
Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia. 

Technologia informacyjna



Mózg człowieka

• Masa: mężczyźni 1375 g, kobiety 1225 g
• Średnia objętość: 1350 ml
• Zawiera ok. 100 mld neuronów
• Połączeń w mózgu jest ok. 1015

• Szybkość pracy 1018 operacji 
na sekundę

Pojemność informacyjna zmysłów:
• Wzrok – 100 Mb/s
• Dotyk – 1 Mb/s
• Słuch – 15 kb/s
• Węch – 1 kb/s
• Smak – 100 b/s

(R. Tadeusiewicz, „Sieci neuronowe”).



Piramida zapamiętywania

http://www.partnerzy-w-nauce.us.edu.pl/biuletyn-dla-nauczycieli/fizyka/warsztaty-przedmiotowe-z-fizyki



Wnioski z raportu „Multimodal 
Learning Through Media”

Przy stosowaniu multimediów w edukacji autorzy raportu sugerują przestrzegać kilku 
podstawowych reguł:
- zasada podstawowa multimediów (Multimedia) -„łączyć jak najlepiej słowa i obrazy”.
- zasada sąsiedztwa przestrzennego (Spatial Contiguity) - „jak najlepiej osadzać słowa i 
obrazy”.
- zasada sąsiedztwa czasowego (Temporal Contiguity) - „dbać o odpowiednią 
sekwencję słów i obrazów”.
- zasada spójności (Coherence) - „im mniej materiału, tym lepiej”.
- zasada modalności (Modality) -„dbać o właściwe wykorzystanie kanałów dźwięku i 
obrazu”.
- zasada różnic indywidualnych (Individual Differences) - „jak najlepsze wykorzystanie 
zasobu wiedzy zastanej”.
- zasada bezpośredniej kontroli (Learner Control) - „dobierać jak najlepsze schematy 
nawigacji”.
- zasada praktycznego podejścia (Practice) - „zadbać o jak najlepszą interakcję w 
nauczaniu”.
- zasada personalizacji (Personalization) - „zaangażować osobę uczącą się”.



Często pojęcie technologii informatycznej jest mylone z 
pojęciem technologii informacyjnej. Niejednokrotnie obydwa te 
pojęcia (terminy) są używane zamiennie, uznawane za tożsame. 

Jednak definicje obydwu pojęć nieco się różnią:

Technologie informacyjne

jest to połączenie 
zastosowań informatyki z 
technikami komunikacji

Technologie informatyczne

to natomiast zastosowania 
informatyki w społeczeństwie

Podstawowe pojęcia



Technologia informacyjna (TI) to zespół środków (czyli 
urządzeń, takich jak komputery i sieci komputerowe) i narzędzi 
(w tym oprogramowanie), jak również inne technologie, które 
służą wszechstronnemu posługiwaniu się informacją. 

Technologia informacyjna, infotechnologia (ang. information
technology, IT) – całokształt zagadnień, metod, środków i 
działań związanych z przetwarzaniem informacji.

TI stanowi połączenie zastosowań informatyki i telekomunikacji, obejmuje 
również sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, a także narzędzia i inne 
technologie związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, 
przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji. 

Technologia informacyjna to połączenie technologii 
informatycznej z technologiami pokrewnymi. Technologia 
informacyjna obejmuje swoim zakresem: informację, 
komputery, informatykę i komunikację. 

Technologia informacyjna



Informatyka a technologia informacyjna

• Informatyka – dyscyplina naukowa i techniczna zajmująca 
się przetwarzaniem informacji, a w tym technologiami 
przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania 
systemów przetwarzających informacje.

Na potrzeby metodyki nauczania często wskazuje się 
następującą różnicę między informatyką a TI.
• Informatyka – tworzenie nowych “produktów” 

informatycznych:  programów, algorytmów, teorii 
informatycznych, nowych komputerów.

• Technologia informacyjna –posługiwanie się gotowymi  
produktami informatycznymi w pracy z informacją, 
różnorodną i w różnej  formie. 



Słowo „informacja” wywodzi się od łacińskiego informare, co 
znaczy „nadawać formę”. 

Jednym z nurtów związanych z informacją jest tzw. nurt „semantyczny” (semantic), 
koncentrujący się na znaczeniu informacji. 

Zgodnie z nim, informacja dostarcza nowego punktu widzenia w interpretowaniu 
wydarzeń lub obiektów; sprawia, że to, co wcześniej było niewidoczne, zostało 
zauważone, rzuca nowe światło na pewne związki, których się nie spodziewaliśmy.

Pojęcie „informacja” ma wiele znaczeń i definicji. Najprostsze to 
te, które definiują informację jako każdy czynnik, który zwiększa 
naszą wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości.

Informacja



Określone informacje, które składają się na zasoby, są 
podstawą funkcjonowania każdej organizacji.

Można przyjąć, że informacja jest rodzajem zasobów, 
pozwalającym na zwiększenie naszej wiedzy o nas i o 

otaczającym nas świecie.

Zgodnie z popularną obecnie koncepcją człowieka - koncepcją poznawczą - człowiek 
jest układem przetwarzającym informacje. Ale jego zachowanie nie zależy tylko od 
bieżących informacji płynących do niego ze wszystkich stron, ale również od tzw.
struktur poznawczych, czyli zakodowanej w pamięci wiedzy, zdobytej w toku uczenia 
się i myślenia.

Informacja



Często wymienione pojęcia stosuje 
się zamiennie. Nie jest to prawidłowe.

Informacje

to treść komunikatu 
przekazywanego za pomocą 

danych.

Dane

jest to wycinek rzeczywistości służący 
do opisu innego wycinka rzeczywistości. 
Dane mogą przyjmować różną postać: 
znaków, mowy, wykresów. Różne dane 

mogą przedstawiać tę samą informację. 
Dane są zatem pojęciem węższym od 

informacji.

Informacja a dane



Dane to surowe, nie poddane analizie fakty, liczby i zdarzenia, z których 
można opracować informacje. 

Czyste, nie opracowane dane nie mają większego znaczenia praktycznego. 
Rozwój technologii i idąca w ślad za tym komputeryzacja przedsiębiorstw 
znacznie ułatwiają i przyspieszają proces zarządzania danymi. 

Dane w systemie informatycznym to reprezentacja informacji zapisana w 
pewnym obszarze pamięci komputera. Dane mogą reprezentować pojedynczą 
informację np. imię lub nazwisko albo zespół powiązanych ze sobą informacji. 

Same dane jednak bez podania kontekstu ich wykorzystania niewiele znaczą 
dla użytkownika systemu informatycznego. Dopiero opisanie danych 
(określenie ich kontekstu) nadaje im znaczenie.

Informacja a dane



Wiedza jest pojęciem znacznie szerszym w stosunku do danych i informacji. Ma ona 
nadrzędną pozycję w stosunku do danych jak i informacji, choć na nich bazuje. 

Dane definiuje się jako niepołączone ze sobą fakty. 

Poprzez informacje rozumiemy te dane, które zostały poddane kategoryzacji i klasyfikacji 
lub w inny sposób zostały uporządkowane. 

Natomiast wiedza oznacza uporządkowane i „oczyszczone” informacje. Powstaje ona 
dopiero po wyciągnięciu wniosków z dostępnych danych i informacji. 

Posiadanie bogatej wiedzy na dany temat prowadzi zaś do mądrości. Mądrość oznacza 
więc użycie wiedzy w praktyce.

Wiedza



Relacja – dane, informacja, wiedza

http://www.bezpieczneit.com/dane_osobowe_informacje_niejawne/ochrona-informacji-niejawnych-w-systemach-teleinformatycznych/



Można odnieść już dzisiaj wrażenie, że komputery potrafią niemal wszystko. W tej 
sytuacji, człowiek ze swoją wiedzą i umiejętnościami może być wkrótce 
niepotrzebny. 

Poważnym zagrożeniem może być przyjęcie założenia, że oto pojawiła się 
technologia, która jest tak potężna, że należy podporządkować jej wszystkie 
aspekty życia.

Ten niebezpieczny stan zaprzedania technologii umysłu i duszy określa się 
mianem technopolu, Człowiek wiążący się coraz mocniej z komputerem zaczyna 
wszystko traktować jako dane. 

Istnieje zjawisko człowieka Turinga - istoty będącej w gruncie rzeczy jedynie 
procesorem informacji, traktującym swoje otoczenie jako informacje do 
przetworzenia. 

Zagrożenia związane z TI



Żyjemy w erze informacji - każda dziedzina w zawrotnym tempie 
obrasta w nowe informacje. Na początku tej ery, Adam Schaff, filozof 
nauki, przewidywał w Raporcie Klubu Rzymskiego powstanie nowej 
klasy - klasy posiadaczy informacji. 

Byli i są posiadacze środków produkcji, kapitału i władzy -
spodziewano się nadejścia ery posiadaczy informacji. Słychać już było 
demagogiczne deklaracje: kto ma informacje, ten ma władzę, 

Rozrost sieci Internet i rozwój jej usług zdezaktualizował te poglądy. 
Nie można mieć bowiem władzy nad powszechnie panującą 
informacją, którą cechują przede wszystkim demokratyczne, równe 
prawa dostępu, np. za pośrednictwem sieci Internet.

Zagrożenia związane z TI



Zagrożenia związane z TI

Test Kimberly Young – czy jesteś uzależniony/a?
1. Czy czujesz się zaabsorbowany internetem do tego stopnia, że ciągle rozmyślasz o 

odbytych sesjach internetowych i/lub nie może doczekać się kolejnych sesji)?
2. Czy odczuwasz potrzebę zwiększenia ilości czasu spędzanego przy internecie, aby 

uzyskać większe zadowolenie (mieć więcej satysfakcji)?
3. Czy podejmujesz wielokrotnie, nieudane próby kontrolowania, ograniczania lub 

zaprzestania korzystania z internetu?
4. Czy odczuwasz wewnętrzny niepokój, masz nastrój depresyjny albo byłeś 

rozdrażniony wówczas, kiedy próbowałeś ograniczać lub przerwać korzystanie z 
internetu?

5. Czy zdarza Ci się spędzać przy internecie więcej czasu niż pierwotnie planowałeś?
6. Czy kiedykolwiek ryzykowałeś utratę bliskiej osoby, ważnych relacji z innymi 

ludźmi, pracy, nauki albo kariery zawodowej w związku ze spędzaniem zbyt dużej 
ilości czasu w internecie?

7. Czy kiedykolwiek skłamałeś swoim bliskim, terapeutom albo komuś innemu w 
celu ukrycia twojego nadmiernego zainteresowania internetem?

8. Czy używasz z internetu w celu ucieczki od problemów, albo w celu uniknięcia 
nieprzyjemnych uczuć (np. poczucia bezradności, poczucia winy, niepokoju lub 
depresji)?



Uzależnienie?

Za uzależnioną uznaje się osobę, 

która spełnia co najmniej 5 

z wymienionych 8 kryteriów



Pozostałe zagrożenia (dla dzieci i 
młodzieży)

• Pornografia

• Przemoc

• Wulgarność

• Dostęp do używek / broni

• Hazard

• Sekty

• Rasizm i ksenofobia



Zasoby informacyjne organizacji

Zasoby informacyjne w połączeniu z innymi 
zasobami ekonomicznymi, czyli kapitałem, 
zasobami naturalnymi oraz pracą, współdecydują 
o rozwoju społeczeństwa i gospodarki. 

Zasobami informacyjnymi organizacji są wszelkie 
dane, informacje oraz techniki informacyjne, 
które mają wymierną wartość i które mogą być 
użyte do produkcji określonego dobra lub usługi.



Zasoby informacyjne administracji

Mianem tym określa się całokształt informacji 
wykorzystywanych w administracji publicznej.

Przedstawiając obieg informacji w administracji można 
wyróżnić:

• Stały zasób informacji posiadanych przez administrację o obywatelu, 
nieruchomościach, infrastrukturze istniejącej na danym terenie

• Informacje dostarczone przez stronę (świadków) w postępowaniu 
administracyjnym i wykorzystywane następnie w procesie decyzyjnym

• Informacje gromadzone przez administracji publicznej w celu wydania 
rozstrzygnięcia (ekspertyzy, oględziny, opinie)



Zasoby informacyjne administracji

Zasoby informacyjne pełnią podwójną rolę, mianowicie występują 
jako:

• Przedmiot zarządzania (to, czym się zarządza)

• Narzędzie zarządzania (to, co pomaga zarządzać)

Najważniejsze zasoby informacyjne administracji:

• Akta sprawy

• Rejestry publiczne (np. ewidencja ludności,  REGON, NIP)

• Dziennik urzędowy

• Biuletyn Informacji Publicznej

• Statystyka publiczna

• Archiwa



Informacje niejawne
• Informacje niejawne - „informacje, których nieuprawnione ujawnienie 

spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej 
albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich 
opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania”.

• Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę państwową
oznacza się klauzulą:
 Ściśle tajne – jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje wyjątkowo poważną 

szkodę dla RP (zagrozi niepodległości, bezpieczeństwu, sojuszom, życiu lub zdrowiu 
funkcjonariuszy wywiadu itp.)

 Tajne – jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje poważną szkodę dla RP 
(pogorszy stosunki RP z innymi państwami, zakłóci funkcjonowanie organów ścigania i 
wymiaru sprawiedliwości itp.)

Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę służbową oznacza się 
klauzulą:

 Poufne – jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla RP (utrudni 
prowadzenie polityki zagranicznej, zakłóci porządek publiczny, zagrozi stabilności 
systemu finansowego itp.)

 Zastrzeżone – jeżeli nie nadano im wyższej klauzuli tajności, a ich nieuprawnione 
ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej 
lub inne jednostki organizacyjne zadań w zakresie obrony narodowej, polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa itp.



Jaką klauzulę należy zastosować?

1. Planowanie i realizacja przedsięwzięć w zakresie 
operacyjnego maskowania wojsk.

2. Planowanie, rozmieszczenie i stan rezerw 
państwowych.

3. Organizacja i funkcjonowanie systemu obrony 
powietrznej i przeciwlotniczej kraju.

4. Organizacja i funkcjonowanie poczty dyplomatycznej.
5. Informacja o wypracowaniu przez spółkę notowaną na 

GPW wyników w dużym stopniu różniących się od 
oczekiwań rynku.

6. Informacja o planie zajęć wykładowcy akademickiego.



Formalnie system informacyjny to uporządkowana czwórka <X, A, V, ρ>, 
gdzie X –zbiór obiektów systemu, A – zbiór atrybutów systemu, V – zbiór 
wartości atrybutów, ρ – funkcja informacji. 

System informacyjny może być rozumiany zbiór powiązanych procesów 
informacyjnych, gdzie przez proces informacyjny rozumie się proces 
technologiczny, który realizuje co najmniej jedną z następujących funkcji:

• generowanie (produkcja) informacji,

• gromadzenie (zbieranie) informacji,

• przechowywanie (pamiętanie, magazynowanie, archiwizacja) informacji,

• przekazywanie (transmisja) informacji,

• przetwarzanie (przekształcanie, transformacja) informacji,

• udostępnianie (upowszechnianie) informacji,

• interpretacja (translacja na język użytkownika) informacji,

• wykorzystanie (użytkowanie) informacji.

System informacyjny



Charakterystyka systemu do 
przetwarzania informacji niejawnych

Atrybuty systemu jakimi powinien się charakteryzować system 
przetwarzający informacje niejawne to:
• Poufność – polega na zagwarantowaniu, że informacje 

przetwarzane w systemie mogą zostać odczytane tylko przez 
uprawnione osoby.

• Integralność - Polega na zagwarantowaniu, by dane 
przechowywane w systemie oraz informacje przesyłane mogły być 
modyfikowane jedynie przez powołane osoby.

• Dostępność – Zapewnia uprawnionym osobom możliwość 
korzystania z zasobów systemu w każdej chwili.

• Rozliczalność - Polega na uniemożliwieniu zarówno nadawcy jak i 
odbiorcy komunikatu zaprzeczenia faktowi jego przesłania.

• Autentyczność – Polega na poprawnym określeniu pochodzenia 
komunikatu, z zapewnieniem autentyczności źródła.

• Niezawodność - Polega na zapewnieniu poprawnej pracy systemu.



Ochrona danych w praktyce



Wykorzystanie technologii 
informacyjnej w nauczaniu

Aktywne wykorzystywanie możliwości sieci Internet może 
polegać na:
• wzbogacaniu swojej wiedzy poprzez czerpanie z zasobów 

informacyjnych sieci, przyswajaniu zasad oceny wartości 
informacji, 

• wzbogacaniu możliwości swoich systemów komputerowych 
poprzez ciągłą aktualizację oprogramowania, 

• dyskusjach z osobami o podobnych zainteresowaniach, 
prezentacji własnych osiągnięć i przemyśleń, 

• kontaktach z uczniami innych krajów, kultur i języków, 
propagowaniu postaw otwartych na świat, 

• współuczestniczeniu w projektach międzyszkolnych i
międzynarodowych oraz w życiu społecznym młodych 
Internautów. 



eTwinning

http://www.etwinning.pl/czym-jest-etwinning

http://www.etwinning.pl/czym-jest-etwinning


Wykorzystanie technologii 
informacyjnej w nauczaniu

• opracowanie dokumentów tekstowych (język 
polski i inne przedmioty, na które uczeń 
opracowuje np. referaty)

• modelowanie, symulacja i eksperymenty z 
różnymi wartościami parametrów (fizyka, 
matematyka)

• opracowanie danych statystycznych w formie 
wykresów, diagramów i tabel (matematyka)

• wyszukiwanie, opracowywanie i prezentacja 
informacji na zadany temat (biologia, historia itp.)

• tłumaczenie artykułów i zwrotów (języki obce)

http://www.wsip.pl/e-oferta/

http://www.wsip.pl/e-oferta/


Komputery w innych zastosowaniach w 
szkolnictwie

• zajęcia pozalekcyjne
– praca z grupą uczniów - kółko zainteresowań np. przygotowanie 

uczniów do konkursów.
– praca indywidualna z uczniem - pomoc w odrobieniu zadań domowych 

z różnych przedmiotów, umożliwienie uczniowi dostępu do 
potrzebnych informacji.

• zajęcia rekreacyjne
– wyrabianie u uczniów "dobrego smaku" w doborze gier 

komputerowych i programów.
– organizowanie konkursów, zabaw.

• biblioteka i administracja
– agregacja materiałów multimedialnych pochodzących z różnych źródeł.
– otrzymywanie informacji (dane personalne, osiągnięcia w nauce, 

świadectwo) bezpośrednio z systemu informatycznego
– usprawnienie działań personelu administracyjnego



Przykłady

Przykładowe programy nauczania Technologii 
Informacyjnej:
• http://www.oeiizk.waw.pl/~darekk/liceum/progr

am.pdf
• http://www.zsp.olesnica.pl/przedmioty_informat

yczne/programy_nauczania/technologia_informa
cyjna.pdf

• http://ochodek.student.pwsz.pila.pl/s-
podyplom/programy_n/ti_pgimn.pdf

• http://www.pcdzn.edu.pl/publikacje/Informatyka
/program.pdf

http://www.oeiizk.waw.pl/~darekk/liceum/program.pdf
http://www.zsp.olesnica.pl/przedmioty_informatyczne/programy_nauczania/technologia_informacyjna.pdf
http://ochodek.student.pwsz.pila.pl/s-podyplom/programy_n/ti_pgimn.pdf
http://www.pcdzn.edu.pl/publikacje/Informatyka/program.pdf
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• Pojęcie technologii informacyjnej 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Technologia_informacyjna

http://pracownik.kul.pl/files/12196/public/techn_inf_2.pptx
http://www.partnerzy-w-nauce.us.edu.pl/biuletyn-dla-nauczycieli/fizyka/warsztaty-przedmiotowe-z-fizyki
http://www.bezpieczneit.com/dane_osobowe_informacje_niejawne/ochrona-informacji-niejawnych-w-systemach-teleinformatycznych/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Technologia_informacyjna

