
Za chwilę koniec roku szkolnego. Przypomnijmy sobie zatem 
podstawowe informacje dotyczące zestawu komputerowego i urządzeń 
peryferyjnych. Poniżej zebrane są wszystkie najważniejsze wiadomości 
dotyczące budowy i funkcjonowania komputera. Przeczytaj te wiadomości 
dla przypomnienia a na następnej lekcji postarasz się sam odpowiedzieć 
na kilka prostych pytań dotyczących komputerów i zastosowania 
informatyki we współczesnym świecie  

Komputer stanowi urządzenie, na które składa się wiele części, gdzie do głównych 
należą: 

• pamięć RAM 
• płyta główna 
• procesor 
• stacja CD- ROM 
• stacja dyskietek 
• twardy dysk 

Główne urządzenia przeznaczone do komunikacji z komputerem stanowią: 

• monitor 
• klawiatura 
• mysz 

Najważniejszą wewnętrzną część komputera stanowi procesor, a więc układ scalony 
sterujący procesem przetwarzania danych oraz ich przepływem w systemie 
komputerowym. Procesor mieści się na płycie głównej oraz stanowi 
tzw. serce komputera. 

Podstawą komputera jest jego płyta główna, do której podłączane są wszystkie ważne 
części komputera. Umożliwia ona wzajemna komunikację pomiędzy poszczególnymi 
elementami komputera oraz ich współpracę. Jej jakość wpływa na stabilność systemu 
oraz możliwość rozbudowywania komputera. 

Kolejną wewnętrzną część komputera stanowi twardy dysk, którego zadaniem jest 
przechowywanie danych, a jego zawartość pozostaje bez zmian również 
po wyłączeniu z sieci komputera. Pojemność dysku twardego podawana jest w GB 
(gigabajtach). 

Pamięć RAM stanowi z kolei pamięć roboczą komputera - przechowywane na niej 
dane są potrzebne do aktualnej pracy komputera, dlatego też jej zawartość znika 
w chwili wyłączenia zasilania komputera. Swoją własną pamięć RAM posiada karta 
graficzna, która umożliwia wyświetlanie grafiki na ekranie komputera. 



Kolejny urządzenie to napęd CD- ROM (DVD), który służy do odczytywania danych 
znajdujących się na płytach CD- ROM lub DVD. Można również podłączyć nagrywarkę 
CD/DVD pozwalającą na tworzenie własnych płyt (CD- R, CD - RW, DVD-R, DVD-
RW). 

Wewnątrz komputera mieści się także karta dźwiękowa umożliwiająca odtwarzanie 
i nagrywanie muzyki, mowy lub innych dźwięków. Do karty można również podłączyć 
mikrofon, głośniki, słuchawki czy też wieżę Hi- Fi i inne, bywa używana 
do telekonferencji, które wymagają kamery internetowej. 

Istotnym urządzeniem peryferyjnym również jest modem; istnieją tutaj dwa rodzaje 
modemów: wewnętrzny (instalowany wewnątrz komputera jako karta) i zewnętrzny 
(oddzielne urządzenie podłączane do komputera). Modem służy do przesyłania 
i odbierania danych komputerowych oraz faksów poprzez analogową linię 
telefoniczną. 

Inne urządzenie służące do zapisywania danych to stacja dyskietek, umożliwiająca 
przenoszenie zapisanych na niej informacji i odczytywanie ich na innych komputerach. 
Dyskietki mieszczą od 360 KB do 1.44 MB danych. Znajdujący się w komputerze 
zasilacz dostosowuje prąd z sieci elektrycznej do komputerowych wymagań. 

Komputer można obsługiwać za pośrednictwem klawiatury oraz myszy, które razem 
z monitorem stanowią jego podstawowe urządzenia peryferyjne, a więc urządzenia 
ułatwiające i urozmaicające użytkownikowi pracę na komputerze. 

Mysz jest urządzeniem znacznie ułatwiającym pracowanie na komputerze, gdyż 
umożliwia ona wybieranie i aktywowanie opcji dostępnych w wykorzystywanych 
programach komputerowych. 

Standardowa klawiatura posiada: 

• klawisze maszynowe (odpowiadające poszczególnym literom alfabetu, cyfrom 
oraz znakom przystankowym) 

• klawisze funkcyjne (od F1 do F12) 
• klawisze numeryczne (odpowiadają układowi kalkulatora) 
• klawisze kursora (służące przesuwaniu go na ekranie) 

Monitor służy do wyświetlania informacji optycznych, pozwalając śledzić tok i wyniki 
pracy komputera. Dzięki drukarce można wykonane dokumenty tekstowe czy obrazy 
nanieść na papier. Drukarka laserowa używa do wydruku (jak sama nazwa wskazuje) 
promienia lasera, który pada na fotoelektryczny bęben drukarski gdzie osadza 
się tusz, który w końcowej fazie drukowania jest z bębna wprasowywany w obecności 
wysokiej temperatury w papier. Natomiast drukarka atramentowa wykorzystuje 
do drukowania mikroskopijnej wielkości krople atramentu, które są przenoszone 
na papier. 



Urządzeniem peryferyjnym jest również tablet, czyli urządzenie mające postać 
tabliczki z rysikiem, umożliwiające przenoszenie odręcznych rysunków oraz pisma 
w sposób bezpośredni do komputera. 

Skaner jest urządzeniem wczytującym do komputera różnego rodzaju dokumenty 
lub zdjęcia tworząc w ten sposób plik z elektronicznym obrazem zeskanowanego 
dokumentu, jaki można obrabiać w komputerze. 

Dla lepszego sterowania grami komputerowymi wykorzystywane jest urządzenie 
o nazwie joystick, zazwyczaj składający się z pionowego, ruchomego drążka 
(za pomocą którego się steruje) i kilku przycisków. Do gier można również 
wykorzystywać gamepady, czyli kontrolery do gier i płaskiej budowie, zawierającej 
okrągły manipulator oraz kilkanaście przycisków. 

Urządzeniami peryferyjnymi są również filtry napięciowe, które chronią komputer 
przed negatywnymi skutkami wahania napięcia elektrycznego oraz zasilacze awaryjne 
UPS, które stanowią dodatkowe źródło zasilania w przypadku awarii prądu. 

Z tyłu komputera mieszczą się gniazda rozszerzeń, gdzie można wpiąć karty 
rozszerzeń, dodające komputerowi nowych funkcji, jak na przykład telefax, pozycjoner 
GPS, koder MPEG, kontroler SCSI czy też wejście zewnętrznego sygnału video. 

Komputer stanowi bardzo złożone urządzenie, dlatego też można go rozbudowywać 
powiększając jego zawartość oraz unowocześniać. Każda z komputerowych części 
może być wymieniona zależnie od upodobań czy potrzeb jego użytkownika. 

 
 
 
 


