Temat:  Informatyka jako nauka.
	Pojęcie informatyki

Def 1. Informatyka jest zespołem dyscyplin naukowych i technicznych zajmujących się opisem, przechowywaniem, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji. Odbywa się to obecnie głównie przy wykorzystaniu komputerów.
Def 2. Informatyka to nauka o metodach opisu, przetwarzania, przechowywania i przesyłania  informacji.
	Pojęcie informacji

Def1.  wg. A.Mazurkiewicza  - Informacją nazywamy wielkość abstrakcyjną, która może być przechowywana w pewnych obiektach, przesyłana między pewnymi obiektami, przetwarzana w pewnych obiektach i stosowana do sterowania pewnymi obiektami przy czym przez obiekty rozumie się organizmy żywe, urządzenia techniczne oraz systemy takich obiektów.
	[ przykład dla wyjaśnienia wielkości abstrakcyjnej ]
Def 2. Informacją nazywamy każdy czynnik, pozwalający obiektowi otrzymującemu go polepszyć znajomość otoczenia i podnieść sprawność celowych działań. Obiektem otrzymującym informację może być człowiek, zwierzę, maszyna itd.
{pojęcia -  przekaz werbalny i niewerbalny}
	Reprezentacja informacji

Ponieważ poruszamy się w świecie fizycznym, aby informacja mogła być praktycznie wykorzystana, musi być ona jednak reprezentowana (wyrażona, przedstawiona) przez pewne zjawiska fizyczne.
W praktyce korzystamy z dwóch sposobów reprezentowania:
	Statycznego – korzystamy ze zjawisk niezmiennych w czasie – nadają się najlepiej do  przechowywania informacji np. tekst w książce ( znaki graficzne), zapis magnetyczny, układ otworów na karcie perforowanej,  płyta CD –układ otworów (odbicie i załamanie światła), kształt wycięć klucza na drzwi itd.

Dynamicznego – korzystamy ze zjawisk zmiennych w czasie – nadają się do przesyłania informacji np. fala dźwiękowa lub radiowa, impulsy elektryczne, impulsy świetlne, itp. 
Ta sama informacja może być reprezentowana w sposób statyczny lub dynamiczny. Wybór jej reprezentacji zależy od sposobu wykorzystania informacji, od jej odbiorcy i wpływa istotnie na łatwość operowania informacją, a niekiedy może być warunkiem powodzenia. Np. tekst zapisany na kartce można przeczytać ale również nagrać na nośniku audio i w ten sposób przechowywać. 
Często zamiast słowa informacja używa się pojęcia „dane”. W praktyce słowo „dane” ma  węższe znaczenie. „Dane wejściowe” to informacja przygotowana do przetwarzania ( np. przez maszynę) , a „dane wyjściowe” (wynikowe) informacja uzyskana po przetworzeniu „danych wejściowych”.

