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Procesor

Układ scalony, którego działanie 
polega na wykonywaniu instrukcji 
pobranych z pamięci operacyjnej

Różnią się między sobą :

- Budową

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

- Częstotliwością taktowania
podawaną w Hz

Wentylator



Pamięć  RAM

Miejsce do którego komputer ładuje 
aktualne dane, tak aby były one 
szybko dostępne dla procesora. 
Są to układy scalone osadzone na 
niewielkich plastikowych płytach, 
zwanych modułami pamięci. 
Po wyłączeniu zasilania tracone są 
zapisane w niej dane.

Jednostka pojemności to 1 Bajt



Dysk Twardy

Służy do trwałego przechowywania 
danych. Na nim znajduje się 
oprogramowanie decydujące o 
funkcjach komputera: system 
operacyjny i programy użytkowe.

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

Jednostka pojemność: 1 Bajt



Przeglądarki internetowe

Program komputerowy umożliwiający korzystanie z wielu usług 
internetowych, takich jak przeglądanie stron internetowych, 
pobieranie plików, wysyłanie formularzy itp.

Internet Explorer, Edge

Mozilla Firefox

Chrome

Opera

• Przeglądarki

• Rodzaje



WWW (World Wide Web) – • Strony 

internetowe

• Adresy IP

• Domeny

ogólnoświatowa sieć komputerowa, usługa 

internetowa 



Strony internetowe, domeny, IP
• Strony 

internetowe

• Adresy IP

• Domeny

Rodzaje domen
• .pl .cz to: 

• org.pl  edu.pl  to:

• tychy.pl

• .com .gov .org

Serwer DNS – serwer tłumaczący proste do zapamiętania 
nazwy domenowe na odpowiedni nr IP komputera

Narodowa

Funkcjonalna

Regionalna

Globalna



Które to wyszukiwarki internetowe?

google

youtube.

bing

onet

yahoo

interia

duckduckgo

ask
TAK

NIE
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Strony internetowe • Strony 

internetowe

Najpopularniejsze:

•Google.com (wyszukiwarka internetowa) 

•YouTube.com (platforma wideo) 

•Facebook.com (serwis społecznościowy) 

•Baidu.com (wyszukiwarka internetowa) 

•Wikipedia.org (encyklopedia internetowa) 

•Yahoo.com (portal internetowy) 



Wyszukiwarki internetowe

Strony internetowe umożliwiające 

znalezienie informacji w internecie

 google.pl

 bing.com

 netsprint.pl

 yahoo.com

 duckduckgo.com

 ask.com

wyszukiwarki



Wyszukiwarki internetowe Wyszukiwanie 

stron www

Szkoła

Szkoła wyższa (oba słowa)

„Szkoła wyższa” (wyrażenie)

Szkoł?  (? – zastępuje dowolny znak)

Szk* (* zastępuje dowolne znaki)

 -szkoła (- wyklucza wyświetlanie stron 

z wyrazem)



Wyszukiwarki internetowe

Wyszukiwanie grafiki

Prawa użytkownika

Narzędzia wyszukiwania

Wyszukiwanie 

grafiki i  filmów



Wyszukiwanie map

Wyszukiwanie miejsc

Trasy przejazdu

Panoramy

Wyszukiwanie 

map

google.pl/maps



Fora dyskusyjne

 To strony internetowe służące do wymiany informacji, 

poglądów i doświadczenia pomiędzy osobami o 

podobnych zainteresowaniach. W odróżnieniu od 

grup dyskusyjnych nie wymagają specjalnego 

oprogramowania, by z nich korzystać.

 Nad funkcjonowaniem forum czuwają 

administratorzy oraz moderatorzy.

Źródła 
inform
acji

forum.gazeta.pl

Rodzaje: 

Tematyczne – z jednej 

dziedziny, kategorii

Wielotematyczne –

wiele różnych tematów



Blogi

Rodzaj strony internetowej zawierający zwykle 

chronologicznie uporządkowane wpisy (posty) –

odpowiednik pamiętnika w internecie

Tagi

Blogosfera

Źródła 

informacji

najlepsze.blogi.pq.pl

Rodzaje: 

Blog tekstowy

Videoblog

Fotoblog

Audioblog



Portale internetowe

Serwis informacyjny poszerzony o różne dodatkowe 

funkcje takie jak: poczta email, możliwość tworzenie 

własnych stron www, fora dyskusyjne itp. 

Może być podzielony na działy tematyczne.

To taka strona domowa dla rozpoczynających 

przeglądanie internetu.

Źródła 

informacji

www.wp.pl



Strony prywatne i komercyjne

Strony użytkowników internetu zarówno 

prywatnych jak i związanych z biznesem

Źródła 

informacji

warsztathistoryka.uni.lodz.pl/

jasssiu.tychy.pl



Bazy danych

Zbiór informacji pogrupowanych w rekordy 

opisujące jakiś fragment rzeczywistości 

Źródła 

informacji

stat.gov.pl
wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl

historiapojazdu.gov.pl



Katalogi tematyczne

Zbiór adresów internetowych pogrupowanych 

tematycznie.

Źródła 

informacji

artnet.com



Biblioteki cyfrowe

Usługa internetowa udostępniająca liczne 

publikacje.

Źródła 

informacji

wolnelektury.pl

fbc.pionier.net.pl



Serwisy czasopism

Dostęp do publikacji różnego rodzaju, głównie 

naukowych

Źródła 

informacji

http://www.czasopisma.pan.pl



Wiarygodność źródeł

Warto sprawdzić:

 W innych źródłach o podobnej tematyce

 Datę

 Autora

 Strony internetowe powiązane

Źródła 
inform
acji

pl.wikipedia.org


