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Zabezpieczamy hasłem foldery z dokumentami w Win 7 

1. Utwórz w dowolnym miejscu swój folder 

kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Nowy – Folder 

 

2. Nazwij nowo powstały folder swoim imieniem i nazwiskiem 

pamiętaj aby polskie znaki diakrytyczne zamienić angielskimi odpowiednikami  

(np.: ś to s; ą to a – itd.) 

 

3. Otwórz Notatnik 

Start – Wszystkie programy – Akcesoria - Notatnik 
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4. Przepisz poniżej zamieszczony tekst 

lub skopiuj z pliku o nazwie „do_skopiowania” – pobierz plik 

 

5. Dokonaj modyfikacji według uznania 

zmień – nazwa folderu, który będzie zabezpieczony hasłem 

zmień hasło do zabezpieczenia folderu  

zmień nazwę pliku, który ukryje chroniony folder  

6. Zapisz plik 

  kliknij Plik - zapisz jako 

 

7. Wskaż  utworzony uprzednio folder.  

W nazwie pliku wpisz  blokada.bat w opcji zapisz jako typ zaznacz opcję wszystkie pliki 

i kliknij zapisz. 

 

http://edukator.dzierbicki.pl/materialy/do_skopiowania.txt
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8. Po kliknięciu na plik blokada zostanie utworzony katalog DOKUMENTY 

 

9. Po ponownym kliknięciu na plik blokada w nowo otwartym oknie wpisz y 

i naciśnij klawisz ENTER – nastąpi zablokowanie dostępu do folderu 

DOKUMENTY i zostanie on ukryty 

 

10.  W celu ponownego odblokowania dostępu do folderu DOKUMENTY 

kliknij na plik blokada dwukrotnie lewym klawiszem myszy i w nowo 

otwartym oknie wpisz swoje hasło i naciśnij klawisz ENTER. 

Folder DOKUMENTY jest ponownie dostępny 
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Quote: 

Quote: cls 

@ECHO OFF 

title Folder DOKUMENTY 

if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" 

goto UNLOCK 

if NOT EXIST DOKUMENTY goto MDblokada 

:CONFIRM 

echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N) 

set/p "cho=>" 

if %cho%==Y goto LOCK 

if %cho%==y goto LOCK 

if %cho%==n goto END 

if %cho%==N goto END 

echo Invalid choice. 

goto CONFIRM 

:LOCK 

ren DOKUMENTY "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-

08002B30309D}" 

attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" 

echo Folder locked 

goto End 

:UNLOCK 

echo Enter password to unlock folder 

set/p "pass=>" 

if NOT %pass%== haslo goto FAIL 

attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" 

ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" 

DOKUMENTY 
echo Folder Unlocked successfully 

goto End 

:FAIL 

echo Invalid password 

goto end 

:MDblokada 

md DOKUMENTY 

echo DOKUMENTY created successfully 

goto End 

 
DOKUMENTY – nazwa folderu, który będzie zabezpieczony hasłem 

haslo – Twoje hasło do zabezpieczenia folderu DOKUMENTY 

blokada –plik, który ukryje chroniony folder DOKUMENTY 

 
 


