważne jest 

jedno: tablet musi mieć OTG. Po prostu musi. O co chodzi? 

 

OTG (skrót od: On-The-Go) pozwala podłączyć do tabletu akcesoria, 

np. mysz, pamięć przenośną (pen-drive), czy klawiaturę. Jeśli tablet 

nie obsługuje OTG, jego gniazdo USB będzie służyło tylko 

do komunikacji z komputerem, lub ewentualnie także do ładowania 

tabletu.  

 

Większość tabletów będących obecnie w sprzedaży obsługuje OTG, 

jednak – uwaga – nie wszystkie. Dlatego koniecznie zorientuj się 

przed zakupem, czy upatrzony model ma tę funkcjonalność.  

Adapter OTG: przejście z gniazda micro USB w tablecie na gniazdo USB 

(źródło: http://tabletoid.pl/adaptery-przejsciowki-usb/173-przejsciowka-wtyk-micro-usb-do-gniazda-usb)  
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Bateria 
 

W tabletach montowane są coraz mocniejsze baterie, aby coraz bardziej 

wydłużać pracę tych urządzeń na jednym naładowaniu. Generalnie 

akumulatory stosowane są w dwóch technologiach: litowo-polimerowej 

i litowo-jonowej.  

 

W obecnych tabletach moc baterii rozpoczyna się gdzieś na poziomie 

2000mAh (w małych tabletach), do około 10000mAh.  

Wartości wartościami, i specyfikacje specyfikacjami, jednak należy 

zdawać sobie sprawę, iż sporo specyfikacji poszczególnych urządzeń jest 

przekoloryzowana. Oznacza to, że bateria tabletu naprawdę 

nie wytrzymuje tyle, ile podał producent. Niestety. Dlatego warto 

przeglądać w sieci testy tabletów, przeprowadzane 

przez użytkowników.  

 

Tablety pracują na baterii od około 2 do nawet kilkunastu godzin. 

Wiele zależy nie tylko od pojemności akumulatora, ale specyfikacji 

i konfiguracji urządzenia. Oczywistym jest także to, że im bardziej 

obciążony tablet, tym szybciej czerpie baterię.  

 

Jeśli tabletu używasz głównie w domu, bateria nie jest bardzo istotna. 

Jeśli jednak planujesz często przemieszczać się z tabletem, wtedy przed 

zakupem upewnij się, że wytrzymuje na jednym naładowaniu minimum 

4 godziny.  
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Serwis 
 

Kupując tablet musimy się upewnić, iż dana firma ma serwis w Polsce. 

To podstawa. Jeśli ktoś zaryzykuje zakup czegoś bezpośrednio z Chin, 

może mieć olbrzymi problem w przypadku awarii urządzenia. 

Doświadczenie pokazuje, iż taka reklamacja może się ciągnąć długimi 

tygodniami (o ile w ogóle się uda).  

 

Po drugie, dobrze byłoby trafić na tablet, którego producent oferuje 

gwarancję w systemie door-to-door. Czyli kurier wysłany przez serwis 

producenta odbiera od nas urządzenie, a po naprawie nam go odwozi. 

Wszystko na koszt producenta. Mając ten system gwarancji, 

nie poniesiemy żadnych dodatkowych kosztów.  

 

Krótko: kup tablet w Polsce z gwarancją realizowaną na terenie naszego 

kraju. Odradzamy zakup bezpośrednio z Chin. Cena może i kusi, 

ale szansa na konieczność skorzystania z serwisu jest realna, a o ten 

będzie niezmiernie trudno.    
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Uwagi końcowe i podsumowanie 
 

Zostało nam jeszcze kilka ważnych kwestii do omówienia, zanim podamy 

Ci na koniec skrócony przepis na sukces w zakupie tabletu. 

 

HDMI 
 

Wejście HDMI (ang. High Definition Multimedia Interface) to interfejs 

służący do przesyłania cyfrowego, nieskompresowanego sygnału audio 

i video. Mówiąc całkiem zrozumiale, mając takie wyjście w naszym 

tablecie, możemy połączyć go kablem HDMI z innym urządzeniem 

(telewizor, monitor, projektor), również mającym takie wejście, 

i przesyłać obraz video i dźwięk audio w cyfrowej jakości. Nie warto 

kupować tabletu bez HDMI, jeśli planujesz często oglądać obraz 

z tabletu na dużym ekranie.  

 

Ważna uwaga: niektóre tablety obsługują standard MHL. Jest to 

możliwość przesyłania sygnału audio-wideo przez gniazdo USB 

w tablecie, do czego służy specjalna dedykowana przejściówka. 

Jeśli upatrzony przez Ciebie tablet nie ma gniazda HDMI, poszukaj 

informacji, czy przypadkiem nie obsługuje MHL (większość tabletów 

Samsunga obsługuje).  

 

Bluetooth 

Twój tablet musi mieć moduł Bluetooth. A do czego się to przyda? 

Na przykład do podłączenia słuchawek bezprzewodowych, 
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czy też klawiatury bezprzewodowej lub myszy. To spory komfort, móc te 

akcesoria mieć jako bezprzewodowe. Im mniej kabli, tym lepiej.  

 

GPS 
 

Jeśli chcesz używać tabletu jako nawigacji, kup model z wbudowanym 

modułem GPS. Pamiętaj, że w roli nawigacji sprawdzą się raczej jedynie 

phablety i tablety 7-calowe (nie większe). Zastanów się także, czy Twój 

smartfon nie wystarcza Ci w roli nawigacji. Sami mamy tablety z GPS, 

ale wolimy używać w roli nawigacji smartfonów.  

 

Kupować nowy czy używany? 
 

Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Powiemy tak: 

 Nie kupuj starego tabletu. Tablet użytkowany ponad rok będzie 

miał najpewniej baterię w dość kiepskim już stanie. Mogą być 

także mocno wyrobione gniazda.  

 

 Czasami można okazyjnie kupić tablet, który ktoś kupił 

w abonamencie w sieci komórkowej czy wygrał w jakimś 

konkursie. A czasami ktoś ma do odsprzedania nietrafiony 

prezent. Albo kupił tablet dla siebie, ale po kilku dniach 

użytkowania okazało się, że to nie jest to, czego chciał. Kupno 

takiego tabletu – w zasadzie niemal nowego – może być dobrą 

okazją, jeśli cena będzie 20-30% niższa niż w sklepie, a do tego 

dostaniesz kartę gwarancyjną i dowód zakupu.  
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Gdzie kupować tablet? 
 

Sami jesteśmy sprzedawcami internetowymi i oczywiście nie lubimy 

sytuacji, gdy Klient zwraca nam towar. Trzeba jednak przyznać, 

że kupowanie przez internet jest dla Klientów bardzo wygodne: mogą 

oddać do 14 dni produkt, nawet bez podawania przyczyny (w naszym 

sklepie Tabletoid.pl dajemy Klientom aż 100 dni na zwrot).  

Dlatego proponujemy Ci zakup tabletu właśnie przez internet. 

Po otrzymaniu produktu możesz go kilka dni testować. Jeśli nie spełni 

Twoich oczekiwań, odeślesz go sprzedawcy. Pamiętaj tylko, że tablet 

nie może nosić śladów użytkowania. Dlatego nie ściągaj folii firmowej 

i obchodź się z tabletem bardzo delikatnie.  

 

 

Szybka procedura wyboru tabletu 
 

Żywimy nadzieję, iż te kilka punktów przez nas omówionych 

w niniejszym poradniku pozwoli każdemu wybrać to, co dla niego 

najlepsze. A także zdobyć podstawową wiedzę, jeśli chodzi o tematykę 

tabletów.  

 

Staraliśmy się pisać możliwie prostym językiem, bardzo zrozumiale. 

Być może masz jednak mały mętlik w głowie po przeczytaniu poradnika. 

Dlatego teraz mega-skrócona procedura wyboru tabletu dla Ciebie: 

1. Zastanów się i podejmij decyzję, jaki tablet wolisz: phablet, 

hybrydę 2w1 czy zwykły tablet.  

2. Wybieraj raczej wśród znanych marek (np. Lenovo, Sony, Apple 

iPad, Acer), lepiej nie eksperymentuj. 
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3. Matryca musi być typu IPS. 

4. Wybierz wielkość matrycy, jaka odpowiada Twoim oczekiwaniom.  

5. Nie schodź poniżej zalecanych przez nas rozdzielczości matrycy 

(przy danej przekątnej ekranu – pisaliśmy o tym wcześniej). 

6. Tablet musi mieć minimum 1GB pamięci operacyjnej i minimum 

8GB pamięci stałej flash (lepiej 16 lub 32GB).  

7. System operacyjny wybierz biorąc pod uwagę to, jaki masz system 

w smartfonie i w komputerze. Jeśli chcesz na tablecie pracować, 

wybierz Windows.  

8. Wybierz model z modemem 3G / 4G. 

9. Tablet musi mieć OTG.  

10.  Pojemność baterii czas pracy na jednym naładowaniu ma 

znaczenie, jeśli planujesz często używać tabletu poza miejscem 

zamieszkania lub pracy – wtedy wybierz tablet pracujący minimum 

4-5 godzin na baterii (poszukaj w sieci testów upatrzonego 

modelu, zanim go kupisz).  

11.  Kup tablet marki / producenta, który ma serwis w Polsce. 

Dodatkowym atutem będzie gwarancji door-to-door.  

12.  Jeśli planujesz podłączać tablet telewizora, monitora 

czy projektora, upewnij się, że wymarzony model ma port HDMI 

lub obsługuje MHL. 

13.  Koniecznie musi mieć Bluetooth. 

14.  GPS będzie potrzebny tylko w przypadku phabletu lub tabletu 7”, 

który planujesz używać jako nawigację w aucie.  

15.  Kup nowy tablet, albo minimalnie używany, jeśli trafisz taką 

okazję. Nie kupuj tabletu mające więcej niż rok.  

16.  Kup tablet przez internet, by w przypadku niespełnienia Twoich 

oczekiwań lub trafienia na felerny model, móc skorzystać z 14-

dniowego prawa zwrotu (masz takie prawo jako konsument).  

http://tabletoid.pl/poradnik


„Jaki tablet wybrać?”                                                           Piotr i Paweł Krzyworączka 
http://tabletoid.pl/poradnik   Strona 30 

 

Zastosuj się do powyższych punktów, a zdecydowanie wzrośnie szansa 

na to, że będziesz zadowolony z zakupu.  

 

Tablety, które polecamy 

 

Ano właśnie: tak jak na zdjęciu obok, 

obecnie mamy przytłaczającą ilość 

modeli tabletów do wyboru. 

Postanowiliśmy zaproponować Ci 

garść modeli do wyboru.  

 

Podzieliliśmy je ze względu na rozmiar 

matrycy, a w każdej grupie daliśmy po 3 modele do wyboru:  

- tani a dobry,  

- optymalny, 

- bez kompromisów.  

 

Oto nasze propozycje. 

 Phablet <7” 

Tani: Microsoft Lumia 640 XL Dual SIM (około 650zł) 

Optymalny: Lenovo Phab Plus (około 1400zł) 

Bez kompromisów: Samsung Galaxy A9 (około 2200 zł) 

 

 Tablet 7" 

Tani: Goclever Quantum 700 MOBILE PRO 3G (około 250 zł) 

Optymalny: Lenovo A7-30H 3G (około 400 zł) 

Bez kompromisów: Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE (około 600 zł) 
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 Tablet 7,85 - 8" 

Tani: ARCHOS 79 XENON 3G (około 300 zł) 

Optymalny: Lenovo S8-50L (około 650 zł) 

Bez kompromisów: Apple iPad Mini 4 LTE (około 2000 zł) 

 

 Tablet 9,7" 

Tani: Kruger & Matz 9,7" EAGLE 975 (około 750 zł) 

Optymalny: Samsung Tablet Galaxy Tab A 9,7 (około 1000 zł) 

Bez kompromisów: Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (około 2000 zł) 

 

 Tablet 10,1" 

Tani: Goclever Quantum 1010M (około 350 zł) 

Optymalny: Huawei MediaPad M2 10.0 (około 1500 zł) 

Bez kompromisów: Sony Xperia Tablet Z4 LTE (około 3000 zł) 

 

 Hybryda >10” 

Tani: Aspire Switch 10 (około 1300 zł) 

Optymalny: Lenovo Yoga Tablet 2 Pro 13,3” (około 1800 zł) 

Bez kompromisów: Microsoft Surface PRO 4 (około 5000 zł) 

 

Dobrego wyboru! 

 

Pozdrawiamy Cię z uśmiechem ;-) 

Piotr i Paweł Krzyworączka oraz cały zespół Tabletoid.pl  
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