
INFORMATYKA- nauka zajmująca się przetwarzaniem informacji. 

Komputer (zestaw komputerowy)- urządzenie elektroniczne przeznaczone do przetwarzania 

informacji.  

Działanie komputera polega na przetwarzaniu po kolei danych i rozkazów. Przetwarzanie 

danych przebiega bardzo szybko i odbywa się według algorytmu określonego przez program 

komputerowy. Za zapisanie informacji w postaci cyfrowej i przetwarzanie danych 

odpowiedzialny jest procesor. 

Zestaw komputerowy zbudowany może byd z urządzeo: 

1) Wejścia 

a) klawiatura, mysz, skaner, mikrofon, kamerka,  

2) Wyjścia 

a) monitor, drukarka, projektor, głośniki 

Jednostka centralna zawiera takie elementy jak: 

 procesor- układ scalony o bardzo skomplikowanej budowie 

wewnętrznej, który dzięki dostarczonym z zewnątrz instrukcjom 

programu przetwarza dane i podaje gotowe rozwiązania.  

 

 Pamięć RAM- pamięd o dostępie swobodnym do chwilowego 

przechowywania kodów działających programów  

 

 Karta graficzna- układ elektroniczny odpowiedzialny za sposób 

wyświetlania informacji na ekranie monitora 

 

 Karta dźwiękowa- umożliwia rejestrację i przetwarzanie i odtwarzanie 

dźwięku 

 

 Radiator- zespół elementów odprowadzających ciepło z procesora.  

 

 Zasilacz- urządzenie do przetwarzania napięcia przemiennego na  

pięcie niskie stałe, niezbędne do pracy komponentów komputera 

 

 

 

 

 

 



 Płyta główna- urządzenie elektroniczne, na którym montuje się 

podstawowe komponenty komputera( procesor, pamięd RAM, karty). 

 
 

 

Jednostki pamięci 

1 bit (b)– najmniejsza jednostka informacji. Bit może przyjmowad wartości 0 i 1. 

Bajt (B) – jednostka pamięci składająca się z 8 bitów. Za pomocą  1b można zapisad liczby 

od 0 do 255 

1 kB = 1024 B 

1MB = 1024 kB 

1 GB = 1024 MB 

1 TB = 1024 GB 

1PB (peta bajt) = 1024 TB 

 

Program komputerowy – to ułożony w odpowiedniej, logicznie 

powiązanej kolejności zestaw instrukcji dla procesora mówiących, co 

ma robid z dostarczanymi informacjami i w jakiej kolejności. 

 

Rodzaje programów komputerowych 

1) Programy użytkowe 

 edytory tekstu 

 edytory graficzne 

 arkusz kalkulacyjny 

 bazy danych 

 przeglądarki 

 programy edukacyjne 

2) programy narzędziowe – do wspomagania i usprawniania działania 

komputera 

 antywirusy 

 programy do sprawdzania poprawności dysku 

 do tworzenia archiwów 

 do sporządzania kopii bezpieczeostwa 

 



3) języki programowania – do tworzenia własnych programów 

komputerowych 

 c++ 

 php 

 java 

 

System operacyjny ( np. Windows XP, 7, 8, Vista, Linux) to oprogramowanie, 

które zarządza: 

 pamięcią 

 danymi 

 oprogramowaniem 

 sprzętem 

Licencja- umowa na korzystanie z programu komputerowego, zawierana 

pomiędzy osobą (twórcą), a użytkownikiem programu 

Rodzaje licencji: 

 freeware – pozwala na bezpłatne i bez ograniczeo używanie programu 

 shareware- umożliwia nieodpłatne używanie programu przez pewien 

czas 

 oem 

 demo 

 trial 


