
Wybieramy komputer – uwagi i wskazówki 

Zakup komputera jest dużym wydatkiem i warto się dobrze zastanowić zanim podejmie się w tej 
sprawie ostateczną decyzję. Budowę jednostki centralnej, wykaz i opis jej elementów, urządzeń 
zewnętrznych i towarzyszących przedstawiano na lekcjach już w szkole podstawowej i w gimnazjum. 
Teraz zajmiemy się charakterystyką zestawów komputerowych z punktu widzenia konkretnego 
użytkownika. 

W podręczniku umieszczono ogólne opisy dotyczące rodzajów komputerów i ich zastosowań. 
Szczegółowych danych dotyczących elementów konstrukcji komputera, jego urządzeń zewnętrznych 
i towarzyszących, ich działania w zależności od wartości, ich podstawowych parametrów należy 
szukać w specjalistycznych serwisach internetowych i prasie komputerowej. W szczególności są to 
publikowane listy porównujące sprzęt tego samego rodzaju produkowany przez różne firmy 
i posiadający różne parametry techniczne. W tym artykule zwrócimy uwagę na relacje pomiędzy 
niektórymi elementami zestawów i ich wpływ na użyteczność sprzętu oraz cenę. 

 

Im lepiej, tym drożej 

Sprzęt komputerowy tanieje w wyjątkowo szybkim tempie. Nowe modele komputerów, 
w momencie rozpoczęcia sprzedaży są stosunkowo drogie a po kilku latach często zapominamy, że 
w ogóle były w sklepach. Niektóre rodzaje sprzętu i akcesoriów komputerowych opisywane jeszcze 
w aktualnie używanych podręcznikach szkolnych nie są dostępne na rynku. Do historii przeszły 
dyskietki, stacje ZIP i nie można dostać w sklepie stacji CD-ROM (w sprzedaży są wyłącznie 
nagrywarki mogące jednocześnie odtwarzać płyty). Komputery przenośne coraz rzadziej wyposażone 
są w stacje DVD. 

Kupując komputer, mamy możliwość wyboru zestawu jaki jest nam potrzebny. Najczęściej 
ograniczeniem jest tylko (lub aż) suma pieniędzy, jaką możemy na to przeznaczyć. Im nowocześniejsze 
składniki, tym droższy komputer. W artykule zawarto kilka uwag, które mogą pomóc w określeniu, co jest 
najlepszym optymalnym rozwiązaniem.  

Na co zwrócić uwagę? 

Procesor  – im lepszy, tym lepiej radzi sobie z każdym oprogramowaniem. Jednak lepszy pobiera 
więcej energii. Z tego powodu netbooki mają słabsze procesory Intel Atom („małe świerszczyki”) 
zamiast czegoś mocniejszego, na przykład „smoka” i7.  

Ekran  – bardzo istotny element dla komputerów przenośnych. Mały ekran to małe rozmiary 
całego komputera, mniejszy pobór energii i w związku z tym mniejszy zasilacz. Laptop z 20-calowym 
ekranem o wadze 7 kg i z dużym zasilaczem trudno już nazwać sprzętem mobilnym. W przypadku 
komputerów stacjonarnych rozmiar ekranu, to już kwestia pieniędzy, upodobań i przeznaczenia.  

Pamięć operacyjna  – system operacyjny Windows 7 potrzebuje do poprawnego działania 
minimum 1 GB pamięci. Im większa pamięć, tym lepiej działa większość programów. Większa pamięć 
operacyjna wymaga jednak pozostawiania na dysku C więcej wolnego miejsca na bufor, który tworzą 
na dysku niektóre programy. Dlatego, między innymi w niektórych komputerach montuje się dwa dyski 
fizyczne. Pierwszy służy do instalacji oprogramowania i jako bufor, drugi do zapisywania plików. 

Dysk (lub dyski) twardy  – większe więcej pomieszczą, ale mogą wolniej działać i zwiększają 
pobór energii. Jeśli komputer stacjonarny jest wykorzystywany jako terminal w sieci, to może nie mieć 
twardego dysku tylko wbudowaną pamięć flash z systemem rozruchowym, pozwalającym połączyć się 
z serwerem. Zasadniczo większość użytkowników woli mieć komputer z większym dyskiem. 
Oczywiście im większy, tym droższy, ale najczęściej dwa razy większy jest tańszy niż dwa mające 
łącznie taką samą pojemność. 

Napęd optyczny  – obowiązkowy w komputerach stacjonarnych. Często montowane są dwa lub 
więcej. W netbookach nie występuje i coraz częściej nie występuje w notebookach. Jego brak wpływa 
na mniejszy pobór energii i ciężar całego zestawu. Do notebooka można podłączyć przez gniazdo 
USB zewnętrzną stację DVD. 

Zasilanie  – w komputerach stacjonarnych znajduje się wewnątrz jednostki centralnej. Istotne aby 
było niezawodne. W komputerach przenośnych jest jednym z najistotniejszych elementów. Wiele osób 
korzysta z kilku komputerów. Na przykład laptop lub komputer stacjonarny stosowane są jako 



maszyna podstawowa a mały netbook jako sprzęt mobilny. Dla sprzętu mobilnego istotny jest czas 
pracy na baterii i wielkość zasilacza. Netbooki mają małe zasilacze i baterie pozwalające na pracę 
przez kilka godzin bez doładowania, ale za to małe ekrany i słabsze procesory. 

Karta graficzna  – dla graczy i grafików jest to jeden z najważniejszych elementów. Do oglądania 
filmów też lepiej mieć kartę z wyższej półki. Pobiera jednak też sporo energii, więc dla małych, 
przenośnych komputerów nie jest to element bardzo istotny.  

Gniazda do przył ączania urz ądzeń zewnętrznych  – im jest ich więcej i im są bardziej 
różnorodne, tym lepiej. W komputerze stacjonarnym, ze względu na dużą obudowę można sobie 
pozwolić na dowolne rozbudowywanie jednostki centralnej. W komputerach przenośnych zwykle 
producenci starają się wyposażyć poszczególne modele w zestaw najpotrzebniejszych gniazd (do 
podłączenia drukarki, dysku zewnętrznego, pamięci flash, aparatu cyfrowego itp.).  

Czytnik kart SD  – w netbooku bardzo potrzebne jest gniazdo dla karty SD zastępującej płyty CD 
i DVD. Dobrze, jeśli umożliwia odczytanie kart kilku typów bez konieczności stosowania przejściówek. 

Modem  – dawniej w netbookach (obecnie czasem też) był montowany modem pozwalający 
włączyć komputer do sieci telefonii kablowej. Często jest już montowany modem 3G dla karty SIM 
pozwalający podłączyć komputer do sieci telefonii komórkowej bez stosowania modemów 
zewnętrznych. 

Karta sieciowa  – tak najczęściej określa się kartę rozszerzenia umożliwiającą podłączenie 
komputera do sieci kablowej. W niektórych opisach komputerów można też znaleźć określenie WLAN. 
Dziś jest niezbędna. Dla większości użytkowników komputer, którego nie można podłączyć do sieli, 
to… nie jest komputer. 

Karta WiFi  – to karta sieciowa umożliwiająca połączenie się z siecią bezprzewodową. Większość 
użytkowników komputerów przenośnych nie wyobraża sobie takiego sprzętu bez możliwości 
podłączenia do takiej sieci.  

Gniazdo do projektora  – w wielu opisach komputerów przenośnych nie zwraca się na nie uwagi. 
Umożliwia podłączenie do komputera projektora multimedialnego lub dodatkowego monitora. 
W komputerach stacjonarnych zazwyczaj nie występuje. Praca na dwóch ekranach podłączonych do 
jednego komputera jest wygodna; sprawdza się, gdy otwartych jest wiele dokumentów lub 
wykorzystywanych jest wiele programów równocześnie (na przykład podczas pisania referatu – na 
jednym ekranie może być otwarte okno edytora, na drugim, wyświetlona strona WWW dotycząca 
opracowywanego referatu). Podczas powstawania podręcznika ten sposób pracy był standardem. 

Gniazdo HDMI  – umożliwia podłączenie do komputera telewizora cyfrowego. Filmy, materiały 
graficzne i dźwiękowe można wtedy prezentować na telewizorze posiadającym takie samo złącze.  

Kamera, gło śniki i mikrofon  – w komputerach stacjonarnych najczęściej są elementami 
zewnętrznymi. W komputerach przenośnych zazwyczaj są wbudowane. Jakie rozwiązanie jest 
lepsze? Istnieje wiele opinii – wszystko zależy od upodobań i potrzeb użytkowników. Na pewno 
w przypadku komputerów przenośnych wbudowane głośniki, mikrofon i kamera to obecnie standard. 

Bluetooth  – karta rozszerzenia umożliwiająca podłączenie wielu urządzeń bez konieczności 
używania specjalnych kabli, między innymi telefonów komórkowych i słuchawek bezprzewodowych. 

 

Powyższe uwagi nie wyczerpują tematu. Zapewne, kiedy ten podręcznik trafi do rąk 
użytkowników prawdopodobnie niektóre z nich będą już nieaktualne. Postęp technologiczny 
w produkcji komputerów jest tak duży, że podręczniki nie są w stanie nadążyć za nim. Z tego powodu 
zanim podejmiesz decyzję o zakupie komputera zapoznaj się z prasą komputerową a powyższe uwagi 
oraz opisy w podręczniku potraktuj jako wstęp do szczegółowej analizy tematu. 


