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MetaTrader 5 na Maca 
Oficjalna platforma MetaTrader 5 opracowana przez MetaQuotes jest dostępna dla systemu Windows i 
urządzeń mobilnych, ale także dla urządzeń z systemem macOS. 

Podczas gdy większość brokerów oferuje jedynie zwykłą instrukcję instalacji, opisującą czasochłonny proces 
konfiguracji MT5 na Macu, Tickmill daje Ci możliwość rozpoczęcia pracy z najpopularniejszą na świecie 
platformą transakcyjną dostarczoną bezpośrednio na Maca, w ciągu kilku sekund.

Co jest w środku? 
Tickmill udostępnia platformę MetaTrader 5 na Maca, która jest niemal identyczna jak standardowa aplikacja 
Windows. 

To oprogramowanie jest wyposażone w wiele przydatnych cech i funkcjonalności, w tym: 

6 typów zleceń oczekujących  
21 przedziałów czasowych  
Ponad 50 domyślnych wskaźników  
Mnogość typów wykresów  
Możliwość instalacji własnych wskaźników  
Handel za jednym kliknięciem  
Pełna personalizacja  
Głębokość rynku.

 
 
 
 
 
 
 

Teraz możesz korzystać z tych wszystkich dodatkowych funkcji dzięki jednorazowemu procesowi 
instalacji, który jest tak prosty, jak w przypadku każdej innej aplikacji dostępnej poza App Store. 
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Instalacja na komputerze Mac 
Ta instrukcja szybko wyjaśni jak zainstalować, używać i usunąć MetaTrader 5 dla Maca. Będziesz musiał 
zezwolić na aplikacje pobrane spoza App Store, aby pomyślnie zainstalować platformę.  

Oto jak to zrobić:

Przed uruchomieniem MT5 na Maca, przejdź do Preferencji Systemu, wpisując odpowiednie 
polecenie w swoim Wyszukiwaniu Spotlight, znajdującym się w prawym górnym panelu ekranu.

1.

Będąc w Preferencjach Systemu, wejdź w Bezpieczeńswo i Prywatność, następnie wybierz zakładkę 
Ogólne i zezwól na aplikacje pobierane z dowolnego miejsca. Upewnij się również, że odblokowałeś 
możliwość wprowadzania zmian. Możesz to zrobić klikając w kłódkę w dolnym rogu, wpisując swoją 
nazwę użytkownika i hasło.

2.
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Następnym krokiem jest zlokalizowanie instalatora MetaTrader 5.dmg. Zazwyczaj wszystkie nowe 
pliki do pobrania są umieszczane w folderze Pobrane.  

Uruchom plik instalacyjny .dmg, a gdy plik .dmg zostanie wciśnięty, przeciągnij i upuść ikonę aplikacji 
MetaTrader 5 do folderu Aplikacje. To zakończy proces instalacji. 

Teraz twój MetaTrader 5 jest dostępny z folderu Aplikacje. Możesz również szybko uzyskać dostęp do 
swojego nowego terminala handlowego używając Spotlight i wpisując 'MetaTrader 5'.

3.

Aktualizacja oprogramowania  
Nasza aktualizacja oprogramowania MetaTrader 5 dla Mac jest wykonywana automatycznie. Proces ten 
przebiega jednocześnie z regularną aktualizacją wersji Windows. Po każdej aktualizacji terminal wyłącza się bez 
żadnego powiadomienia - po prostu uruchom aplikację ponownie i kontynuuj korzystanie ze zaktualizowanej 
wersji. 

Aby zobaczyć swoją aktualną wersję oprogramowania MetaTrader 5, kliknij w zakładkę Pomoc, znajdującą 
się w górnym panelu nawigacyjnym i wybierz opcję O oprogramowaniu, tak samo jak w MT5 dla Windows. 
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Expert Advisors dla Mac 
Aby zainstalować dodatkowe narzędzia, takie jak Expert Advisors (EA), własne wskaźniki i skrypty, 
otwórz folder Aplikacje, kliknij prawym przyciskiem myszy w ikonę aplikacji i wybierz Pokaż Zawartość 
Pakietu. 

1.

Teraz możesz zobaczyć całą zawartość pliku instalacyjnego. Kliknij dwukrotnie w 'drive_', aby dostać 
się do struktury MetaTrader 5, następnie przejdź do Program Files > MetaTrader 5 > MQL5 > Expert > 
Indicators, itd. i skopiuj wskaźniki do odpowiednich folderów. 

2.

Po zakończeniu tych czynności, uruchom ponownie MetaTrader 5 i odkryj nowy wskaźnik w odpowiednim 
panelu MT5 EA. 
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Odinstalowanie oprogramowania 

Znane błędy i problemy 

Ważna uwaga 

Jeśli kiedykolwiek zechcesz usunąć oprogramowanie z komputera, jest to dość proste. W rzeczywistości, 
proces ten nie różni się od usuwania jakiejkolwiek innej aplikacji. 

Po pierwsze, znajdź folder Aplikacje w Finderze. Można to zrobić za pomocą Spotlight lub przechodząc 
bezpośrednio do folderu Aplikacje poprzez kliknięcie na ikonę Findera w Docku. 

W folderze Aplikacje znajdź aplikację Metatrader 5, kliknij w nią prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję 
'Przenieś do Kosza', a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy, aby potwierdzić ten krok. 

Po przeniesieniu aplikacji do kosza, możesz ją trwale usunąć, przechodząc do Kosza i używając prawego 
przycisku myszy, aby wykonać polecenie 'OpróżnijKosz'.  

Usunięcie aplikacji z Kosza nie pozostawi żadnego śladu po Metatraderze 5 na Twoim komputerze. 

Obecnie nie ma żadnych znanych problemów z terminalem transakcyjnym Tickmill dla komputerów Mac. Jeśli 
wystąpią jakiekolwiek problemy, prosimy o poinformowanie nas o tym poprzez kontakt z naszym dedykowanym 
zespołem Pomocy, a my niezwłocznie je rozwiążemy. 

Osobiście przetestowaliśmy aplikację MetaTrader 5 dla Maca i nie odkryliśmy żadnych problemów z 
funkcjonalnością, które mogłyby sprawić, że handel na terminalu Mac OS byłby gorszy niż na wersji Windows. 

Niemniej jednak, handel z emulowanymi aplikacjami odbywa się na własne ryzyko. Zalecamy, abyś najpierw 
zapoznał się z funkcjonalnością oprogramowania na koncie demo i upewnił się, że aplikacja działa zgodnie z 
przeznaczeniem na Twoim konkretnym komputerze Mac.
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