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Dynamiczny rozwój techniki i informatyki sprawia, że 
zmianie ulega budowa i wygląd komputera. 
Działanie pierwszych komputerów opierało się na 
lampach elektronowych:

Po wynalezieniu tranzystora, w komputerach
powszechnie stosowane są układy scalone:

Komputery osobiste stawiamy zwykle na biurku. 
Istnieją też modele przenośne, które omówimy 
później.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lampa_elektronowa
#/media/Plik:6P1P.jpg

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_scalo
ny#/media/Plik:Three_IC_circuit_chips.JPG



Podstawowe urządzenia

Nazwa Przeznaczenie Przykładowy wygląd

monitor Służy do oglądania 

efektów pracy w 

programach 

komputerowych

klawiatura Służy do 

wprowadzania 

tekstów, liczb i innych 

znaków

mysz Służy do wskazywania 

obiektów na ekranie 

monitora

https://pl.wikipedia.org/wiki/Monitor_komputera#/
media/Plik:LG_L194WT-SF_LCD_monitor.jpg

https://pl.wikipedia.org/wiki/Klawiatura_komputero
wa#/media/Plik:Chicony_Wireless_Keyboard_KBR0
108.jpg

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mysz_komputerowa#/
media/Plik:2017_Mysz_komputerowa_Logitech_MX_
Master.jpg



Wnętrze komputera

 W obudowie komputera znajduje się płyta 

główna. Na niej umieszczone są układy istotne dla 
funkcjonowania komputera – w tym procesor i 

pamięć operacyjna.

 Do uruchamiania programów i chwilowego

przechowywania danych wykorzystywana jest 

pamięć operacyjna (RAM).

 W obudowie znajduje się także dysk. Jest to

pamięć przeznaczona do trwałego 
przechowywania danych.



Dyski

 Nośnikiem danych dysku może być wirujący z 

dużą prędkością (nawet 10 tys. obrotów na 
minutę) – dysk taki nazywamy dyskiem twardym.

 Odmianą dysku jest także dysk SSD, który 
wyposażony jest w pamięć typu flash

(elektroniczną), podobnie jak pendrive. Dysk taki 

może być umieszczony w obudowie komputera 

lub zainstalowany bezpośrednio na płycie 

głównej.



Nazwa Przeznaczenie Wygląd

płyta główna służy do umieszczania na niej 
układów, niezbędnych do 
działania komputera

procesor Służy do nadzorowania pracy 

wszystkich pozostałych 
układów elektronicznych; 
odpowiada za przetwarzanie 
informacji

pamięć 

operacyjna 

(RAM)

znajdują się w niej programy 
działające aktualnie 
w komputerze; służy do 
chwilowego 
przechowywania 
dokumentów tworzonych 
w programach 
komputerowych

dysk służy do trwałego 
przechowywania programów 
i dokumentów tworzonych 
w programach 
komputerowych
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Podsumowanie

Komputer to zestaw urządzeń elektronicznych. 

W skład podstawowego zestawu komputerowego 

wchodzą:

 części zamknięte we wspólnej obudowie – m.in. 

płyta główna, procesor, pamięć operacyjna, 

dysk;

 monitor;

 klawiatura;

 mysz.



Rodzaje komputerów

 Najbardziej rozpowszechnionym na świecie 

typem komputerów są komputery PC (ang. 

Personal Computer).

 Popularnym typem komputerów są komputery

Mac (wcześniej: Macintosh), produkowane przez

firmę Apple.

 Zarówno komputery typu PC i Mac występują w

postaci zestawu (jak omówiliśmy wcześniej), w

postaci All-in-One (podzespoły są zamknięte w 

jednej obudowie z ekranem) oraz przenośnej.



Komputery przenośne 

i urządzenia mobilne

 Komputer przenośny zazwyczaj nazywamy 

notebookiem lub laptopem. Przekątna ekranu to 
zazwyczaj minimum 13 cali. W dolnej części 

znajduje się klawiatura razem z płytą główną, 

procesorem, pamięcią i innymi podzespołami. 

Jest tam również panel dotykowy (touchpad) 

zastępujący mysz. W zamykaną pokrywę 

wbudowany jest ciekłokrystaliczny ekran.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Laptop#/media

/Plik:IBM_Thinkpad_R51.jpg



Komputery przenośne 

i urządzenia mobilne

 Urządzenia podobne do laptopów, jednak 

o ekranie o przekątnej krótszej niż 13 cali nazywa 
się często netbookami.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Netbook#/media/

Plik:HP_2133_Mini-

Note_PC_(front_view_compare_with_pencil).jpg



Komputery przenośne 

i urządzenia mobilne

 Tablet to urządzenie wzorowane na laptopie. Jest 

to przenośny komputer, ale bez tradycyjnej 
klawiatury – zastępuje ją dotykowy ekran. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tablet_comp

uter#/media/File:Wikipedia_Kindle_Fire_&_i

Pad_1439.JPG



Komputery przenośne 

i urządzenia mobilne

 Funkcjonalność laptopów/netbooków oraz wygoda 

użytkowania tabletów spowodowały powstanie kolejnej 
generacji komputerów przenośnych – połączone funkcje 

tabletu i notebooka. W takim komputerze ekran jest 

dotykowy i często (ale nie zawsze) można od odpowiednio 

obrócić i złożyć, aby przekształcić laptop w tablet. 

W niektórych modelach ekran można całkowicie odczepić 

od klawiatury.
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Komputery przenośne 

i urządzenia mobilne

 Komputerem przenośnym jest także tzw. 

inteligentny telefon komórkowy – smartfon. Łączy
on w sobie możliwości telefonu komórkowego 

(dzwonienie, wysyłanie SMSów) i komputera 

(instalowanie i uruchamianie programów, praca 

z dokumentami). Smartfon obsługuje się z użyciem 

ekranu dotykowego. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Smartphone#

/media/File:IPhone_1st_Gen.svg


