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1. Temat raportu
W raporcie zamieszczam informacje na temat prezentacji dotyczącej systemu 
operacyjnego Zorin OS

1.2 Plan prezentacji:

• Informacje ogólne

• Dostępne wersje

• Dodatkowe 
informacje

• Wymagania sprzętowe

• Instalacja systemu

• Dlaczego warto 
wybrać Zorin

• Wygląd

• Opis dostepnych opcji

• Obsługa exe

• Sprawność przy 
starszych 
urządzeniach

• Programy i aplikacje

• Integracja z 
androidem



2. Opis
Zorin jest dystrybucją opartą na Ubuntu, stworzoną z myślą o osobach które chciałyby 
pracować na Linuxie jednocześnie nie zmieniając swoich przyzwyczajeń z pracy na 
Windowsie lub MacOS-ie. Program jest na rynku od 11 lat i oferuje cztery wersje 
programu: Ultimate, Core, Lite, Education. Przeznaczonych dla różnych grup 
wiekowych oraz różnych wymagań sprzętowych. Twórcy upewnili się że w ofercie 
znajdzie się podstawowa wersja bezpłatna jak i oferująca większy zakresu usług wersja 
płatna. Koszt wersji płatnej wynosi 39 euro natomiast wersja darmowa jest w pełni 
wystarczająca do normalnej pracy na systemie, dlatego użytkownicy nie są 
zobligowani do rozszerzania bezpłatnej dystrybucji. Przyłożona została również uwaga 
do użytkowników pracujących na starszych sprzętach, wersja Lite ze środowiskiem 
graficznym XFCE zamiast Gnome z powodzeniem zadziała na nawet 15 letnich 
sprzętach. Zorin został wyposażony w programy takie jak Zoom, Spotyfy, LibreOffice, 
Firefox, Gimp, Rythmbox oraz Piviti. Ponadto Zorin pozwala na integrację z 
androidem poprzez aplikacje Zorin Connect, takie rozwiązanie umożliwia 
użytkownikowi sterowanie komputerem za pomocą smartphona jak i również 
przesyłanie linków i plików, przeglądanie zdjęć i zapisywanie ich bezpośrednio na 
telefonie, oraz odczytywanie i odpisywanie na wiadomości SMS/ MMS z poziomu 
komputera. Uzyskamy również dostęp do sklepu z aplikacjami, gdzie możemy 
poszerzyć naszą gamę programów.
Zorin umożliwia zmianę wyglądu interfejsu na przypominający Windowsa oraz 
MacOS-a. Natomiast nowe motywy zarezerwowane są dla użytkowników wersji Pro. 
Minusem systemu jest ilość potencjalnie zbędnych domyślnie zainstalowanych 
programów kierowanych do różnych grup wiekowych oraz powolne tempo 
aktualizacji występujących kilka razy do roku.
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3. Podsumowanie

Nie da się ukryć, że dystrybucja Zorin jest przystępna i łatwa w obsłudze dla nowych 
użytkowników. Pobierając wersję bezpłatną należy się liczyć z niepełnym zakresem 
motywów interfejsu. Pomimo to cena wersji płatnej jest całkiem przystępna jak na 
oferowane funkcje. O Zorinie natomiast można powiedzieć jedno, niezależnie od wieku 
użytkownika czy sprzętu z jakiego on korzysta, jedna z 4 wersji na pewno spełni 
oczekiwania pobierającego.




