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20.05.2020r. Informatyka kl. VII 
Temat: Cyfrowy zapis informacji. 

 

 Termin kodowanie w dydaktyce informatyki stał się 

w ostatnich latach słowem-kluczem na określenie działań 
popularyzujących naukę programowania. Naukowe 

znacznie terminu kodowanie w informatyce 
i telekomunikacji jest szersze: kodowanie to 

przekształcanie informacji w ciąg znaków lub cyfr. 
 Celem kodowania jest znalezienie sposobu 

reprezentowania informacji dla jej zapisu lub przesłania 
do odbiorcy. 

 Scenariusz zajęć ma za cel ukazanie prostych 
przykładów ilustrujących sposoby kodowania znaków i 

tekstu, w szczególności kod ASCII. Znajomość binarnego 
systemu liczbowego i pojęcia bitu nie jest wymagana od 

uczniów. 

Dziś poznacie istotę tego, co nazywa się cyfrowym 

zapisem informacji. 

 

Uzupełnij poniższy tekst, używając odpowiedniej formy 
gramatycznej słów: dane, kodowanie, operacja. 

Niektórych słów trzeba użyć więcej niż raz. 

Na proces komputerowego przetwarzania danych 

składają się następujące czynności: 

 __________ i dekodowanie, 

 __________ arytmetyczne, 

 __________ logiczne,  

 porządkowanie __________, 

 transmisja __________. 

 

 



2 

 

Może posłużyć się poniższą tabelą. 

 

Czynność Przykład 

Kodowanie 
Zapis kodów naciśniętych klawiszy do 
bufora klawiatury 

Dekodowanie 
Odczytywanie przez skaner kodu 
kreskowego lub kodu QR 

Operacja 
arytmetyczna 

Dodawanie 

Operacja 
logiczna 

Porównywanie dwóch liczb 

Porządkowanie 
danych 

Defragmentacja dysku 

Transmisja 
danych 

Kopiowanie plików na nośnik zewnętrzny 
typu pendrive 

 

Definicję kodowania: 

 Kodowanie danych (ang. data coding) to sposób 
przetwarzania danych według precyzyjnie określonego klucza, 
przeprowadzany w celu ich przesyłania, obliczeń lub 
uniemożliwienia odczytu przez osoby niepowołane. (…) 
Zakodowane dane wyglądają jak ciąg pozbawionych znaczenia 
znaków1. 

Nauczyciel powinien podkreślić, że cały proces przetwarzania 
danych zaczyna się od kodowania, czyli przekształcenia danych 
zapisanych w formie zrozumiałej dla człowieka na odpowiedni kod 
maszynowy (zrozumiały dla komputera). Proces kończy się zaś 
dekodowaniem, czyli przedstawieniem wyników przetwarzania w 
formie czytelnej dla użytkownika. Dotyczy to na przykład znaków 
tekstu, wprowadzanego do pamięci komputera i drukowanego 
przez komputer na papierze. 
 

 Aby móc zapisać jakąś informację, trzeba stworzyć dla 
niej kod, czyli przedstawić ją w postaci specjalnych 

znaków albo sygnałów, np. świetlnych lub dźwiękowych. 
Przykładem kodu są znaki drogowe. 
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Numery kont bankowych - „W latach sześćdziesiątych XX w., kiedy rozpoczęło się 

komputeryzowanie banków, wprowadzone zostały numery kont bankowych zamiast nazwisk 

i adresów klientów – dotychczasowych znaków szczególnych na rachunkach bankowych. 

Pragnąc zaprotestować jeden z klientów w stanie Maine w USA, bożonarodzeniową kartę do 

prezesa swego banku, zamiast nazwiskiem, podpisał numerem własnego konta 

Współczesny przykład numeru konta (IBAN), lub przynajmniej powiedzieć, że numer ma 

określoną liczbę cyfr, a grupy cyfr mają określone znaczenie (szczegóły zainteresowani mogą 

odszukać już po lekcji).  

Banki wypracowały system, który wyklucza istnienie dwóch numerów kont różniących się 

tylko jedną lub nawet dwoma cyframi. Jak myślicie, dlaczego przyjęto takie założenie i w jaki 

sposób można to zrealizować?. 

Numer bankowy, który jest rodzajem kodu jest „odporny” na przykład na tzw. czeski błąd, 

czyli zamianę miejscami dwóch cyfr. Numer IBAN zawiera cyfry kontrolne, np. dla PL21 

1140 2004 0000 3702 3209 3385 jest to 21. 

Najstarszy znany historykom niebanalny sposób cyfrowego kodowania tekstu, który stosował 

grecki matematyk Polibiusz (II w. p.n.e.). Tablicę kodową kodu Polibiusza zwaną również 

szachownicą Polibiusza, w wersji dla alfabetu angielskiego można przedstawić następująco: 

 

 1 2 3 4 5 

1 A B C D E 

2 F G H I/J K 

3 L M N O P 

4 Q R S T U 

5 V W X Y Z 

Tablica kodu Polibiusza 

Nauczyciel prosi uczniów o odgadnięcie zasady kodowania z wykorzystaniem szachownicy 

Polibiusza. W razie potrzeby informuje, że pierwszą cyfrę stanowi numer wiersza. 

Warto dopowiedzieć, że Polibiusz uważał, że jego system kodowania może posłużyć jako 

sposób wysyłania wiadomości z latarni morskich za pomocą świateł błyskowych. 

W literaturze można przeczytać o tym, że system Polibiusza „był często wykorzystywany 

przez więźniów, zwłaszcza anarchistów więzionych w carskiej Rosji oraz jeńców wojennych 

w czasie wojny w Wietnamie. Porozumiewali się oni, wystukując poszczególne sekwencje 

liczb. Kod nie służył do ukrycia wiadomości, lecz stanowił prosty środek komunikacji między 

celami”2. 

https://www.youtube.com/watch?v=THhadOkdTWc,  

                                                      
 

https://www.youtube.com/watch?v=THhadOkdTWc
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Bohater filmu nie zdecydował się na użycie jako kodu alfabetu A, B, C itd., który w języku 

angielskim składa się z 26 liter. Rozkładając poszczególne litery na planie okręgu, kolejna 

litera pojawia się średnio co około 13. To jednak zbyt mało, aby jednoznacznie wskazać 

przez kamerę wybraną literę .Bohater zastosował tabelę kodową, zwaną w informatyce i 

telekomunikacji tabelą kodów ASCII (czyt. aski; ang. American Standard Code for 

Information Interchange), którejkolumny są opisane kolejno: 0, 1, 2, …, 9, A, B, C, D, E i F, 

a wiersze cyframi od 0 do 7. Dzięki temu Mark wykorzystywał zaledwie 16 znaków do 

zakodowania dokładnie tych samych wiadomości, a kąt zwiększył się do 22,5. 

Bohater filmu później otrzymuje z NASA instrukcję podmiany oprogramowania komputera w 

pojeździe marsjańskim, co umożliwia mu „zwyczajne” porozumiewanie się z Ziemią poprzez 

wpisywanie tekstu na klawiaturze. Znaki tekstu, które Mark zaczyna przesyłać na Ziemię są 

wówczas już kodowane bardzo podobnie, jak to jest w przypadku zapisu tekstu zapisywanego 

np. w notatniku Windows. 

Tabela kodów ASCII zawiera informacje o kodach małych i wielkich liter alfabetu 

łacińskiego, znaków przestankowych, cyfr, a także pewnych znaków sterujących, takich jak 

znak nowego wiersza i tabulacji. W sumie jest ich 128.  
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 DODATKOWE INFORMACJE I PROPOZYCJE DYDAKTYCZNE 
 

Kod Polibiusza 

Pomysł Polibiusza był przez wieki stosowany jako element składowy różnych metod 

szyfrowania (utajniania) korespondencji, zwłaszcza w średniowieczu. Zainteresowani 

uczniowie mogą poszukać informacji na ten temat po lekcji. Jeszcze podczas I wojny 

światowej niemieccy wojskowi stosowali szyfr ADFGX (i modyfikację ADFGVX), w którym 

do kodowania wstępnego wiadomości używali szachownicy Polibiusza. Rzędy i kolumny 

szachownicy Polibiusza twórcy szyfru ADFGX opisali nie kolejnymi cyframi 1, 2, 3, 4 i 5 

a literami A, D, F, G i X. Warto zauważyć, że te litery zostały wybrane jako najbardziej 

charakterystyczne podczas transmisji z użyciem kodu Morse’a (w tym sensie, że ich kody 

znacząco sięróżniły). Miało to na celu zmniejszenie ryzyka powstania błędów przy nadawaniu 

lub odbiorze wiadomości. Przykład szyfru ADFGX można to w szkole użyć do wyjaśnienia 

różnicy między kodowaniem a szyfrowaniem (najpierw kodujemy, później szyfrujemy). 

Kody ASCII i Unicode 

Tekst reprezentuje się w pamięci komputera, stosując kod, który kolejne symbole tekstu 

zastępuje unikatowymi (dla różnych liter, znaków przestankowych itd.) ciągami bitów. Dziś 

powszechnie używane są kody: ASCII i Unicode. Np. literę A znajdziemy w tablicy kodów 

ASCII w miejscu przecięcia wiersza o numerze 4 i kolumny o numerze 1, czyli jej kod 

szesnastkowy to 41, a więc kod binarny to: 0100 0001, który można zapamiętać 

w jednobajtowej komórce pamięci. 

Warto zwrócić uwagę na uporządkowanie kodów cyfr w tabeli ASCII: numer kolumny 

odpowiada numerycznej wartości danej cyfry, np. 1 znajduje się w kolumnie o numerze 1. 

Pierwsze dwa wiersze (oraz ostatni kod DEL) dotyczą znaków sterujących (ang. control 

codes), które nie mają graficznej postaci (nie widzimy ich na wydruku). Kod ASCII był 

kodem telekomunikacyjnym, więc kody sterujące pełniły funkcję wskazówek 

organizacyjnych w procesie konstruowania i przekazywania wiadomości. 

Kod ASCII był pierwotnie zaprojektowany i wprowadzony (w 1963 r.) jako kod 7-bitowy. 

Wprowadzając 0 na najbardziej znaczącej pozycji odpowiedniego ciągu 7-bitowego 

otrzymujemy 8-bitowy kod ASCII. Zwiększenie liczby bitów do 8 pozwala na zakodowanie 

128 dodatkowych ciągów bitów (z dodatkowym bitem równym 1), co można wykorzystać do 

reprezentowania symboli takich, jak np. polskie znaki diakrytyczne. 

Dzięki międzynarodowej współpracy na przełomie XX i XXI w. opracowano kod, zwany 

Unicode, który pozwala zapisywać teksty z użyciem alfabetów innych niż łaciński, np. 

symbole matematyczne i techniczne oraz notację muzyczną. 
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 KARTA PRACY 

Ćwiczenie 1.Podaj znane ci z życia codziennego przykłady kodów użytkowych: 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

1 A B C D E 
2 F G H I/J K 
3 L M N O P 
4 Q R S T U 
5 V W X Y Z 

Tablica kodu Polibiusza 

 

Ćwiczenie 2. Wykorzystując tablicę kodu Polibiusza, zakoduj zdanie ZNAM KOD 

POLIBIUSZA i podaj liczbę wykorzystanych cyfr do jego zakodowania: 

 

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

0 NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI 

1 DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US 

2 SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 

3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 

4 @ A B C D E F G H I J K L M N O 

5 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 

6 ` a b c d e f g h i j k l m n o 

7 p q r s t u v w x y z { | } ~ DEL 

Tablica kodów ASCII 

 

Ćwiczenie 3. Wykorzystując tablicę kodów ASCII,odczytaj wiadomości, jakie Mark otrzymał 

z NASA:  

a) 48 4F 57 41 4C 49 56 45  

b) 42 52 49 4E 47 53 4A 52 4E 52 4F 55 54 
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Ćwiczenie 4.Obejrzyj film o kodzie Morse’a z Akademii Khana, dostępny pod adresem: 

http://goo.gl/obYFcn.  

 

 
 

a) Na podstawie powyższego schematu* wyjaśnij metodę odczytywania kodów 

z użyciem drzewa. 

 

 

 

 

b) Zapisz wybraną przez ciebie wiadomość, a następnie zakoduj ją, wykorzystując 

metodę Morse’a. 

 

Treść wiadomości: 

 

 

 

 

Treść zakodowanej wiadomości: 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

http://goo.gl/obYFcn
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