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Komputer PC – ang. „Portable Computer”, czyli komputer przenośny. 

System operacyjny – środowisko zainstalowane w komputerze na którym pracujemy 

Urządzenia HID – ang. „Human Interface Devices”, urządzenia poprzez które użytkownik 

komputera wprowadza do niego dane, w ich skład wchodzą m.in. klawiatura oraz mysz. 

1. Wstęp teoretyczny 

 

Niniejsza książka dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej, przedstawia podstawy obsługi 

komputera PC krok po kroku dla osób niedoświadczonych i nie mających żadnego kontaktu z 

komputerem. Celem tej publikacji jest uświadomienie osobom zainteresowanym działaniem 

komputerów (konkretnie systemów operacyjnych na nich pracujących) iż nauka korzystania z 

nich wcale nie jest taka skomplikowana jak sugerują to inni. Jedyne, czego potrzeba nam do 

spełnienia zamierzonego celu (jakim jest podstawowa umiejętność korzystania z systemu 

operacyjnego) to: 

 

 Komputer PC lub komputer przenośny (tzw. „laptop”); 

 System operacyjny – tutaj na początek zalecam skorzystanie z produktu firmy 

Microsoft pod nazwą „Windows XP”; 

 Podstawowe urządzenia HID – czyli mysz oraz klawiatura 

 Monitor 

 Głośniki (będą nam potrzebne podczas zapoznawania się z multimediami) 

 

Prawda, że to niewiele? 

Już na wstępie zapewniam was – przyszli użytkownicy komputerów, nie musicie się obawiać 

że coś zepsujecie, kliknięcie myszą w niewłaściwe miejsce nie spowoduje awarii komputera 

bądź jego systemu operacyjnego, nic z tych rzeczy (dla osób doświadczonych czytających te 

słowa – piszę z poważnym wyrazem twarzy oraz poważnym nastawieniem), zakładam że jeśli 

czytacie ten kurs, to gdzieś niedaleko czuwa nad wami osoba doświadczona, w razie 

jakiegokolwiek problemu podczas nauki proszę was o zwrócenie się z problemem do tej 

właśnie osoby, kurs staram się opisać jak najbardziej szczegółowo i zrozumiale, lecz nie 

mogę wykluczyć że nie napotkacie żadnej przeszkody (nie uwzględnionej przeze mnie), która 

uniemożliwi wam przejście do kolejnych rozdziałów tego kursu. 

 

Słowem końcowym pragnę dodać, że w kursie będę z przyzwyczajenia oraz specjalnie 

używać terminologii i określeń z dziedziny informatyki, lecz nie przejmujcie się, każdy 

termin zdefiniuję u dołu każdej strony. 


