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Jak to 

przeżyć?

Kontrakt ;)

•Pomagaj innym z wszystkich sił swoich

•Na kursie po imieniu – po za kursem niekoniecznie

•Nie przeszkadzaj drugiemu, tak i Tobie przeszkadzać nie będą

Szacunek i pomoc

•Bądź aktywny

•Nie spóźniaj się

Czas - najcenniejsze co mamy

• Bez stresu i spiny - bo nic nie jest tak ważne jak zdrowie i dobre 

samopoczucie

Humor i zrozumienie – bez tego ani rusz



Urządzenia TIK

Pod pojęciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych

(w skrócie TIK, z ang. Information and communication technologies (ICT)) 

kryje się rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i 

przesyłających informacje w formie elektronicznej.



Komputer     łac. Computare – rozważać, obliczać

Urządzenie elektroniczne przeznaczone do 
przetwarzania informacji (danych) w postaci cyfrowej, 
sterowane programem zapisanym w pamięci  (Encyklopedia PWN)



Komputer – historia
(a tak to się zaczęło…)



HISTORIA

 4000-1200 p.n.e. - Sumerowie zaczynają zapisywać 
transakcje handlowe na glinianych tabliczkach.

 3000 p.n.e. - Powstaje pierwsze liczydło w Babilonii.

 876 n.e. - Pierwsze, zarejestrowane w Indiach, 
użycie symbolu 0.



1500 n.e.

Mechaniczny Kalkulator Leonarda da Vinci



Rok 1642

W roku 1642, we Francji, Blaise Pascal skonstruował 

mechaniczną maszynę do dodawania, którą nazwano 

Pascaline



1904

Sir John Fleming wynalazł 

lampę elektronową, 

dwuelektrodową (diodę).

Dwa lata później, Lee de 

Forest, stworzył lampę 

trójelektrodową, 

czyli triodę.



Enigma

Enigma była używana komercyjnie

od lat 20. XX wieku, a później

została zaadaptowana przez instytucje państwowe wielu krajów.

Podczas II wojny światowej maszyna ta była wykorzystywana 

głównie przez siły zbrojne oraz inne służby państwowe i 

wywiadowcze Niemiec, ale także innych państw.

Po raz pierwszy szyfrogramy zakodowane przy pomocy Enigmy udało się 

rozszyfrować polskim kryptologom w 1933 roku. Prace Polaków, głównie 

Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego, pozwoliły 

na dalsze prace nad dekodowaniem szyfrów stale unowocześnianych 

maszyn Enigma najpierw w Polsce, a po wybuchu wojny we Francji i Wielkiej 

Brytanii.



W roku 1933 Konrad Zuse zbudował komputer Z1, 

oparty na 2600 przekaźnikach. Korzystał z systemu 

binarnego.

Rok 1938 - Wiliam Hewlett i David Packard 

zakładają firmę HP w garażu w Palo Alto w Kalifornii.



Harvard Mark I    1939

Harvard Mark I, inaczej IBM Automatic Sequence Controlled 

Calculator (ASCC) - największy w historii kalkulator 

elektromechaniczny; zbudowany w czasie wojny przez zespół (Claire 

D. Lake, Francis E. Hamilton, Benjamin M. Durfeepod) pod 

kierunkiem Howarda Aikena, wg jego pomysłu z 1937 r. Pierwsza 

maszyna matematyczna mogąca przechowywać wbudowany 

program.

Harvard Mark I miał blisko 16 m długości i 2,5 m wysokości, ważył 

ponad 35 ton. Zawierał z górą 80 km przewodów z trzema milionami 

połączeń. Uruchomiony w Harvard Computation Laboratory (od maja 

1944 roku - przedtem znajdował się w IBM Edicott Labs).



ENIAC    1946

12 x 6 m 

30 ton

70 000 oporników

10 000 kondensatorów

6 000 przełączników

18 000 lamp el.

100 000 operacji/s



Odra 1305 to polski komputer trzeciej 

generacji serii Odra, 

produkowany seryjnie od 1973 r. w 

Zakładach Elektronicznych 

Elwro we Wrocławiu. 

Prototyp powstał w 1971 r.



Jacek Rafał Karpiński – wybitny polski inżynier 

elektronik i informatyk

- Studiował na Politechnice Łódzkiej i Warszawskiej 

oraz na Uniwersytecie Harvarda

- Konstruktor maszyny do długoterminowych prognoz pogody, 

pierwszego na świecie tranzystorowego analizatora równań 

różniczkowych, maszyny uczącej się Pecepton (druga taka na 

świecie)

- Konstruktor pierwszego polskiego mikrokomputera K202 na 

układach scalonych o parametrach takich, jakie konkurencja 

uzyskała po 10 latach (z powodów politycznych wyprodukowano 
tylko 30 szt)

- Człowiek, który był geniuszem w swej dziedzinie zmarł jako ubogi człowiek 

w 2010 roku



Najszybszy superkomputer 

TOP 500 w 2018 i 2019 roku

SUMMINT -IBM

148 PFLOPS czyli 148 biliardów operacji 

zmiennoprzecinkowych na sekundę

10 PetaBajtów RAM

36 000  procesorów (ponad 2 mln rdzeni)

Koszt 200 mln dolarów

Pracuje w laboratorium Oak Ridge

National Laborratory (Ministerstwo Energii 

USA)

9.7 KW 



Komputer stacjonarny - to rodzaj 

komputera osobistego, który zwykle jest 

na stałe umiejscowiony przy biurku. 

Składa się z co najmniej trzech 

zasadniczych elementów: jednostki 

centralnej, monitora i klawiatury 

Laptop (ok 15”), notebook (ok 

10”) - lekki, przenośny komputer 

składający się z monitora, 

klawiatury, touchpada i 

akumulatora połączonych 

jedną obudową 

Tablet – przenośny komputer składający 

się z ekranu dotykowego stanowiącego 

prawie całą powierzchnie urządzenia, z 

klawiaturą wirtualną, wzbogacony o 

funkcje kamery internetowej i aparatu 

cyfrowego

Smartfon – połączenie 

tabletu i telefonu 

komórkowego. 

Superkomputer – komputer o możliwościach 

znacznie przewyższających komputery 

z danego okresu Źródła grafiki - wikipedia.pl



WEARABLES -

Smartwatch – urządzenie mobilne wielkości zegarka łączące 

wszystkie funkcje zegarka i smartfonu, wzbogacone o dodatkowe 

funkcje takie jak np. ciśnieniomierz, kompas  czy krokomierz

Google Glass – okulary o rozszerzonej rzeczywistości łączące 

w sobie funkcje okularów i smartfonu, sterowane głosem. 

Przewodnictwo kostne dźwięku, aparat fotograficzny

Inteligentna bransoletka – elektroniczna 

biżuteria łącząca w sobie funkcje smartfonu

Źródła grafiki - wikipedia.pl



Inne????

Pralkę taką wyposażono w moduł WiFi. Dzięki 

możliwości łączenia się z pralką, możemy włączyć i 

wyłączyć ją w każdym momencie za pomocą 

smartfona lub telefonu. Oprócz samej możliwości 

włączania i wyłączania, możemy również 

kontrolować całą pracę naszego urządzenia. 

W przypadku awarii i błędów, system sam potrafi 

wskazać problem, wysyłając odpowiednie 

komunikaty na naszą aplikację



Schemat budowy domu inteligentnego, źródło: e-automatyka.pl



Poziom technologiczny ludzi ciągle się rozwija. Pojawiają się urządzenia, które 

dawniej były niemożliwe do wykonania. Pojawiają się niesamowite pomysły. 

Wiele jest możliwych do zrobienia dlatego że mamy komputery. 



Komputer – budowa
(nie taki ten diabeł straszny…)



Płyta Główna

Głównym zadaniem jest zapewnienie 

współpracy poszczególnych części komputera 

Główne elementy płyty głównej :

- kontroler CPU 

- układ zarządzania energią

- kontroler interfejsu

- kontrolery magistral

Ważne parametry to 

- rodzaj gniazda procesora i chipsetu 

- rodzaj obsługiwanej pamięci i jej max ilość 

- Ilość i rodzaje gniazd złączy



Procesor (CPU - Central Processing Unit)

Procesor to układ scalony, którego 
działanie polega na wykonywaniu 
poleceń, które komputer obsługuje 
np. pisanie liter, przetwarzanie obrazu 
pulpitu, obsługa urządzeń, obliczenia, 
itp.

Procesory różnią się między sobą :

- Liczbą bitów przetwarzanych w 
jednym takcie (32 bity, 64 bity)

- Częstotliwością taktowania 
podawaną w Hz (obecnie ok 3 GHz)

- Ilością rdzeni



RAM

Ram – pamięć do której komputer ładuje 
aktualne dane, tak aby były one szybko 
dostępne dla procesora. 
Ram to układy scalone osadzone na 
niewielkich plastikowych płytach, zwanych 
modułami pamięci. 
Po wyłączeniu zasilania pamięć traci 
zapisane w niej dane.

Jednostka pojemności pamięci 1 Bajt, a 
obecne używane kości pamięci 
w komputerach mają pojemość około 8 GB



Dysk Twardy

Dysk twardy służy do trwałego 
przechowywania danych. 
Na twardym dysku znajduje się 
oprogramowanie decydujące 
o funkcjach komputera: system 
operacyjny i programy użytkowe.

Zasadniczą częścią twardego dysku 
jest sztywny krążek wykonany 
najczęściej ze stopu aluminium, 
obustronnie pokryty warstwą  
magnetycznego nośnika o bardzo 
wysokiej jakości

Jednostka pojemność: 1 Bajt. 
Dziś dyski twarde HDD 
w komputerach mają około 2 TB, 
a dyski SSD około 256 GB



Karta Graficzna

Karta graficzna - odpowiada za 

wygenerowanie sygnału, który po 

przesłaniu do monitora jest zamieniany na 

obraz

Karty graficzne różnią się między sobą 

- szybkością taktowania rdzenia, 

- pojemnością pamięci, 

- złączami umożliwiającymi podłączanie 

monitorów itp. (np. VGA, DVI-D, HDMI)

- typem złącza do montażu z płyta główną



Zasilacz

− urządzenie służące do 

przetwarzania napięcia 

przemiennego dostarczanego 

z sieci energetycznej

na niskie stabilizowane napięcia 

stałe, niezbędne do pracy 

pozostałych 

komponentów komputera

Ważne parametry to

- moc wyrażona w WATACH 

(obecnie około 600W)

- rodzaj złączy wyjściowych

- poziom hałasu w dB



Obudowa

Tower Slim tower Big tower Desktop



Komputer osobisty (PC- personal computer)

Komputer ogólnego przeznaczenia, 

obsługiwany przez końcowego 

użytkownika (zwykle jedną osobę). 

O parametrach i cenie 

predysponującej go dla 

indywidualnego użytkownika. 



Terminale

Terminal – jest urządzeniem pozwalającym człowiekowi na 

pracę z komputerem lub systemem komputerowym.

Terminal musi posiadać urządzenie wejściowe do 

wprowadzania instrukcji oraz urządzenie wyjściowe do 

przekazywania informacji użytkownikowi. 

Grafika: http://www.inventex.eu

http://www.inventex.eu/


Stacja robocza

Komputer przeznaczony 

do bezpośredniej pracy, 

w szczególności 

podłączony do sieci 

komputerowej



To zobaczmy i wypróbujmy prace 

na stacji roboczej

 Logowanie – inny użytkownik

 Konta użytkowników 

 Nazwa użytkownika: imię i pierwsza litera nazwiska  

np. Janusz W

 Hasło użytkownika: Aaaaaaa1



System operacyjny
Bez oprogramowania komputer to tylko odrobina złomu elektronicznego…



System operacyjny ang. skrót OS - Operating System

Jest programem komputerowym, bądź zbiorem 
programów, który zarządza sprzętem oraz aplikacjami 
komputera. 

Podstawowe zadania:

 Wykonywanie programów

 Operacje na plikach

 Porozumiewanie się z innymi komputerami

 Komunikowanie się z urządzeniami

 Przetwarzanie danych

 Podziała zasobów między programy i użytkowników

 Ochrona danych



BIOS(Basic Input Output System).

BIOS to podstawowy system obsługi wejścia i 

wyjścia działający tuż po włączeniu komputerów

Jest on zapisany w pamięci stałej ROM komputera 



System operacyjny Microsoft DOS

DOS pojawił się na początku lat 80-tych, wraz z 

serią komputerów IBM PC

W obecnych komputerach pozostał jako „wiersz 

polecenia”





Minimalne Zalecane

Procesor Intel 80486DX

Procesor Intel Pentium MMX 100 MHz lub szybszy

16 MB Pamięci RAM

32 MB Pamięci RAM

200 MB wolnego miejsca na dysku

300 MB wolnego miejsca na dysku

VGA (640x480) 16 kolorów

Super VGA (800x600) 256 kolorów

Napęd CD-ROM (tylko dla wersji pudełkowej)

Napęd CD-ROM i/lub DVD-ROM



Minimalne / Zalecane

Procesor Pentium/AMD 166 MHz lub szybszy

Procesor Pentium/AMD 300 MHz lub szybszy

64 MB Pamięci RAM

256 MB Pamięci RAM lub więcej

1,5 GB wolnego miejsca na dysku

2 GB wolnego miejsca lub więcej na dysku

Super VGA (800x600)

Adapter wideo i monitor o wyższej rozdzielczości.

Napęd CD-ROM (tylko dla wersji pudełkowej)

Napęd CD-ROM lub DVD-ROM lub blu-ray disc



Konfiguracja minimalna (wg producenta), przy której niektóre funkcje 

systemu Windows Vista są niedostępne:

• Procesor 32- lub 64-bitowy o częstotliwości 800 MHz,

zalecane 1GHz

• 512 MB pamięci operacyjnej,

zalecane 1 GB

• Karta graficzna SVGA (o rozdzielczości 800×600),

zalecane 128 Mb

• Dysk twardy o pojemności 20 GB i 15 GB wolnego miejsca,

zalecane 40 GB i mający 15 GB, system zajmuje  8GB

Napęd CD-ROM.



Windows 8 – Windows 8.1 – Windows 10

MINIMALNE WYMAGANIA WINDOWS 10 

Procesor 1 GHz

32-bitowa wersja Windows 10: 

- minimum 1 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci 

wewnętrznej

64-bitowa wersja Windows 10: 

- minimum 2 GB pamięci RAM i 20 GB pamięci 

wewnętrznej

- karta graficzna obsługująca DirectX 9



Systemy „rodziny” LINUX



Ubuntu
http://ubuntu.pl/

Opracowany gównie przez firmę 

Canonical Ltd.

Minimalne wymagania sprzętowe 

Ubuntu 14.04:

- Procesor: 1GHz

- Pamięć: 1GB RAM (zalecane 

2GB)

- Miejsce na dysku: przynajmniej 
5GB

http://ubuntu.pl/


FEDORA

https://getfedora.org/pl/

https://getfedora.org/pl/


Mac OS - jest to złożony system 

operacyjny dla komputerów Macintosh 

opracowany od roku 2000 w 

amerykańskiej firmie Apple Computer. 

Jego silne strony to między innymi:

• łatwość adaptacji, kompilacji i 

wykorzystania oprogramowania 

stworzonego dla systemów uniksowych

• Quartz Extreme, format PDF jako 

podstawa interfejsu graficznego

• ColorSync, przemysłowej jakości 

system zarządzania kolorem

• wydajny silnik OpenGL

• ma wbudowane zaawansowane 

narzędzia sieciowe



Systemy mobilne

 iOS – produkt kupowany 

z produktami firmy Apple

Android – produkt bezpłatny

Windows Phone lub Mobile
produkt kupowany od firmy MICROSOFT


