
Pamiętaj 
W skład podstawowego zestawu komputerowego 
wchodzą: jednostka centralna, monitor, klawia-
tura i mysz. 

Pamiętaj 
Wyrażenie komputer osobisty (ang. Personal 
Computer PC – czytaj pecet) oznacza: komputer 
do osobistego użytku. 

Wszystkie urządzenia, które 
podłączone są na zewnątrz 
jednostki centralnej często 
nazywamy — urządzeniami 
peryferyjnymi.  

Temat: Zestaw komputerowy bez tajemnic. 
 
Żeby nawiązać kontakt z komputerem – jednostką centralną, konieczne jest podłączenie do niej urządzeń, nazwanych 
urządzeniami zewnętrznymi lub peryferyjnymi. W skład podstawowego zestawu wchodzą cztery urządzenia:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Do każdego komputera możemy podłączyć inne urządzenia, na 
przykład:  
 drukarkę, która pozwala drukować tekst lub elementy graficzne (rysunki, zdjęcia) 
 skaner — urządzenie, dzięki któremu możemy wprowadzać do komputera elementy 

graficzne lub tekst, 
 urządzenie wielofunkcyjne zawierające drukarkę, skaner i kopiarkę, 
 głośniki, w których — podobnie jak w słuchawkach — słychać dźwięki odtwarzane przez komputer, 
 mikrofon — służy do prowadzenia rozmów, umożliwia nagrywanie dźwięku (często tworzy zestaw ze słuchawkami), 
 kamerę (niektóre komputery mają ją wbudowaną), 
 pamięć flash (czyt. flesz), inaczej pendrive (czyt. pendrajw) — urządzenie służące do przenoszenia danych między komputerami 

oraz przechowywania kopii zapasowych plików 
 Tablet graficzny  – urządzenie służące przede wszystkim do rysowania elementów graficznych na komputerze, choć z 

powodzeniem może działać w zastępstwie myszy komputerowej. 

 
Zadanie 1 
 Dopasuj poszczególne elementy zestawu komputerowego 

do opisu funkcji, jaką pełnią.  
Poproś nauczyciela o kartkę 

Zadanie 2 
Dopasuj nazwę urządzenia do obrazka i opisu jego funkcji. Poproś 
nauczyciela o kartkę 

  

Wszystkie urządzenia podłączone do komputera dzielimy na: 
 urządzenia wejściowe — doprowadzające informacje do komputera  
 urządzenia wyjściowe — przez nie komputer przekazuje nam 

rezultaty swojej pracy. 
 urządzenia wejścia – wyjścia – czyli takie, które zarówno  

przekazują informacje do komputera jak i je odbierają. Należą  
do nich na przykład pendrive’y, ekrany dotykowe, zewnętrzne dyski twarde, modemy zew. odtwarzacze mp4 itp. 

Komputer pobiera dane z urządzeń wejściowych, a wyprowadza przetworzone informacje za pomocą urządzeń 
wyjściowych.  
 
Zadanie 3 

 Wymień w zeszycie kilka urządzeń zewnętrznych (peryferyjnych) komputera. Spróbuj podzielić je na urządzenia wejściowe i wyjściowe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 **** gdzie wpisałbyś takie urządzenia jak: kot, projektor, joypad, dżojstik, ploter, keyboard, roboty, tablica 
interaktywna, modem zewnętrzny, kamera, skaner, monitor? 

 Ćwiczenie sprawiło Ci trudność? Jeśli tak poproś nauczyciela o pomoc. 

  

Urządzenia wejścia 
 

............................................. 
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urządzenia wyjścia 
 

.............................................. 
  
.............................................. 
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urządzenia wejścia/wyjścia 
 

................................................ 
  
................................................ 

 
................................................ 



Pamiętaj 
Sieć komputerowa — grupa komputerów lub innych 
urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych 
(informacji) lub współdzielenia zasobów. 
 

Sieć komputerowa umożliwia: 
 przesyłanie między komputerami różnego typu 

informacji, 
 korzystanie przez wszystkich użytkowników sieci 

z jednego urządzenia typu drukarka lub skaner, 
 dostęp do głównej (centralnej) bazy danych, 
 wykorzystywanie wspólnego oprogramowania 

(na przykład do grania w gry sieciowe). 

Pamiętaj 
Każdy plik i katalog ma nazwę oraz pewien rozmiar. Rozmiar informuje, ile miejsca na nośniku danych zajmuje dany plik lub 

katalog. Mierzy się go w bajtach. Pusty katalog ma rozmiar „0". 

Bit — najmniejsza jednostka informacji. Bit przyjmuje jedną z dwóch wartości, które zwykle określa się jako 0 (zero) i 1 (jeden), 

choć można przyjąć dowolną inną parę wartości, np. „biały" i „czarny", „prawda" i „fałsz", „tak" lub „nie". Dlatego 
stosujemy większą jednostkę informacji, jaką jest 1 bajt, za pomocą którego możemy przedstawić aż 256 różnych informacji. W 

tej liczbie mieszczą się m.in. wszystkie litery alfabetu, wszystkie cyfry i wiele innych symboli. 

Bajt — jednostka informacji składająca się z ośmiu bitów. 

1 kB (kilobajt) = 1024 B | 1 MB (megabajt) = 1024 KB  | 1 GB (gigabajt) = 1024 MB | 1 TB (terabajt) = 1024 GB 

Zadanie 4 

 Wykonaj ćwiczenie C z płyty klasa4_1 (katalog 2). Rozmieść urządzenia przedstawione na rysunku we właściwych 
miejscach tabeli. 
 

II. Sieć komputerowa 
Jeśli w jakimś miejscu znajduje się więcej komputerów, mogą być one połączone w sieć. Do takiej sieci można podłączyć 
również i inne urządzenia jak drukarki, kamery, tablet czy skaner. Wystarczą dwa komputery, aby można było powiedzieć, że 
powstała sieć komputerowa. No jest jeden warunek. Takie urządzenie musi posiadać kartę sieciową. Ale o tym w klasie 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 5 
Narysuj w programie Paint schemat (kreska czarno-biała) szkolnej sieci komputerowej. Możesz wydrukować dokument, wyciąć 
schemat i wkleić go do zeszytu. Wklejony rysunek pokoloruj i otocz ozdobną ramką. 
 

III. Podstawowe terminy i pojęcia używane podczas pracy z komputerem 
Wiesz już, że komputer przechowuje i przetwarza dane (informacje). Wiesz też, że aby proces ten mógł przebiegać prawidłowo, informacje 
muszą być zapisane w sposób uporządkowany. Służą temu pliki i katalogi. 

Plik jest podobny do książki — ma jakąś zawartość (treść), a jego nazwa odpowiada tytułowi. Typ pliku zależy od rodzaju 
przechowywanych danych. Katalog to po prostu teczka służąca do grupowania plików, czyli do zachowania porządku. Więcej 
na temat plików i katalogów na kolejnych zajęciach. Jednak dzisiaj musisz zapamiętać, że: 

Musisz umieć: 
1. Wyjaśnij pojęcie KOMPUTER OSOBISTY oraz SIEĆ 

KOMPUTEROWA 

2. Wymień główne urządzenia wchodzące w skład zestawu 

komputerowego.  

3. Wyjaśnij znaczenie pojęć: urządzenie wejściowe i 

urządzenie wyjściowe. 

4. Rozróżniać i nazywać urządzenia peryferyjne 

5. Wiedzieć ile (co najmniej) komputerów tworzy sieć 
komputerową 

6. Wyjaśniać pojęcia: bajt i bit Powiedz, jaki rozmiar ma 

pusty katalog. 
7. Znać nazwy, symbole i kolejność jednostek 

Praca domowa - Wykonaj notatkę w zeszycie 

1. Wymień jakie urządzenia wchodzą w skład zestawu 
komputerowego 

2. Nazwij urządzenia peryferyjne, przedstawione na rysunku 
otrzymanym na lekcji według wzoru:  
1 – jednostka centralna  
2 – .............................. itd. 

3. Wymień po 3 urządzenia  wejścia i wyjścia. Zaznacz 
wyraźnie, które są które. (Możesz użyć tych z 
poprzedniego zadania) 

4. Wklej do zeszytu wszystkie kartki otrzymane na lekcji. W 
tym kartkę z nazwami jednostek informacji. 

CELUJEMY!!! – dla chętnych (na wykonanie tej pracy macie 2 tygodnie) 
Na kartkach o formacie A4 przygotuj notatkę na temat sieci komputerowych. W notatce wymień możliwości, jakie daje sieć 
komputerowa. Uatrakcyjnij pracę własnymi rysunkami lub obrazkami wyciętymi z gazet 
 


