
 

 

 

 

HISTORIA RACHOWANIA – LUDZIE, IDEE, MASZYNY 
PLANSZE – HISTORIA KOMPUTERÓW I INFORMATYKI W ZARYS IE 

Maciej M. Sysło  (syslo@ii.uni.wroc.pl) – autor scenariusza informatycznej części plansz 

 

Zestaw 12 dwustronnych kolorowych plansz ściennych w formacie A1, na których przedstawiono naj-
waŜniejsze fakty historyczne związane z rachowaniem, maszynami do liczenia i algorytmami. Plansze 
ukazują wspólny wysiłek cywilizacji i pokoleń, rozwijających w ciągu wieków wiele dziedzin nauki 
i techniki, kształtujących równieŜ sposoby rachowania i konstrukcje urządzeń wspomagających złoŜo-
ne i masowe obliczenia. Ukoronowaniem tych wysiłków jest współczesny komputer elektroniczny, 
w którym są realizowane zarówno najnowsze osiągnięcia myśli i techniki, jak i pomysły i wynalazki 
z ostatnich kilkuset lat. Odkrycia i wynalazki, które miały wpływ na powstanie komputerów, były osa-
dzone w róŜnych realiach historycznych i społecznych i nierzadko były stymulowane znaczącymi wy-
darzeniami historycznymi – historia powszechna stanowi oś przewodnią plansz.  

Plansze mogą być uzupełnieniem procesu nauczania technologii informacyjnej i informatyki, a takŜe 
techniki, matematyki i fizyki na poziomie gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyŜszych. 
Ponadto mogą stanowić ozdobę kaŜdej szkolnej pracowni komputerowej oraz pracowni techniki 
i przedmiotów ścisłych. Zawierają ponad 150 ilustracji i fotografii, w tym wiele unikatowych. Planszom 
towarzyszy 32-stronicowa broszura, zawierająca informacje uzupełniające. Została ona opracowana 
na podstawie przygotowywanej do druku ksiąŜki na temat historii komputerów.  

Plansze moŜna nabyć w sklepie internetowym na stronie: www.wsip.com.pl. Cena kompletu – 240 zł. 
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Strona B plansz: 

 

 

Spis plansz 

1a. Pierwsze znaki liczbowe, abaki, algorytmy (abak, liczby, algorytm Euklidesa, sito Eratostenesa) 
1b. Znaki liczbowe, proste sposoby rachowania (znaki liczbowe, pierwsze „maszyny” do liczenia) 

2a. Rozwój liczb i sposobów rachowania (Al-Khwarizmi, Fibonacci, pałeczki Napiera) 
2b. Abaki, liczydła, suwaki (liczydła: suan-pan, soroban, szczoty; suwak logarytmiczny) 

3a. Pierwsze kalkulatory (kalkulatory Schickarda, Pascala i Leibniza)  
3b. Rozwój kalkulatorów mechanicznych (kalkulatory mechaniczne Thomasa i Odhnera)  

4a. Wczesne początki komputerów (karty Jacquard, maszyny Babbage’a, Ada)  
4b. Kalkulatory i sumatory (kalkulatory i sumatory biurowe, proste kalkulatory)  

5a. Początki komunikacji przewodowej (telegraf – Morse i Wheatstone; telefon – Bell; Edison) 
5b. Rozwój komunikacji (centrale telefoniczne, aparaty telefoniczne, dalekopis, teleks, fax) 

6a. Logika matematyczna i komputery (algebra Boole’a, de Morgan, Łukasiewicz, ONP, Shannon) 
6b. Maszyny i diagramy logiczne. System binarny (diagramy Venny, rozwój systemu binarnego) 

7a. Początki przetwarzania danych i nośniki danych (tabulatory Hollerith’a, taśmy i karty perforowane) 
7b. Wynalazek druku i maszyn do pisania (Gutenberg, maszyna drukarska, rozwój maszyn do pisania) 

8a. Teoretyczne podwaliny informatyki (maszyna Turinga, architektura von Neumanna) 
8b. Początki kryptografii komputerowej (Enigma, polscy kryptolodzy i ich bomba, Turing, Colossus) 

9a. Pierwsze komputery (Zuse i Z3, ENIAC, UNIVAC I, Harvard Mark I, IBM 701) 
9b. Komputery i superkomputery (CDC 6600, S. Cray i Cray’e, IBM 360, Earth Simulator, Blue Gene) 

10a. Mikroelektronika: tranzystor, układ scalony (przekaźnik, lampy, mikroprocesor, prawo Moore’a) 
10b. Kalkulatory elektroniczne (Anita, Busicom, Bowmar, HP-35, -65, TI-30, -59, -83, Sharp, Casio) 

11a. Pierwsze mikrokomputery domowe i osobiste (Xerox, Micral-N, Altair, Apple, Tandy Radio Shack) 
11b. Pierwsze popularne mikrokomputery (IBM PC, XT, AT, Apple Macintosh, Spectrum, Elwro Junior) 

12a. Internet (hipertekst, Nelson, ARPANET, Cerf, Khan, TCP/IP, Internet, Berners-Lee, WWW) 
12b. Budowa komputerów w Polsce (Łukaszewicz, ARR, XYZ, ZAM 41, Odra 1204 i 1305, Riad 32) 
 


