Komputerowa biblioteka
Program to komputerowy „umysł” zwany inaczej aplikacją. Jest to szereg precyzyjnych instrukcji
zapisanych w specjalnym języku programowania wykonywanych przez komputer.

System operacyjny (w skrócie OS) to najważniejszy program komputera, ponieważ nadzoruje
całym jego sprzętem i zarządza wszystkimi podzespołami. To w nim uruchamiane są inne
programy.Bez niego niemożliwe byłoby granie, pisanie, liczenie czy rysowanie na komputerze. System
operacyjny umożliwia również porozumiewanie się między człowiekiem a maszyną, gdyż dzięki niemu
można wydawać komputerowi polecenia i widzieć wyniki jego pracy. Najbardziej znane systemy
operacyjne to: Microsoft Windows, Mac OS, Linux.

Pulpit pełni funkcję wirtualnego biurka, na którym „układamy” ikony.

Ikona to symbol graficzny widoczny na ekranie. Oznacza jeden z elementów systemu: program, plik,
folder lub inny obiekt.

Ikona programu MS Paint

Ikona pustego folderu

Ikona folderu, w którym znajdują się podfoldery i pliki
Plik to element zawierający informacje, np. tekst, obrazy lub muzykę. Po otwarciu plik może
wyglądać bardzo podobnie do dokumentu tekstowego lub obrazu leżącego na biurku bądź
znajdującego się w szafce na dokumenty. Każdy plik posiada nazwę, kropkę i po kropce tzw.
rozszerzenie.

Folder, czyli katalog, to teczka w której można umieszczać swoje pliki, żeby zawsze było wiadomo,
gdzie są. W folderze można też umieszczać inne foldery.

Skrót to szybkie łącze prowadzące bezpośrednio do często używanych, wybranych folderów, plików
lub aplikacji, które można stworzyć na pulpicie lub w innym wybranym miejscu na komputerze.

Program graficzny lub inaczej edytor grafiki to program komputerowy, który służy do
rysowania i malowania. Najprostszym programem graficznym jest program Paint.

Edytor tekstu to program służący do pisania tekstu oraz umożliwiający jego wielokrotne
poprawianie. W edytorze tekstu piszemy na komputerowych stronach przypominających strony w
zeszycie. Tworzymy wówczas dokument tekstowy.

Notatnik - ikona najprostszego edytora tekstu

Ikona edytora tekstu WordPad

Ikona dokumentu tekstowego LibreOffice

Ikona edytora tekstu
MS Office Word
Prezentacja multimedialna to pokaz stworzony w specjalnym programie. Wyświetla się go na
monitorze komputera lub na dużym ekranie za pomocą projektora multimedialnego. Jest wiele
programów służących do tworzenia prezentacji multimedialnych, np.: OpenOffice Impress, MS Office
PowerPoint.

