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Od wieków zajmowano się wykonywaniem różnego rodzaju obliczeń. Aby je sobie 
ułatwić, wymyślano i konstruowano maszyny liczące, które stały się pierwowzorami 
komputerów.  

Pierwsze urządzenie, które można nazwać komputerem, powstało dopiero w początkach 
XX wieku i służyło głównie do wykonywania żmudnych obliczeń.  

Wyobraźmy sobie współczesny świat, w którym zabrakłoby komputerów. Czy mógłby 
bez nich istnieć? Człowiek tak bardzo uzależnił swoją pracę, naukę i wiele innych działań od 
nowoczesnej technologii, że powrót do czasów sprzed komputerów stał się praktycznie 
niemożliwy. Obecnie komputery wykonują nie tylko obliczenia, ale także wiele innych 
czynności. 

Komputery pomagają dorosłym w pracy, a uczniom w nauce. Znajdują się tam, gdzie 
załatwia się różne sprawy, np. na przykład w banku, sklepie, na poczcie lub w urzędzie. 

W szkole można zobaczyć je nie tylko w pracowni komputerowej, ale także w innych 
salach lekcyjnych, sekretariacie, pokoju nauczycielskim czy bibliotece. Wykorzystywane są 
też powszechnie w naszych domach. 

Za pomocą komputerów opracowuje się wyniki wyborów do władz państwowych oraz 
wyniki zawodów sportowych, na przykład skoków narciarskich. 
 

Komputery są wykorzystywane prawie w każdym zawodzie. Dzięki ich zastosowaniu 
pracę kilku osób może wykonywać jedna, która posługuje się odpowiednim programem 
komputerowym. Komputery wyręczają człowieka w pracy, ale jeszcze nie zastępują go 
całkowicie. To człowiek musi wiedzieć, do czego i w jaki sposób wykorzystać to narzędzie.  

Komputery są wykorzystywane w prawie każdym zawodzie. Dzięki ich zastosowaniu 
jeden człowiek, posługujący się odpowiednim programem komputerowym, może wykonywać 
pracę kilku osób. Komputery wyręczają człowieka w pracy, ale nie są jeszcze w stanie 
całkowicie go zastąpić. Człowiek musi wiedzieć, do czego i w jaki sposób wykorzystać 
komputer. 

Komputer pomaga architektowi w projektowaniu domu. Pomysł powstaje w głowie 
architekta, który korzystając z odpowiedniego programu komputerowego, przedstawia swoją 
wizję na rysunkach. Program do projektowania domów zawiera narzędzia będące 
odpowiednikami ołówka, linijki, cyrkla oraz gumki, a także wiele gotowych elementów, 
z których, jak z klocków, można zestawić cały dom. Nie zastąpi on jednak twórczej myśli 
człowieka.  

Programy komputerowe wspomagają projektowanie nie tylko domów i ich otoczenia, 
ale także mostów, tuneli czy wiaduktów.  

Konstruktor nowego modelu samochodu również używa komputera i odpowiednich 
programów. Za pomocą komputerów symuluje się działanie samochodu, sprawdza jego 
zachowanie podczas wypadków i bezpieczeństwo jazdy. 

Komputer pomaga lekarzowi w ocenie stanu zdrowia pacjenta. Podczas komputerowego 
badania wzroku lekarz może sprawnie dobrać pacjentowi soczewki do okularów. Komputer, 
wykorzystując odpowiedni program, wykonuje bardzo szybko potrzebne obliczenia. 

Należy pamiętać, że komputer i program komputerowy jedynie pomagają 
w rozpoznaniu choroby. Nie zastąpią one wiedzy, doświadczenia i umiejętności lekarza. 

Komputer pomaga grafikowi przygotować materiały reklamowe, plakaty i albumy. 
Programy komputerowe przeznaczone do tworzenia grafiki mają wiele ciekawych 
możliwości. Dzięki nim grafik może wielokrotnie modyfikować obraz, aż do uzyskania 
zadowalającego efektu. Ma on do wyboru rozmaite narzędzia malarskie: paletę z farbami, 
pędzle o dowolnych kształtach, różnej grubości ołówki oraz gumki. Program zastępuje 



tradycyjne narzędzia, ale pomysł projektu, podobnie jak w przypadku architekta, powstaje 
w umyśle grafika.  

Komputer pomaga w przygotowaniu filmów animowanych.  
Używając specjalnych narzędzi, animatorzy sprawiają, że wymyślone postacie 

poruszają się bardzo naturalnie. W realistyczny sposób układają się ich włosy i ubrania, na 
twarzach widoczne są emocje: radość, złość, smutek czy zdziwienie. Wszystko to jest 
możliwe dzięki zastosowaniu skomplikowanych technik animacji komputerowej. 

Zastosowanie komputera to duży przełom w tworzeniu filmów animowanych. Animacja 
komputerowa rozwija się bardzo szybko. Powstało już wiele filmów pełnometrażowych 
tworzonych tą techniką. Korzystając z coraz bardziej zaawansowanych możliwości 
programów komputerowych, można zrealizować prawie wszystko, co reżyserowi podsunie 
wyobraźnia. 

Nie tylko filmy animowane wykonuje się techniką komputerową. Wykorzystuje się ją 
także do realizacji efektów specjalnych w filmach z gatunku fantasty i science- fiction, jak 
również w filmach dokumentalnych czy popularno-naukowych oraz reklamach telewizyjnych. 
 
Oczywiście to tylko kilka przykładów. 

 
Obszary zastosowań komputerów: 
Komputery usprawniają pracę człowieka, pomagają uczyć się, służą do zabawy. Pozwalają 
liczyć, pisać, wyszukiwać, tworzyć, zarządzać. Komputery pomagają ludziom w pracy: 

 w banku-bankomaty, kasy, stanowiska obsługi klienta 
 w sklepie- kasy fiskalne, czytnik kodów paskowych 
 na poczcie- w kasach („okienkach”) 
 w aptekach- kasy, wydawanie leków (recepty, zniżki) 
 na dworcach- kasy, punkty informacyjne 
 biura- ewidencja, obliczenia finansowe, bilanse, projekty itp. 
 biura projektowe- projektowanie budynków, mostów, dróg, maszyn itp. 
 biblioteki- ewidencja czytelników, katalogi książek 
 fabryki- planowanie i kontrolowanie produkcji, sterowanie pracą urządzeń 
 drukarnie 
 kultura- muzyka, film- efekty specjalne, plastyka- grafika komputerowa 
 w domu- odtwarzacz CD, magnetowid, pralka automatyczna, telefon 

komórkowy, fotograficzny aparat cyfrowy, kalkulator. 
 


