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SYSTEMY 

OPERACYJNE  



MICROSOFT WINDOWS 

Microsoft Windows (ang. okna) – 

rodzina systemów operacyjnych 

firmy Microsoft. Systemy rodziny 

Windows działają na serwerach, 

systemach wbudowanych oraz na 

komputerach osobistych, z którymi 

są najczęściej kojarzone. 

 



MAC OS X 

Mac OS X to rodzina systemów 
operacyjnych, rozwijanych przez 

firmę Apple i dostępny na 
komputerach sprzedawanych przez 

wspomnianą firmę. Graficzny 
interfejs użytkownika w OS X nosi 

nazwę Aqua i jest własnym 
rozwiązaniem opracowanym przez 

Apple. 



LINUX 

Linux – rodzina systemów 

operacyjnych opartych na jądrze 

Linux. Linux jest jednym z przykładów 

wolnego i otwartego 

oprogramowania. Jego kod 

źródłowy może być dowolnie 

wykorzystywany, modyfikowany          

i rozpowszechniany. 

 



LICENCJA OPEN 

SOURCE 
Open Source - licencja umożliwiająca 

legalne i darmowe kopiowane 

aplikacji, jej kodu źródłowego oraz 

dowolne jej modyfikacje.  

 



LINUX  



HISTORIA 

Linux zaczął powstawać w 1991 roku. Wtedy to, 
jego autor Linus Torvalds rozpoczął eksperymenty         
z systemem operacyjnym Minix. Informacje o pracy 
Linusa, opublikowane przez niego na liście 
dyskusyjnej spotkały się z dużym zainteresowaniem    
i wkrótce nad Linuksem pracowała grupa ludzi. 
Znacznie przyspieszyło to rozwój systemu 
nazwanego później Linux. Im bardziej system ten 
stawał się popularny, tym więcej ludzi wspierało 
jego rozwój. Proces ten trwa do dziś, a liczbę 
użytkowników Linuksa szacuje się obecnie na 
ponad 10 milionów. 

 



TUX – MASKOTKA LINUKSA 

Tux – maskotka Linuksa, funkcjonująca jako 

nieoficjalne logo. Przedstawia ono objedzonego       

i uśmiechającego się pingwina. Rysunek Tuksa 
został stworzony w programie graficznym GIMP       

w roku 1996 przez Larry’ego Ewing’a 



ZASTOSOWANIA 

Ostatnimi czasy, pojawia się coraz więcej rozwiązań 
wykorzystujących system Linux. Staje się on przez to 

systemem pomocnym w edukacji i biurze. 

Znajdziemy tu kilka naprawdę wygodnych 

edytorów tekstu, programów graficznych, jak             
i multum aplikacji komunikacyjnych. Współczynnik 

wydajności do ceny jest tutaj tysiące razy większy w 

porównaniu z komercyjnymi rozwiązaniami 

biurowymi. 



DYSTRYBUCJE 

LINUKSA  
Dystrybucja Linuksa to gotowy system 

operacyjny używający jądra Linux         

i wyposażony dodatkowo w np. 

interfejs graficzny, zestaw narzędzi 

konfiguracyjnych. 

 



Wśród najpopularniejszych dystrybucji Linuksa warto 

wymienić:  

 Ubuntu – dystrybucja przeznaczona dla 

początkujących użytkowników Linuksa. 

Rozwojem systemu zajmuje się firma Canonical.  

 Debian   - Linuks dla zawansowanych. Nazwa 

pochodzi od imion: twórcy – Deb – oraz jego 
żony – Ian.  

 Linuks Mint – dystrybucja dla początkujących 

oparta o Ubuntu i Debiana 

 Mandriva 

 Fedora 

 Mageia 



LINUX MINT 

Linux Mint – dystrybucja systemu Linux oparta 
na Ubuntu oraz Debianie, skierowana do 

początkujących użytkowników. Dystrybucja kładzie 

nacisk na prostotę użytkowania, przydatne 

aplikacje i pełne ich wsparcie zaraz po instalacji. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_(informatyka)

