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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język angielski I 

Nazwa w języku angielskim:  English I 

Język wykładowy:  Angielski (wspomagany jęz. polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Informatyka 

Jednostka realizująca:   Studium Języków Obcych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  mgr Agnieszka Laszuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: nauczyciele języka angielskiego 

Założenia i cele przedmiotu: Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej na 
poziomie B2 ESOKJ Rady Europy 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej 
komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i 
zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia.

K_U02 

 UMIEJĘTNOŚCI  
U_01 Student potrafi zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w 

złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem 
dyskusji na tematy z zakresu swojej specjalności; 

K_U02 

U_02 Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące 
tematów ogólnych i  specjalistycznych. 

K_U02 

U_03 Student potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich K_U02 
U_04 Student potrafi brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i 

sprzeciw, negocjować 
K_U02 

U_05 Student potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności 
gramatycznej i leksykalnej 

K_U02 

U_06 Student potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym K_U02 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
K_01 ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i 

przyszłej pracy zawodowej 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: ćwiczenia (30 godz.) 
Studia niestacjonarne: ćwiczenia (18 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się jęz. angielskim na poziomie B1  ESOKJ 

Treści modułu kształcenia: 



1. Zastosowania komputerów w różnych dziedzinach życia. 
2. Architektura komputera i urządzenia peryferyjne. 
3. Kupno / Sprzedaż produktu. 
4. Systemy operacyjne. 
5. Aplikacje komputerowe. 
6. Bazy danych. 

Literatura podstawowa: 
1. Infotech – English for Computer Users, Santiago Remacha  Esteras, wyd. Cambridge 

Literatura dodatkowa: 
1. Wielki słownik angielsko-polski, polsko angielski wyd. PWN-Oxford; 
2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary; 
3. Słownik komputerów i internetu, Peter Collin Publishing, wyd. Wilga 
4. Słownik informatyczny angielsko-polski polsko-angielski, Illg J., Illg T., Videograf II, Katowice 2003 
5. Słownik skrótów informatycznych angielsko-polski, Jacek Szaniawski, ArsKom, Warszawa 1997 
6. Szaniawski J., Duży słownik Informatyczny angielsko-polski, ArsKom, Warszawa, 2003 
7. Dictionary of Applied Informatics. Słownik informatyki stosowanej, angielsko-polski, polsko-angielski, Trojański, M., C.H. 

Beck, Warszawa, 2007 
8. Dictionary of Telecommunications and Computers, Miłkowski, M. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2008 
9. Polski-angielski słownik informatyczny WNT, Warszawa 2007

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, typów 
zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach (np. odgrywanie 
ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), 
praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, zasad 
gramatycznych, treści ilustracji itp.) Ćwiczenia  wspomagane są technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym wypowiedzi 
ustnych).  

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: 
1. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności; 
2.  jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach; 
3. aktywności na zajęciach oraz frekwencji  

Kryteria oceniania zgodnie z regulaminem studiów UPH. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 
Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w konserwatorium 60 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 



Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w konserwatorium 36 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 

 
  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język angielski II 

Nazwa w języku angielskim:  English II 

Język wykładowy:  Angielski (wspomagany jęz. polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Informatyka 

Jednostka realizująca:   Studium Języków Obcych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   Drugi 

Semestr:   trzeci 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  mgr Agnieszka Laszuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: nauczyciele języka angielskiego 

Założenia i cele przedmiotu: Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej na 
poziomie B2 ESOKJ Rady Europy 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej 
komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i 
zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia.

K_U02 

 UMIEJĘTNOŚCI  
U_01 zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach 

na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy z 
zakresu swojej specjalności; 

K_U02 

U_02 formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące tematów ogólnych i 
specjalistycznych. 

K_U02 

U_03 zdobywać informacje oraz udzielać ich  K_U02 
U_04 brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw, negocjować K_U02 
U_05 kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności gramatycznej  

i leksykalnej 
K_U02 

U_06 pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym K_U02 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
K_01 ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i 

przyszłej pracy zawodowej 
K_K02 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: ćwiczenia (30 godz.) 
Studia niestacjonarne: ćwiczenia (18 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się jęz. angielskim na poziomie B1  ESOKJ 

Treści modułu kształcenia: 



1. Internet:  bezpieczeństwo, strony internetowe  
2. Roboty 
3. Grafika i multimedia 
4. Języki programowania 
5. Zawody w informatyce 
6. Sieci komputerowe 
7. Rzeczywistość wirtualna 
8. Bezpieczeństwo pracy 

Literatura podstawowa: 
2. Infotech – English for Computer Users, Santiago Remacha  Esteras, wyd. Cambridge 

Literatura dodatkowa: 
1. Wielki słownik angielsko-polski, polsko angielski wyd. PWN-Oxford; 
2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary; 
3. Słownik komputerów i internetu, Peter Collin Publishing, wyd. Wilga 
4. Słownik informatyczny angielsko-polski polsko-angielski, Illg J., Illg T., Videograf II, Katowice 2003 
5. Słownik skrótów informatycznych angielsko-polski, Jacek Szaniawski, ArsKom, Warszawa 1997 
6. Szaniawski J., Duży słownik Informatyczny angielsko-polski, ArsKom, Warszawa, 2003 
7. Dictionary of Applied Informatics. Słownik informatyki stosowanej, angielsko-polski, polsko-angielski, Trojański, M., C.H. 

Beck, Warszawa, 2007 
8. Dictionary of Telecommunications and Computers, Miłkowski, M. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2008 
9. Polski-angielski słownik informatyczny WNT, Warszawa 2007

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, typów 
zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach (np. odgrywanie 
ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), 
praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, zasad 
gramatycznych, treści ilustracji itp.) Ćwiczenia  wspomagane są technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym wypowiedzi 
ustnych).  

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: 
1. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności; 
2. jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach; 
3. aktywności na zajęciach oraz frekwencji  

Kryteria oceniania zgodnie z regulaminem studiów UPH. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 
Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w konserwatorium 60 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godz. 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 
Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w konserwatorium 36 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 

 
 
  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Analiza matematyczna 

Nazwa w języku angielskim:   Mathematical Analysis 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Tadeusz Miłosz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  Dr Tadeusz Miłosz 

Założenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z przedmiotem Analiza 
Matematyczna ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień związanych z metodami i technikami, które 
mogą być wykorzystywane w Informatyce 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zna definicję ciągu liczbowego, własności ciągów zbieżnych, definicję 
szeregu liczbowego, kryteria zbieżności szeregów. K_W01 

W_02 Zna definicję funkcji, podstawowe własności funkcji, definicję granicy funkcji i 
definicję funkcji ciąglej; zna własności granic i własności funkcji ciągłych. K_W01 

W_03 Zna definicję pochodnej, własniści funkcji różniczkowalnych, zna definicje 
pochodnej kierunkowej i pochodnej cząstkowej. K_W01 

W_04 Zna definicje funkcji pierwotnej i całki nieoznaczonej, zna twierdzenia o 
całkowaniu przez części i przez podstawienie. K_W01 

W_05 Zna definicję całki oznaczonej i jej własności. K_W01 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi w sposób zrozumiały przedstawić poprawne rozumowania matematyczne, 
formułować definicje i twerdzenia. K_U01 

U_02 Potrafi obliczać granice ciągów; potrafi badać zbieżność szeregów. K_U01 

U_03 Potrafi definować funkcje i badać ich własności; potrafi obliczać granice funkcje i 
badać ciąglość funkcji. K_U01 

U_04 Potrafi obliczać pochodne funkcji jednej zmiennej i wielu zmiennych. K_U01 
U_05 Potrafi obliczać całki nieoznaczone i oznaczone. K_U01 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Potrafi mysleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy K_K01 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykład (15 godz.), ćwiczenia (30 godz.)  
Studia niestacjonarne: wykład (15 godz.), ćwiczenia (15 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wymaga jest znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej. 

Treści modułu kształcenia: 



1. Ciągi liczb rzeczywistych. Definicja ciągu liczbowego, ciągu monotonicznego, ciągu ograniczonego. 
Granica ciągu, własności ciągów zbieżnych. Przykłady ciągów zbieżnych, liczba e, podciągi. 

2. Szeregi liczbowe. Definicja szeregu liczbowego, szereg zbieżny i szereg rozbieżny. Szereg geometryczny, 
szereg harmoniczny. Kryteria zbieżności szeregów o wyrazach nieujemnych (porównawcze, Cauchy’ego, 
d’Alemberta). Szeregi zbieżne bezwzględnie i warunkowo, szeregi naprzemienne, kryterium Leibniza. 

3. Funkcje jednej zmiennej rzeczywistej. Własności funkcji rzeczywistych jednej zmiennej (funkcje 
różnowartościowe, „na”, monotoniczne, okresowe, parzyste, nieparzyste). Superpozycja funkcji. Funkcje 
odwrotne. Przegląd funkcji elementarnych. 

4. Granica funkcji. Granica funkcji jednej zmiennej rzeczywistej w sensie Heinego i w sensie Cauchy’ego. 
Granice niewłaściwe i granice w punktach niewłaściwych. Granice jednostronne. Ważniejsze przykłady 
granic funkcji. 

5. Funkcje ciągłe. Definicja funkcji ciągłej w punkcie. Własności funkcji ciągłych w przedziale domkniętym (tw. 
Weierstrassa).  

6. Pochodna funkcji. Definicja pochodnej funkcji w punkcie i jej interpretacja geometryczna i fizyczna. Funkcje 
różniczkowalne, różniczka funkcji. Własności funkcji różniczkowalnych. Pochodne funkcji elementarnych. 
Funkcje n-krotnie różniczkowalne.  

7. Zastosowanie rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej. Twierdzenia: Rolle’a, Lagrange’a i 
Cauchy’ego. Reguła de l’Hospitala. Funkcje wypukłe i wklęsłe. Ekstrema lokalne funkcji. Asymptoty funkcji. 
Przebieg zmienności funkcji.  

8. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. Funkcje wielu zmiennych. Pochodna kierunkowa, 
pochodne cząstkowe, gradient. Różniczka funkcji wielu zmiennych. Ekstrema lokalne funkcji. 

9. Całka nieoznaczona. Funkcja pierwotna i całka nieoznaczona. Twierdzenie o całkowaniu przez części i 
przez podstawienie. Całkowanie funkcji wymiernych, niewymiernych i trygonometrycznych.  

10. Całka oznaczona i niewłaściwa. Definicja całki oznaczonej i jej własności. Związek całki oznaczonej z 
nieoznaczoną. Zastosowanie geometryczne całki oznaczonej (pole obszaru płaskiego, długość łuku krzywej, 
objętość i pole bryły obrotowej). Definicja całki niewłaściwej. Związek całki z szeregami. 

11. Równanie różniczkowe. Równanie różniczkowe zwyczajne, rozwiązanie ogólne, szczególne. Zagadnienie 
początkowe Cauchy’ego. Przykłady równań różniczkowych. 

Literatura podstawowa: 

1. G.M. Fichtenholz. Rachunek różniczkowy i całkowy, tom I,II,III, PWN, Warszawa,2011.  
2. M. Gewert, Z. Skoczylas. Analiza matematyczna, GIS, Wrocław, 2011. 
3. F. Leja. Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN,  Warszawa, 2008.  
4. W. Krysicki, L. Włodarski. Analiza matematyczna w zadaniach, cz.I i cz. II, PWN, 2011.  

Literatura dodatkowa: 

1. W. Rudin. Postawy analizy matematycznej, PWN, Warszawa,2011. 
2. W. Kołodziej. Analiza matematyczna, PWN, Warszawa, 2009. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 
Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia rachunkowe wspomagane technikami 
multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań ćwiczeniowych.  
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
Efekty U_01–U_05 sprawdzane będą na kolokwium w końcu rajęć. 
Efekty W_01–W_05 sprawdzane będą na egzaminie pisemnym.

Forma i warunki zaliczenia: 



Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  
co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach i spełnienie każdego z niżej opisanych 
warunków  

• uzyskanie co najmniej 25 punktów z kolokwium  
• uzyskanie łącznie co najmniej 50 punktów z kolokwium i egzaminu pisemnego  

 
Przedział punktacji 0-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

 
Sposób uzyskania punktów: 

• Kolokwium: 50 pkt 
• Egzamin pisemny: 50 pkt 

Poprawy: 
Jednorazowa poprawa kolokwium w semestrze przed egzaminem. Dwie poprawy kolokwium w sesji egzaminacyjnej, 
odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego.

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 37 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 18 godz. 
Przygotowanie się do kolokwiów, egzaminu i obecność na 
egzaminie 25 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 52 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 35 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
 

 

 

 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Matematyka Dyskretna 

Nazwa w języku angielskim:   Discrete Mathematics 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab. Krzysztof Szkatuła, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr hab. Krzysztof Szkatuła, prof. UPH,  
dr Bożena Piekart, dr Sergiusz Kęska

Założenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z przedmiotem 
Matematyka Dyskretna oraz jego 
zastosowaniami praktycznymi. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zna podstawowe definicje związane z teorią zbiorów w tym zbiory liczb 
naturalnych, całkowitych, rzeczywistych oraz podstawowe operacje nad zbiorami. 

K_W01 

W_02 Zna podstawowe definicje złożoności obliczeniowej, nakładu obliczeń, oszacowań 
asymptotycznych, algorytmów rekurencyjnych 

K_W01 

W_03 Zna podstawowe definicje związane z kombinatoryką, w tym zasadę szufladkową 
Dirichlet’a, zasada włączania i wyłączania, wybory elementów zbioru.

K_W01 

W_04 Zna podstawowe pojęcia logiki i rachunku zdań, w tym zdania proste. Spójniki 
zdaniowe i ich hierarchia, zdania złożone.

K_W01 

W_05 Zna podstawy teorii grafów, w tym grafy skierowane i nieskierowane, grafy pełne, 
grafy rzadkie, grafy dwudzielne, grafy planarne, grafy nieplanarne. 

K_W01 

 UMIEJĘTNOŚCI  
U_01 Potrafi w sposób zrozumiały przedstawić poprawne rozumowania matematyczne, 

formułować twierdzenia i definicje związane z matematyką dyskretną.
K_U01 

U_02 Umie obliczyć wariacje bez powtórzeń, wariacje z powtórzeniami, permutacje, 
nabory, kombinacje, wartości funkcji n silnia i wzoru dwumianowego Newtona.  

K_U01 

U_03 Potrafi stosować tablice wartości logicznych i prawa logiki, predykaty, 
kwantyfikatory, rachunek predykatów.

K_U01 

U_04 Umie przeprowadzić dowód rekurencyjny, w tym z zastosowaniem metody 
otrzymywania wzorów jawnych na wyrazy ciągu o

K_U01 

U_05 Posługuje się pojęciami dróg, ścieżek, pętli, konturów, obwodów, cykli, dróg 
zamkniętych itp. w grafach. Potrafi zastosować twierdzenie Kuratowskiego do 
rozstrzygnięcia zagadnienia planarności grafu. 

K_U01 

U_06 Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu matematyki dyskretnej do 
rozwiązywania problemów praktycznych. 

K_U01 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
K_01 Potrafi mysleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. K_K01 
K_02 Potrafi ocenić znaczenie wiedzy specjalistycznej w rozwiązywaniu problemów 

praktycznych. 
K_K02 



Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykład (30 godz.), ćwiczenia (30 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykład (30 godz.), ćwiczenia (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wymaga jest znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej 

Treści modułu kształcenia: 

Treści modułu kształcenia: 
1. Zbiory. Definicje zbioru. Zbiór liczb naturalnych N. Zbiór liczb całkowitych Z. Zbiór liczb wymiernych Q. Zbiór liczb 
rzeczywistych R. Zbór pusty i pełny. Moc zbioru. Podstawowe operacje na zbiorach i ich właściwości. Diagram 
Venna. Zbiory uporządkowane i ciągi. 

2. Złożoność obliczeniowa. Nakład obliczeń. Oceny w sensie asymptotycznej dominacji funkcji nakładu obliczeń. 
Problem sortowania. Problem plecakowy. Problem komiwojażera. Klasy złożoności obliczeniowej P i NP. 

3. Logika i rachunek zdań. Zdania proste. Spójniki zdaniowe i ich hierarchia. Zdania złożone. Tablice wartości 
logicznych. Prawa logiki (przekształcanie formuł, tautologie, sprzeczności). Predykaty. Kwantyfikatory. Rachunek 
predykatów.  

4. Liczby. Funkcje całkowitoliczbowe, Zastosowanie funkcji podłoga i sufit, Algorytm dzielenia liczb całkowitych 
(algorytm Euklidesa), Największy wspólny dzielnik dwóch liczb, Algorytm Euklidesa w postaci iteracji, Zastosowanie 
algorytmu Euklidesa. 

5. Kombinatoryka. Zasada szufladkowa Dirichlet’a (zasada gołębnika), Zasada włączania i wyłączania (zliczanie 
elementów dużych zbiorów skończonych), Wybory elementów zbioru: wariacje bez powtórzeń, wariacje z 
powtórzeniami, Permutacje, Nabory, Kombinacje, Funkcja n silnia, Symbol Newtona (wzór dwumianowy Newtona). 

6. Rekurencja. Algorytmy i zależności rekurencyjne, Liczby Fibonacciego, Metody otrzymywania wzorów jawnych na 
wyrazy ciągu opisanych za pomocą wzorów rekurencyjnych, Równanie charakterystyczne, Metoda podstawiania. 

7. Kongruencje. Relacja kongruencji (przystawania) modulo p liczb całkowitych. Właściwości kongruencji: 
zwrotność, symetryczność i przechodniość, niezmienność właściwości przy obustronnym podnoszeniu do potęgi 
(pierwiastkowaniu) oraz przy mnożeniu i dzieleniu przez inne kongruencje. Zastosowanie kongruencji w dowodach. 

8. Schemat Hornera.  Obliczanie wartości wielomianów wyższych stopni. Zastosowanie schematu Hornera do 
szybkiego obliczania wartości potęg liczb. 

9. Relacje. Relacje zwrotne, przeciwzwrotne, symetryczne, antysymetryczne i przechodnie.  

10. Geneza teorii grafów. Problem mostów królewskich (Leonard Euler 1736). Grafy skierowane i nieskierowane. 
Grafy pełne, Grafy rzadkie, Grafy dwudzielne, Grafy planarne, Grafy nieplanarne. 

11. Charakterystyki grafów. Krawędzie, Łuki, Wierzchołki, Drogi, Ścieżki, Pętle, Kontury, Obwody, Cykle, Drogi 
zamknięte, Izomorfizm grafów, Homeomorfizm grafów, Twierdzenie Kuratowskiego, Obwód Hamiltona, Grafy Eulera, 
Grafy Hamiltona. Problem kolorowania grafów. 

12. Algorytmy na grafach. Przeszukiwanie grafów, Reprezentacje macierzowe, Algorytm Fleury’go (wyznaczania 
drogi Eulera), Algorytm Kruskala i algorytm Prima (minimalne drzewo rozpinające), Algorytm Dijkstry i algorytm 
Warshalla (najkrótsze drogi w grafie). 

13. Maszyna Turinga. Teoretyczny model abstrakcyjnej maszyny obliczeniowej. Sposób działania maszyny Turinga, 
Deterministyczna maszyna Turinga, Niedeterministyczna maszyna Turinga. 

14. Systemy ekspertowe. Baza wiedzy, mechanizm wnioskowania, interfejs komunikacji z użytkownikiem, 
Ograniczenia systemów ekspertowych, złożoność obliczeniowa procedur sprawdzających poprawność utworzonej 
lub zaktualizowanej bazy wiedzy.  

Literatura podstawowa: 

1. Z. Banaszak, E. Tomkowid, Matematyka dyskretna i logika, skrypt do wykładu, Wrocław 2003. 
2. L. Bolc, J. Cytowski, Metody przeszukiwania heurytstcznego. PWN, Warszawa, 1989. 
3. M. Libura, J. Sikorski,  Wykłady z Matematyki Dyskretnej, Cz. I: Kombinatoryka, Wyższa Szkoła Informatyki 

Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2008. 
4. M. Libura, J. Sikorski,  Wykłady z Matematyki Dyskretnej, Cz.II: Teoria grafów, Wyższa Szkoła Informatyki 



Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2008. 
5. K.A. Ross, C.R.B. Wright, Matematyka dyskretna, PWN, Warszawa 1996. 
6. L. Graham, D.E. Knuth, O. Patashnik, Matematyka konkretna,PWN, Warszawa 2002. 

Literatura dodatkowa: 
1. L.S. Bobrow, M.A. Arbib, Discrete mathematics. Applied algebra for computer and information sciences. 

W.B. Saunders Company, London.1974. 
2. R. Skvarcius, W.B. Robinson, Discrete Mathematics with Computer Science Applications. The 

Benjamin/Cummings Publ.Comp. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia rachunkowe wspomagane technikami 
multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań ćwiczeniowych.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektu W_01, pytania kontrolne: 

1. Omów pojęcie zbioru 
2. Podaj definicję zbioru liczb naturalnych. 
3. Podaj definicję zbioru liczb całkowitych. 
4. Podaj definicję zbioru liczb rzeczywistych. 
5. Podaj definicję zbioru liczb wymiernych. 
6. Omów wzajemne relacje pomiędzy liczb naturalnych, całkowitych, rzeczywistych i wymiernych. 
7. Podaj definicję sumy zbiorów. 
8. Podaj definicję iloczynu (przecięcia) zbiorów. 
9. Podaj definicję iloczynu kartezjańskiego zbiorów. 
10. Podaj definicję różnicy zbiorów. 

11. Podaj definicję różnicy symetrycznej zbiorów.Omów wzajemne relacje pomiędzy operacjami na zbiorach.  
Weryfikacja efektu W_02, pytania kontrolne: 

1. Przedstaw idę algorytmu Euklidesa i zagadnienia pokrewne. 
2. Omów pojęcie kongruencji. 
3. Przedstaw pojęcia algorytmu rekurencyjnego, otrzymywania wzorów jawnych. 
4. Omów schemat Hornera. 
5. Przedstaw ideę maszyny Turinga jako modelu obliczeniowego. 
6. Omów pojęcie złożoności obliczeniowej algorytmów. 
7. Podaj definicję złożoności wielomianowej. 
8. Podaj definicję złożoności wykładniczej. 
9. Omów pojęcie asymptotycznych oszacowań złożoności obliczeniowej. 
10. Omów pojęcie złożoności obliczeniowej zadań. 
11. Podaj definicję klasy zadań złożoności obliczeniowej P. 
12. Podaj definicję klasy zadań złożoności obliczeniowej NP. Omów relacje pomiędzy klasami złożoności 

obliczeniowej zadań.  
Weryfikacja efektu W_03, pytania kontrolne: 

1. Omów pojęcie zasady szufladkowej Dirichlet'a. 
2. Omów pojęcie zasady włączania i wyłączania. 
3. Podaj definicję permutacji elementów zbioru. 
4. Podaj definicję wariacji bez powtórzeń elementów zbioru. 
5. Podaj definicję wariacji z powtórzeniami elementów zbioru. 
6. Podaj definicję naborów elementów zbioru. 
7. Podaj definicję kombinacji elementów zbioru. 
8. Podaj definicję symbolu binominalnego Newtona i omów jego właściwości. 
9. Podaj definicję wzoru dwumianowego Newtona, zagadnienia pokrewne i omów ich właściwości. 
10. Omów zagadnienia związane z trójkątem Pascala i jego wykorzystaniem w praktyce. Przedstaw podstawowe 

właściwości liczb pierwszych. 
Weryfikacja efektu W_04, pytania kontrolne: 

1. Omów pojęcie zdania prostego 
2. Podaj definicję zdania złożonego. 
3. Podaj definicję negacji zdania. 
4. Podaj definicję alternatywy zdań. 
5. Podaj definicję koniunkcji zdań. 
6. Podaj definicję implikacji zdań. 
7. Podaj definicję równoważności zdań. 
8. Omów prawo przemienności. 



9. Omów prawo łączności. 
10. Omów prawa rozdzielności. 
11. Podaj definicje praw de Morgana 
12. Omów pojęcia tautologii i sprzeczności 

Weryfikacja efektu W_05, pytania kontrolne: 
1. Omów pojęcie relacji i jego właściwości. 
2. Omów zagadnienie mostów królewieckich (graf Eulera). 
3. Podaj definicję grafu nieskierowanego. 
4. Podaj definicję grafu skierowanego. 
5. Podaj definicje wierzchołka, krawędzi, łuku, drogi, cyklu w grafie, stopnia wierzchołka, drzewa i pokrewne. 
6. Podaj definicje grafu spójnego, grafu pełnego, grafu rzadkiego, grafu ważonego, grafu planarnego. 
7. Omów pojęcie grafu dwudzielnego. 
8. Omów pojęcia izomorfizmu i homeomorfizmu grafów. 
9. Sformułuj warunki planarności grafu i grafu dwudzielnego (lemat Kuratowskiego). 
10. Omów reprezentacje macierzowe grafów. 
11. Podaj definicję cyklu Hamiltona w grafie i omów pojęcie grafu hamiltonowskiego 
12. Podaj definicję drogi Eulera w grafie i omów pojęcie grafu Eulera, sformułuj warunki niezbędne dla grafu Eulera. 
13. Omów algorytmy na grafach, ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania najkrótszych dróg w grafach. 

Omów pojęcia związane najkrótszym drzewem rozpinającym w grafie, w tym algorytmy Kruskala i Prima.  
 
Efekty U_01-U_06 weryfikacja efektu kształcenia na bieżąco podczas zajęć oraz w trakcie egzaminu pisemnego. 
Efekty K_01-K_02 weryfikacja efektu kształcenia na bieżąco podczas zajęć oraz w trakcie egzaminu pisemnego. 
 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach i 
spełnienie każdego z trzech niżej opisanych warunków  

1. uzyskanie co najmniej 20 punktów z kolokwiów  
2. uzyskanie łącznie co najmniej 40 punktów z kolokwiów i egzaminu pisemnego  
3. uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów ze wszystkich form zaliczenia 

 
Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

 
Sposób uzyskania punktów: 

1. Pierwsze kolokwium: 25 pkt 
2. Drugie kolokwium: 25 pkt 
3. Egzamin pisemny: 35 pkt 
4. Egzamin ustny: 15 pkt 

 
Poprawy: 
Jednorazowa poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. Dwie poprawy obu kolokwiów w sesji 
egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 
Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 35 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 20 godz. 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 

Studia niestacjonarne 
Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach 18 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 55 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 12 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 35 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Podstawy elektroniki 

Nazwa w języku angielskim:   Basis of electronics 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Matematyki i Fizyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Agnieszka Gil-Świderska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Agnieszka Gil-Świderska 
prof. dr hab. Michael Alania  

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem kursu jest zapoznanie studentów z 
zagadnieniami związanymi z opisem, 
działaniem i analizą układów elektronicznych

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie podstawowe zagadnienia matematyki na poziomie niezbędnym do 
opisu i analizy działania układów elektronicznych K_W01 

W_02 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień z zakresu 
elektromagnetyzmu K_W02 

W_03 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu analogowych układów realizujących różne 
operacje matematyczne K_W01, K_W02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi na podstawie literatury formułować wnioski dotyczące najnowszych 
rozwiązań systemów elektronicznych. K_U01 

U_02 Posiada umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji 
zawodowych K_U03, K_U06 

U_03 
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty polegające na łączeniu obwodów 
elektrycznych, jak również pomiary i symulacje komputerowe, interpretować 
uzyskane wyniki, szacować niepewności pomiarowe i wyciągać wnioski

K_U04 

U_04 Potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i ergonomii pracy K_U10 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do podejmowania decyzji i krytycznej oceny własnych rozwiązań w 
planowaniu i realizacji eksperymentów K_K01 

K_02 
Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów związanych 
z łączeniem obwodów elektrycznych pomiarami i symulacjami komputerowymi, jak 
również z interpretacją uzyskanych wyników oraz krytycznie potrafi ocenić swoje 
działania 

K_K02 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne:  wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (21 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

brak 



Treści modułu kształcenia: 

1. Przebiegi elektryczne. Pojęcie napięcia i prądu elektrycznego, napięcie harmoniczne, przebieg prostokątny, 
trójkątny i impulsowy, parametry kształtu, moc prądu, wartość średnia i skuteczna napięcia. 
 
2. Liniowe elementy elektroniczne. Sieć elektryczna i prawa Kirchhoffa, dwójniki i czwórniki, opornik, 
kondensator, cewka, transformator. Szeregowe i równoległe łączenie elementów, dzielniki napięcia i prądu . 
Źródła napięciowe i źródła prądowe. 
 
3. Filtry. Postać wskazowa przebiegów harmonicznych, moc czynna i moc bierna, impedancja, admitancja i 
zawada, transmitancja widmowa i 3dB pasmo przenoszenia, filtry RC. 
 
4. Półprzewodniki i elementy półprzewodnikowe. Półprzewodnictwo samoistne, półprzewodniki domieszkowane 
typu p i n, złącze p-n. Diody prostownicze i prostowniki, dioda Zenera, dioda tunelowa, dioda LED, tranzystory 
warstwowe, tranzystory polowe, układy scalone. 
 
5. Wzmacniacze. Charakterystyki i parametry tranzystora warstwowego, dobór punktu pracy tranzystora, 
wzmacniacze klasy A, B, C, układy pracy WE, WB, WK, wzmacniacz przeciwsobny, wzmacniacze różnicowe i 
operacyjne. 
 
6. Układy ze sprzężeniem zwrotnym. Sprzężenie zwrotne ujemne i dodatnie, funkcja przenoszenia układu ze 
sprzężeniem zwrotnym, stabilizacja napięcia. Układy ze wzmacniaczami operacyjnymi realizujące różne 
operacje matematyczne. 
 
7. Generatory i przerzutniki. Generacja przebiegów sinusoidalnych za pomocą dodatniego sprzężenia 
zwrotnego, generator Meissnera, generacja za pomocą ujemnej oporności dynamicznej i drgania relaksacyjne. 
Przerzutniki astabilny, monostabilny i bistabilny

Literatura podstawowa: 

1. P.Horowitz, W.Hill, Sztuka elektroniki, tom1 i 2, WKiŁ, W -wa, 1993. 
2. M.Rusek, J.Pasierbiński, Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach, WN-T, W-wa, 2007 

Literatura dodatkowa: 
1. S.Osowski, K.Siwek, M.Śniałek, Teoria obwodów, OWPW, W-wa, 2006. 
2. D.Halliday, R.Resnick, J.Walker, Podstawy fizyki, tom 3, PWN, W-wa 2003. 
3. D.Halliday, R.Resnick, J.Walker, Podstawy fizyki, tom 5, PWN, W-wa 2003.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne wspomagane technikami 
multimedialnymi.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_03 będą sprawdzane na egzaminie pisemnym. Przykładowe zagadnienia: 

• Co to jest prąd elektryczny. Na czym polega przepływ prądu w przewodnikach, w półprzewodnikach, cieczach i 
gazach. Pojęcia: natężenia pola elektrycznego, potencjału pola, związek między natężeniem pola i potencjałem. 
Pojęcia: natężenia prądu, napięcia, oporu. Zależność oporu od temperatury 

• Definicja pojemności przewodnika i układu dwóch przewodników. Kondensatory, Łączenie kondensatorów. 
Kondensator z dielektrykiem. 

• Zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Indukcja własna i wzajemna. Cewka indukcyjna. Indukcyjność cewki. 

• Prawo Ohma w różnych postaciach. Prawa Kirchoffa. Prawo Joule’a 

• Prąd zmienny. Napięcie harmoniczne i jego parametry. Napięcie trójkątne i prostokątne. 

• Opór w obwodzie prądu zmiennego. Opór czynny, opór bierny, opór pozorny. 



• Praca i moc prądu zmiennego. Moc czynna, moc bierna, moc pozorna. 

• Obwód RC. Zjawisko ładowania i rozładowania kondensatora przez opór. Stała czasowa obwodu RC. 

• Obwód RL. Stałą czasowa obwodu RL 

• Obwód drgający RLC. Zjawisko rezonansu. Rezonans napięciowy i prądowy. Dobroć obwodu. 

• Dwójniki, czwórniki, dzielniki napięcia i prądu. 

• Sieć elektryczna i prawa Kirchhoffa 

• Szeregowe , równoległe i mieszane łączenie elementów  
 
Efekt U_01 - U_04 będą systematycznie sprawdzane na zajęciach laboratoryjnych, podczas stosowania wiedzy w 
praktyce oraz w trakcie kartkówek dopuszczających do ćwiczeń.  
Efekty K_01, K_02 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych,  
a także będą sprawdzane podczas dyskusji na wykładach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane za sprawozdania z wykonanych eksperymentów 
oraz z kartkówek dopuszczających. 

Egzamin będzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 51% pkt. Ocena końcowa (wystawiana po zaliczeniu 
wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca 
(w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 
Poprawy: 
Jednorazowa poprawa (uzupełnienie) każdego eksperymentu w trakcie trwania semestru. Poprawy wybranych 
laboratoriów w sesji egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego. 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 37 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 18 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 25 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 



Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 52 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 35 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Fizyka dla Informatyków 

Nazwa w języku angielskim:   Physics 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Matematyki i Fizyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: prof. dr hab. Michael Alania /dr Agnieszka Gil-
Świderska

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 

prof. dr hab. Michael Alania  
dr Agnieszka Gil-Świderska 
dr Sergiusz Kęska 
dr Dorota Kozak-Superson 
dr Tadeusz Miłosz 
dr Renata Modzelewska-Łagodzin 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem kursu jest przedstawienie podstawowych 
zagadnień z fizyki niezbędnej do zrozumienia 
działania wybranych aspektów informatyki: 
sprzęt komputerowy, sieci komputerowe i inne

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie podstawowe zagadnienia matematyki na poziomie niezbędnym do 
opisu i analizy zjawisk fizycznych K_W01 

W_02 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień z mechaniki, 
termodynamiki i fizyki falowej K_W01, K_W02 

W_03 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu optyki oraz fizyki współczesnej K_W01, K_W02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi na podstawie literatury formułować wnioski dotyczące najnowszych 
problemów fizycznych mających związek z informatyką. K_U01 

U_02 Posiada umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji 
zawodowych K_U03, K_U06 

U_03 
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty fizyczne, w tym pomiary i 
symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki, szacować niepewności 
pomiarowe i wyciągać wnioski 

K_U04 

U_04 Potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i ergonomii pracy K_U10 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do podejmowania decyzji i krytycznej oceny własnych rozwiązań w 
planowaniu i realizacji eksperymentów K_K01 

K_02 
Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów związanych 
z eksperymentami fizycznymi, jak również z interpretacją uzyskanych wyników 
oraz krytycznie potrafi ocenić swoje działania

K_K02 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne:  wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

brak 

Treści modułu kształcenia: 

1. Podstawy mechaniki klasycznej- kinematyka i dynamika punktu materialnego i bryły sztywnej– podstawowe 
pojęcia, zasady dynamiki i zasady zachowania energii, pędu, momentu pędu.  

2. Elementy hydromechaniki-prawo Pascala, Archimedesa, prawa rządzące ruchem cieczy doskonałej.  
3. Grawitacja- pole grawitacyjne, prawo powszechnego ciążenia .  
4. Drgania i fale w ośrodkach sprężystych-ruch drgający harmoniczny, drgania tłumione i wymuszone, składanie 

drgań, ruch falowy, równanie fali płaskiej, interferencja, dyfrakcja i polaryzacja fal.  
5. Elektryczne i magnetyczne właściwości materii. Elektryczność - pole elektryczne, prawo Coulomba i prawo 

Gaussa, prąd stały, pole magnetyczne, prawa Biota-Savarta i Ampera , prawo indukcji elektromagnetycznej 
Faradaya, prądy zmienne i drgania elektromagnetyczne, równania Maxwella.  

6. Fale elektromagnetyczne.  
7. Elementy optyki falowej i geometrycznej -podstawowe prawa optyki geometrycznej i falowej.  
8. Elementy akustyki 
9. Elementy mechaniki kwantowej -zasada nieoznaczoności, równanie Schrödingera 
10. Zaliczenie 

Literatura podstawowa: 
1. D.Halliday, R.Resnick, J.Walker, Podstawy fizyki, tom 1-5, PWN, W-wa 2003. 
2. D.Halliday, R.Resnick, J.Walker, Podstawy fizyki, Zbiór zadań, PWN, W-wa 2003. 
3. H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, wspomagana komputerem, PWN Warszawa 2003 

Literatura dodatkowa: 
1. Sawieliew I.W., Kurs Fizyki, t 1,2,3. PWN, Warszawa 2017 
2. T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN Warszawa 1972 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_03 będą sprawdzane podczas zaliczenia pisemnego. Przykładowe zagadnienia: 
1.Wektory, skalary. Działanie na wektorach. Dodawanie i odejmowanie wektorów. Iloczyn skalarny i wektorowy. 
Przykłady fizyczne 
2. Sens fizyczny pochodnej.  
3. Sens fizyczny całki 
4. Zasada zachowania pędu oraz momentu pędu-przykłady. 
5. Zasada zachowania energii-przykłady 
6. Pojęcia pracy ,energii, mocy-jednostki 
7. Ruch drgający harmoniczny –wielkości charakteryzujące ten ruch. Wychylenie, prędkość, przyśpieszenie, energia 
kinetyczna, potencjalna i całkowita w ruchu harmonicznym 
8. Ruch falowy- wielkości charakteryzujący ruch falowy. Superpozycja fal, fala stojąca. Rezonans  
9. Pole elektryczne. Natężenie, potencjał pola elektrycznego. Prawo Gaussa 
10. Dipol elektryczny. Dipol w jednorodnym polu elektrycznym. Dipol elektryczny w niejednorodnym polu 
elektrycznym 
11. Pole magnetyczne. Wektor indukcji magnetycznej. 
12. Przewodnik z prądem w polu magnetycznym. Siła elektrodynamiczna 



13. Dipol magnetyczny. Dipol w polu magnetycznym. 
14. Prędkość fal głosowych. Fale głosowe stojące. 
15. Zjawisko Dopplera. 
16. Podstawowe praw optyki geometrycznej- prawa odbicia , załamania, zasada Fermata 
17. Konstrukcje obrazów przedmiotów umieszczonych w rożnych odległościach od soczewek  
18. Zjawisko polaryzacja światła. Polaryzacja liniowa i kątowa 
19. Zjawisko interferencji i dyfrakcji światła 
20. Promieniowanie ciała doskonale czarnego. Prawo Wiena, Prawo Kirchhoffa. Prawo Stefana- Boltzmanna 
21. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne i wewnętrzne. Zjawisko Comptona 
22.Cząstki elementarne 
23. Jądro atomowe 
24. Model atomu Bohra- Sommerfelda. 
25. Równanie Schrödingera 
26. Zasada nieoznaczoności Heisenberga 
 
Efekt U_01 - U_04 będą systematycznie sprawdzane na zajęciach laboratoryjnych, podczas stosowania wiedzy w 
praktyce oraz w trakcie kartkówek dopuszczających do ćwiczeń.  
Efekty K_01, K_02 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych,,
a także będą sprawdzane podczas dyskusji na wykładach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się zaliczeniem pisemnym na ostatnim wykładzie. Do zaliczenia pisemnego mogą przystąpić osoby, 
które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane za 
sprawozdania z wykonanych eksperymentów oraz z kartkówek dopuszczających. 

Zaliczenie pisemne będzie miało wynik pozytywny w przypadku uzyskania co najmniej 51% pkt. Ocena końcowa 
(wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 
100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 
Poprawy: 
Jednorazowa poprawa (uzupełnienie) każdego eksperymentu w trakcie trwania semestru. Poprawy wybranych 
laboratoriów w sesji egzaminacyjnej, odpowiednio przed poprawkowym terminem zaliczenia pisemnego. 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 18 godz. 



Przygotowanie się do zaliczenia i obecność na zaliczeniu 
pisemnym 27 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 21 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 42 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 
Przygotowanie się do zaliczenia i obecność na zaliczeniu 
pisemnym 35 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Podstawy programowania 

Nazwa w języku angielskim:   Programming fundamentals 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr inż.Mirosław Barański 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr Anna Kołkowicz 
dr Ewa Szczepanik 
dr Anna Wawrzyńczak-Szaban 
dr inż.Mirosław Barański 

Założenia i cele przedmiotu: 

Założono, że studenci znają w podstawowym 
zakresie zasady programowania realizowane w 
szkole średniej jako minimum programowe i 
potrafią posługiwać się wybranym środowiskiem 
programistycznym.  
Celem kursu jest opanowanie przez studentów 
podstawowej wiedzy z podstaw programowania: 
student powinien poznać wybrane środowisko 
programistyczne, opanować podstawowe 
(elementarne) algorytmy oraz podstawowe 
konstrukcje programistyczne związane z 
programowaniem imperatywnym i strukturalnym 
oraz powinien umieć korzystać z funkcji oraz 
bibliotek. Celem zajęć jest także nauczenie 
studenta zaprojektowania i implementacji 
prostego systemu informatycznego w języku 
C/C++.

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Ma podstawową wiedze na temat algorytmów, ich własności oraz zna etapy 
rozwiązywania zadań K_W06 

W_02 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowych konstrukcji języka C/C++ K_W06, K_W07 

W_03 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu typów danych w języku C/C++ oraz 
wybranych standardów zapisu tych liczb

K_W06, K_W07, 
K_W14

W_04 Ma uporządkowana wiedzę na temat wykorzystania funkcji w językach 
programowania K_W06, K_W07 

W_05 Ma uporządkowaną wiedze z zakresu rozwiązywania problemów za pomocą 
metody zstępującej i wstępującej K_W06 

W_06 Ma podstawową wiedzę na temat rekurencji i jej implementacji w języku C/C++ K_W06, K_W07 



 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi na podstawie literatury formułować wnioski dotyczące najnowszych 
rozwiązań systemów komputerowych i wskazywać sposób ich powiązania z 
ogólnymi zasadami realizacji pracy systemu.

K_U01 

U_02 Posiada umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji 
zawodowych K_U03, K_U06 

U_03 Umie implementować proste algorytmy w języku C/C++ oraz dobrać odpowiednie 
struktury danych do rozwiązywanego problemu K_U14 

U_04 Umie weryfikować poprawność napisanego programu, potrafi dobrać odpowiednie 
dane testowe K_U14 

U_05 Umie rozwiązywać proste problemy algorytmiczne za pomocą języka C/C++ K_U14 

U_06 
potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do 
rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla informatyki oraz 
wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia

K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do podejmowania decyzji i krytycznej oceny własnych rozwiązań w 
rozwiązywaniu zadań programistycznych K_K01 

K_02 Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
programistycznych oraz krytycznie potrafi ocenić swoje działania K_K02 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (18 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

brak 

Treści modułu kształcenia: 

1. Wstęp do programowania. Pojęcia podstawowe. Fazy powstawania programu (koncepcja, algorytm, 
kodowanie). Jednostki leksykalne. Struktura programu.  

2. Typy danych i zmienne. Standardowe typy danych. Zmienne i ich deklaracje.  
3. Wyrażenia. Operatory. Konwersje. Wyrażenia arytmetyczne i logiczne.  
4. Instrukcje. Instrukcje decyzyjne. Instrukcje iteracyjne. Instrukcja wyboru. Instrukcje sterujące. 

Instrukcja grupująca.  
5. Funkcje Definicje funkcji. Specyfikatory funkcji. Parametry funkcji. Funkcje przeciążone. Funkcje 

biblioteczne.  
6. Statyczne struktury danych. Tablice. Struktury. Unie.  
7. Zasięg i widoczność zmiennych w programie. Zmienne statyczne. Zmienne automatyczne.  
8. Metoda rekurencyjna w programowaniu. Definicja rekurencji. Rozwiązywanie problemów 

programistycznych metodą rekurencyjna.  
9. Metody wstępujaca i zstępujaca w programowaniu strukturalnym.   
10. Generacje języków programowania. Języki maszynowe i asemblerowe. Języki wyższego 

poziomu. Języki 4-ej generacji. Języki sztucznej inteligencji. Historia rozwoju języka C++ 

11. Wskaźniki. Definicja wskaźnika. Zmienne wskaźnikowe i wskazywane. Tablice a wskaźniki. 
Przekazywanie parametrów do funkcji przez wskaźnik. Wskaźniki do funkcji i struktur (unii). 
Wskaźniki a referencje.  

12. Zmienne dynamiczne. Przydzielanie i zwalnianie pamięci. Zagrożenia wynikające ze stosowania  
zmiennych dynamicznych. Dynamiczne struktury danych 

13. Wprowadzenie do obiektowych struktur danych. Klasy i obiekty. Elementy analizy obiektowej. 
Klasy. Obiekty. 

14. Pliki. Podejście proceduralne do przetwarzania plików. Algorytm przetwarzania operacji wejścia - 
wyjścia.  



Literatura podstawowa: 

1. Jerzy Grebosz - Symfonia C++ (wszystkie semestry); Edition 2000, 2005. 
2. L.Ullman, A.Signer, Programowanie w języku C++. Szybki start, Helion, 2006. 
3. J.Liberty, C++ dla każdego, Helion, 2002. 

Literatura dodatkowa: 
4. W.M. Turski, Metodologia programowania, WNT, Warszawa 1982. 
5. Bjorne Stroustrup - Język C++ ; WNT 2002. 
6. N. Wirth, Wstęp do programowania systematycznego, WNT, Warszawa 1987. 
7. A.Alagic, M.A.Arbib, Projektowanie programów poprawnych i dobrze zbudowanych, WNT 1982, 
8. A.V. Aho, J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, PWN, Warszawa 

1983. 
9. Andrew Koenig, Barbara E. Moo - C++. Potęga języka. Od przykładu do przykładu, Helion 2004.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne wspomagane technikami 
multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań laboratoryjnych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_06 będą sprawdzane na egzaminie pisemnym i ustnym. Na egzaminie pisemnym zadania będą 
dotyczyły wybranych problemów algorytmicznych i typów danych, przykładowe zadania: 

• Dany jest ciąg n-elementowy liczb rzeczywistych. Napisz program, który znajdzie k-tą największą liczbę w tym 
ciągu. Liczby tworzące ciąg i liczba k są wczytywane z  klawiatury,  

• Dana jest tablica liczb rzeczywistych. Napisz program wypisujący k-liczb znajdujących się najbliżej mediany.  

• Dany jest ciąg liczb całkowitych zapisany w pliku binarnym. Napisz program, który zapisze do pliku tekstowego 
te liczby, które spełniają warunek: suma cyfr jest równa iloczynowi cyfr. Uzyj rekurencji.  

Na egzaminie ustnym student będzie odpowiadał na pytania dotyczące metod i technik programowania, przykładowe 
pytania: 

• Omów metodę zstępująca. Podaj przykłady jej stosowania,  

• Omów typ tablicowy. Metody inicjowania tablic,  

• Na czym polega przeciążanie funkcji, kiedy je stosujemy. Podaj przykłady.  
Przed egzaminem studenci będą mieli dostęp do pełnej listy pytań na egzamin ustny oraz do przykładowych zadań 
na egzamin pisemny.  
Efekt U_01 - U_02 będą systematycznie sprawdzane na zajęciach. Zadania na następne laboratorium muszą być 
dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie podanej literatury, musi się do nich 
samodzielnie lub korzystając z konsultacji przygotować.  
Efekt U_03 – U_05 będą sprawdzana systematycznie na zajęciach laboratoryjnych, przykładowe zadanie: 

• Dana jest lista osób o strukturze z poprzedniego zadania zapisana w tablicy. Napisz program obliczający: sumę 
brutto, osoby o maksymalnym, osoby o minimalnym brutto, osoby mieszkające w Siedlcach oraz osoby palące.  

Wypisz poszczególne wyniki na standardowym urządzeniu wyjścia, sprawdź działanie programu.  
Zadania na następne laboratorium muszą być dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. 
Efekt U_06 będzie sprawdzany na zajęciach, przykładowe zadanie: 

• Napisz program obliczający iloczyn dwu liczb całkowitych nie używając operacji mnożeni. Następnie w 
środowisku Dev wykonaj krok po kroku program dla przykładowych danych. W trakcie wykonania śledź wartość 
wybranej zmiennej.  

Efekty K_01, K_02 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych, 
podczas zaliczania zadania indywidualnego,  a także będą sprawdzane na egzaminie ustnym. 

Forma i warunki zaliczenia: 



Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego i ocenionego zadania indywidualnego według schematu: 
• Regularne zajęcia – 26 pkt.,  
• Obrona zadania indywidualnego – 14 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 7 pkt. Na 
tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. Każde ćwiczenie laboratoryjne musi być zaliczone na co 
najmniej połowę punktów 

Egzamin jest egzaminem pisemnym i ustnym. Na egzaminie pisemnym można uzyskać do 40 pkt. a na pisemnym do 
20pkt.. Egzamin będzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 20 pkt. w części pisemnej i 10 pkt. w części 
ustnej. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy 
uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 
Poprawy: 
Jednorazowa poprawa każdego laboratorium w trakcie trwania semestru, przy czym laboratorium można poprawiać 
w ciągu miesiąca od daty jego odbycia: obecność usprawiedliwiona – maksymalnie 10pkt. nieusprawiedliwiona –
maksymalnie 8 pkt..Poprawy wybranych laboratoriów w sesji egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim 
terminem egzaminu pisemnego można poprawić jedno ćwiczenie laboratoryjne. 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 40 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 15 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 35 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 18 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 65 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 17 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 35 godz. 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 
  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Laboratorium z programowania 

Nazwa w języku angielskim:   Laboratory with programming   

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Pierwszy stopień 

Rok studiów:   1 

Semestr:  1 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr Mirosław Barański 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr Anna Kołkowicz 
Dr Ewa Szczepanik 
Dr Anna Wawrzyńczak-Szaban 
Dr Mirosław Barański

Założenia i cele przedmiotu: 

 Założono, że studenci znają w podstawowym 
zakresie zasady programowania realizowane w 
szkole średniej jako minimum programowe i 
potrafią posługiwać się wybranym środowiskiem 
programistycznym.  
Celem kursu jest zdobycie praktycznych 
umiejętności przez studenta obejmujących 
programowanie w języku C/C++ : w tym 
znajomość podstawowych konstrukcji 
programistycznych, umiejętności testowania 
programu i korzystania z bibliotek.  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie zagadnienia związane z wybranymi technikami programowania  K_W06 

W_02 
Zna i rozumie zagadnienia związane z tworzeniem i wykorzystywanie klasycznych 
algorytmów przetwarzania danych oraz związanych z nimi złożonych struktur 
danych 

K_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi na podstawie literatury przygotować potrzebne informacje związane z 
rozwiązywaniem konkretnych zadań K_U01 

U_02 Potrafi zaplanować testowanie napisanego przez siebie systemu informatycznego, 
ocenić otrzymane rozwiązanie i wyciągnąć wnioski K_U04 

U_03 Potrafi właściwie wykorzystać wybrane środowisko programistyczne oraz 
narzędzia, które ono oferuje do realizacja inżynierskiego zadania projektowego K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Potrafi podejmować decyzje i krytycznie ocenić własne działania K_K01 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne:  ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
studia niestacjonarne: ćwiczenia laboratoryjne (18 godz.) 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

brak 

Treści modułu kształcenia: 
Algorytmy operujące na liczbach całkowitych,  
Algorytmy operujące na liczbach rzeczywistych,  
Algorytmy operujące na znakach i napisach,  
Instrukcje języka C++, 
Tablice w C++, 
Struktury w C++, 
Wskaźniki, tablice dynamiczne w C++, 
Funkcje w C++, metody komunikacji między funkcjami,  
Przestrzenie nazw, argumenty domyślne, przeciążanie funkcji, programy wieloplikowe,  
Rekurencja, 
Pliki tekstowe i binarne, 
Elementy programowania obiektowego. 

Literatura podstawowa: 

1. Jerzy Grebosz - Symfonia C++ (wszystkie semestry); Edition 2000, 2005. 
2. L.Ullman, A.Signer, Programowanie w języku C++. Szybki start, Helion, 2006. 
3. J.Liberty, C++ dla każdego, Helion, 2002. 

Literatura dodatkowa: 
1. Andrew Koenig, Barbara E. Moo - C++. Potęga języka. Od przykładu do przykładu, Helion 2004. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zadania zamieszczone na stronie www,  
Studenci samodzielnie rozwiązują zadania wybrane z wcześniej podanych.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01, W_02, U_01, U_02, U_03 i K_01 będą oceniane w czasie zajęć laboratoryjnych, które będą składały z 
rozwiązania 3 zadań z zadanego zakresu. Przykładowe zadania: 

1. Napisz program, ktory wczytuje nieujemną liczbę całkowitą n i wypisuje na wyjściu sumę kwadratów liczb od 
0 do n, czyli wartość 02 + 12 + 32 + ... + n2. 

2. Dany jest ciąg n-znaków. Napisz program zliczający ilość co najmniej 2 cyfrowych liczb całkowitych 
dodatnich bez znaku występujących w tym ciągu. 

3. Napisz program, który dla tablicy jednowymiarowej K-elementowej pseudolosowych liczb całkowitych z 
zakresu <-4,5> utworzy dwie nowe tablice jednowymiarowe P i N. Pierwsza zawiera elementy o indeksach 
parzystych, druga o indeksach nieparzystych. Wypisz dane i wyniki.  

Na koniec każdych ćwiczeń student będzie miał ocenione zrealizowane przez siebie zadania.  

Forma i warunki zaliczenia: 
Każde ćwiczenie laboratoryjne jest oceniane w skali 0-10pkt. Każde ćwiczenie laboratoryjne musi być zaliczone na 
co najmniej 5 pkt. Łącznie student może zdobyć do 150 pkt. Rozkład ocen jest następujący: 

Zakres Ocena Zakres Ocena 



0-75 pkt. ndst (F) 106-120 pkt. db (C) 

76-90 pkt. dst (E) 121-135 pkt. db+ (B) 

91-105 pkt. dst+ (D) 136-150 pkt. Bdb (A) 

Poprawy: 
Jednorazowa poprawa każdego laboratorium w trakcie trwania semestru, przy czym laboratorium można poprawiać 
w ciągu miesiąca od daty jego odbycia: obecność usprawiedliwiona – maksymalnie 10pkt. nieusprawiedliwiona – 
maksymalnie 8 pkt.. 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 37 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 18 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 50 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 7 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Algebra liniowa 

Nazwa w języku angielskim:   Linear algebra 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Magdalena Wojciechowska-Rysiawa 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Magdalena Wojciechowska-Rysiawa 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie 
podstawowych pojęć z zakresu algebry liniowej 
oraz wykształcenie umiejętności operowania 
liczbami zespolonymi, wykonywania działań na 
macierzach, obliczania wyznaczników, 
rozwiązywania cramerowskich układów  
równań liniowych, operowania pojęciami 
przestrzeni liniowej i iloczynu skalarnego

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student zna podstawowe twierdzenia teorii przestrzeni liniowych oraz teorii  
macierzy i wyznaczników.  
 

K_W01 

W_02 
Student zna definicje oraz przykłady takich pojęć jak: przestrzeń liniowa, liniowa  
zależność i liniowa niezależność wektorów. Baza przestrzeni liniowej,  
przekształcenie liniowe i izomorfizm przestrzeni liniowych.  
 

K_W01 

W_03 
Student zna określenie macierzy, podmacierzy; zna definicję wyznacznika i jego 
własności (twierdzenie Cauchy’ego, rozwinięcie Laplace’a).  
 

K_W01 

W_04 Student zna pojęcie zbioru liczb zespolonych i jego własności.  
 K_W01 

W_05 Student zna podstawowe twierdzenia ogólnej teorii równań liniowych  
 K_W01 

W_06 
Student zna pojęcie iloczynu skalarnego i pojęcia metryczne z nim związane  
(długość, prostopadłość); zna definicję przestrzeni euklidesowej, własności i  
przykłady przestrzeni euklidesowych.  
 

K_W01 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi w sposób zrozumiały przedstawić poprawne rozumowania matematyczne,  
formułować twierdzenia i definicje z algebry K_U01 

U_02 Umie sprawdzić czy struktura jest grupą. Wykonuje działania w grupie permutacji. K_U01 

U_03 Umie operować pojęciem liczby zespolonej, potrafi wykonywać działania  
na liczbach zespolonych. K_U01 



U_04 Umie wykonywać operacje na macierzach, obliczać wyznaczniki, znajdować 
macierze odwrotne obliczyć rząd macierzy K_U01 

U_05 
Posługuje się pojęciem przestrzeni liniowej, wektora, podprzestrzeni, sprawdza 
liniową niezależność wektorów. 
 

K_U01 

U_06 Umie rozwiązywać dowolne układy równań liniowych (m.in. metodą Cramera, 
Gaussa oraz z zastosowaniem twierdzenia Kroneckera-Capelliego). K_U01 

U_07 Sprawdza czy dane przekształcenie jest iloczynem skalarnym, oblicza iloczyn 
skalarny wektorów w przestrzeni euklidesowej, sprawdza ortogonalność wektorów  K_U01 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do podejmowania decyzji i krytycznej oceny własnych rozwiązań  K_K01 

K_02 Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz 
krytycznie potrafi ocenić swoje działania K_K02 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne:  wykłady (15 godz.), ćwiczenia  (30 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia  (15 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się podstawami matematyki dyskretnej 

Treści modułu kształcenia: 

1. Pojęcie działania. Definicja grupy, przykłady. Grupa permutacji. 
2. Definicja ciała, przykłady. Izomorfizmy ciał.  
3. Ciało liczb zespolonych. Definicja i własności modułu. Postać trygonometryczna. Wzór Moivre’a oraz  

                    twierdzenie o pierwiastkowaniu liczb zespolonych.   
4. Macierze i działania na macierzach. Wyznacznik i jego własności, rozwinięcie Laplace'a. Macierz 

odwrotna.  Rząd macierzy. 
5. Cramerowskie układy równań liniowych.  
6. Rozwiązywanie dowolnych układów równań liniowych. Twierdzenie Kroneckera-Capelliego. 

Rozwiązywanie układów równań metodą Gaussa 
7. Przestrzeń liniowa i jej podprzestrzenie. Liniowa zależność i liniowa niezależność wektorów. Baza i 

wymiar przestrzeni liniowej.  
8. Iloczyn skalarny. Definicja przestrzeni euklidesowej. Przestrzenie euklidesowe jako przestrzenie 

metryczne. Prostopadłość. Bazy ortonormalne. Ortogonalizacja Grama-Schmidta. 
9. Zastosowanie elementów algebry liniowej w informatyce

Literatura podstawowa: 
1. B. Gleichgewicht, Algebra, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2004  
2. H. Guściora, M. Sadowski, Repetytorium z algebry liniowej, Warszawa 1977  
3. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, 2, wyd. IX, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2005 
4. J. Rutkowski, Algebra liniowa w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2008  
5. Romanowski, Algebra liniowa, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007. 
6. J. Topp, Algebra liniowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012   
7. J. Kłopotowski, Algebra liniowa, Oficyna wydawnicza Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie 2013

Literatura dodatkowa: 
1. A. Mostowski, M. Stark, Algebra liniowa, Warszawa, 1968  
2. S. Przybyło, A. Szlachtowski, Algebra i geometria afiniczna w zadaniach, Warszawa 1994  
3. D. Witczyńska, K. Witczyński, Wybrane zagadnienia z algebry liniowej i geometrii, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.  
4.  M. Ekes, J. Kłopotowski, Zbiór zadań z algebry liniowej, część I, Oficyna wydawnicza Szkoła Główna i  

Handlowa w Warszawie.  
5. G. Kwiecińska, Matematyka. Część I. Wybrane zagadnienia z algebry liniowej. Wydawnictwo      

Uniwersytetu Gdańskiego 2003. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia rachunkowe 



Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_06 będą sprawdzane na zaliczeniu wykładu. Przykładowe pytania:  

• Podaj własności wyznacznika i zastosuj w podanym przykładzie 

• Podaj treść twierdzenia Kroneckera-Capelliego i zastosuj na podanym przykładzie 

• Podaj definicję ortogonalności i sprawdź ortogonalność podanych wektorów  

• Podaj warunek konieczny istnienia macierzy odwrotnej i znajdź macierz odwrotną do danej, o ile istnieje 
 

Efekt U_01 będzie systematycznie sprawdzany na zajęciach.  
Efekty U_02 – U_04 będą sprawdzane na pierwszym kolokwium i zaliczeniu wykładu, przykładowe zadania: 

• Sprawdź czy dana struktura jest grupą; 

• Oblicz wyznacznik macierzy 

• Rozwiąż równanie w zbiorze liczb zespolonych 
Efekty U_05 – U_07 będą sprawdzane na drugim kolokwium i zaliczeniu wykładu, przykładowe zadania: 

• Rozwiąż układ równań; 

• Sprawdź liniową niezależność wektorów; 

• Sprawdź czy przekształcenie jest iloczynem skalarnym wektorów w danej przestrzeni. 

Efekty K_01, K_02 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się zaliczeniem. Do zaliczenia  mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie ćwiczeń.  

 

Na zaliczenie ćwiczeń składają się dwa kolokwia punktowane po 25pkt każde. Ćwiczenia będą zaliczone w wypadku 
uzyskania łącznie co najmniej 20 punktów z kolokwiów.  

 

Zaliczenie końcowe ma formę pisemną. Na zaliczeniu można uzyskać do 50 pkt.  

Aby zaliczyć przedmiot student musi otrzymać minimum 15pkt z zaliczenia końcowego i łącznie minimum 51pkt z 
kolokwiów i zaliczenia. 

Ocena końcowa z modułu, w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest podana w tabeli 
poniżej (w nawiasach ocena wg skali ECTS):  

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 
 
 
Poprawy: 
Jednorazowa poprawa obu kolokwiów łącznie w trakcie zajęć w semestrze oraz jednorazowa poprawa ćwiczeń przed 
drugim terminem zaliczenia.   

Bilans punktów ECTS*: 



Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 18 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 32 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 42 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 45 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Podstawy techniki cyfrowej 

Nazwa w języku angielskim:   Fundamentals of digital techniques 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Matematyki i Fizyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Agnieszka Siłuszyk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Agnieszka Siłuszyk 

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z 
podstawami techniki cyfrowej 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zna i rozumie podstawowe informacje o systemach liczbowych oraz 
arytmetyce dwójkowej, w tym kodowanie tekstów K_W01 

W_02 
Student zna i rozumie czym są funkcje i wyrażenia boolowskie, elementarne 
układy logiczne, układy sekwencyjne, komutacyjne, arytmetyczne i 
programowalne 

K_W05 

W_03 Student zna i rozumie rolę przerzutników, rejestrów oraz liczników K_W02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Student potrafi w sposób zrozumiały przedstawić poprawne rozumowania 
matematyczne, formułować twierdzenia i definicje. K_U01 

U_02 Student potrafi rozpoznać systemy liczbowe oraz funkcje i wyrażenia boolowskie, 
tablice Karnaugha K_U04 

U_03 Student potrafi podać elementarne układy logiczne, układy sekwencyjne, 
komutacyjne, arytmetyczne i programowalne K_U06 

U_04 Student umie stosować przerzutniki, rejestry oraz liczniki, arytmetykę dwójkową, 
kodować teksty K_U06 

U_05 Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i w Internecie K_U01 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz jest 
gotów do konstruktywnej krytyki K_K02 

K_02 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i 
innych osób K_K04 

Forma i typy zajęć:  studia stacjonarne:  wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (21 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
Matematyka dyskretna, Fizyka dla Informatyków, Podstawy elektroniki

Treści modułu kształcenia: 



1. Funkcje i wyrażenia boolowskie, dwuelementowa algebra Boole’a: zmienne i operacje logiczne, 
aksjomaty algebry Boole’a i prawa de Morgana  

2. Arytmetyka dwójkowa. kody naturalne, kod BCD, kodowanie tekstów (kod ASCII). 
3. Minimalizacja funkcji logicznych: funkcje logiczne, tablice Karnaugha, realizacja funkcji 

logicznych. 
4. Elementarne układy logiczne: bramki, podział układów logicznych, układy iteracyjne. 
5. Układy sekwencyjne: struktury i metody opisu, synchroniczne układy sekwencyjne, automaty 

asynchroniczne. 
6. Logika przerzutników. przerzutniki asynchroniczne, przerzutniki synchroniczne, parametry 

dynamiczne. 
7. Podstawy syntezy sekwencyjnych układów synchronicznych, przerzutniki monostabilne, układy 

uzależnień czasowych, wyzwalające. 
8. Rejestry, liczniki, przykładowe realizacje układów sekwencyjnych, programowalny układ czasowy, 

minimalizacja liczby układów scalonych 
9. Układy komutacyjne i konwersji kodów: multipleksery i demultipleksery, przetworniki kodów. 
10. Rejestry scalone: rejestry równoległe, rejestry przesuwające. 
11. Liczniki i układy zliczające, struktura i zastosowania, scalone liczniki asynchroniczne, scalone 

liczniki synchroniczne. 
12. Układy arytmetyczne: sumatory, subtraktory i komparatory, funkcje arytmetyczne. 
13. Układy programowalne, urządzenia wykorzystujące układy cyfrowe, czasomierz 

Literatura podstawowa: 
1. Barczak A., Florek J., Sydoruk T., Elektroniczna technika cyfrowa, 2008 
2. Skorupski, A.: Podstawy techniki cyfrowej, WKiŁ, 2001 
3. http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Technika_cyfrowa

Literatura dodatkowa: 
1. Kalisz J., Podstawy elektroniki cyfrowej, WKiŁ, Warszawa 2002. 
2. Willkinson B., Układy cyfrowe, WKiL 2000 
3. T. Łuba, Synteza układów logicznych. Podręcznik, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne w pracowni techniki cyfrowej, 
wykonywanie doświadczeń dwutorowo: wirtualnych oraz praktycznych. Zamieszczanie na stronach internetowych 
problemów i zadań laboratoryjnych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
Efekty kształcenia U_01-U_05 są sprawdzane w trakcie pracy na laboratorium, gdzie studenci wspólnie z 
prowadzącym realizują zadania przeprowadzając proste rozumowania logiczne. Pozostałe efekty (w zakresie wiedzy 
i kompetencji) są sprawdzane w trakcie egzaminu. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim, za które można uzyskać maksymalnie 30 pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych i dopuszczenie do 
egzaminu jest możliwe po uzyskaniu co najmniej 15 pkt. 
Egzamin jest egzaminem pisemnym/ustnym. Można na nim uzyskać max. 70 pkt. Ocena końcowa z modułu 
(wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów jest 
następująca: 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 
Poprawy: 
Jednorazowa poprawa każdego laboratorium w trakcie trwania semestru. Poprawy wybranych laboratoriów w sesji 
egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego. 



Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 18 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 32 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 21 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 52 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 35 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Architektura systemów komputerowych 

Nazwa w języku angielskim:   Computer System Architecture 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz 
dr Agnieszka Skulimowska 
mgr Marcin Stępniak

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem kursu jest zaprezentowanie 
podstawowych zagadnień związanych z 
architektura systemów komputerowych oraz 
wynikających stąd konsekwencji 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna definicje systemów liczenia oraz zasady konwersji liczb w różnych systemach 
liczenia a także realizacji działań na liczbach binarnych ze znakiem i bez znaku.  K_W01,  

W_02 Zna określenie kodu liczbowego oraz metod kodowania liczb i tekstów. K_W01, K_W05 

W_03 
Zna podstawową architekturę systemu komputerowego oraz przeznaczenie i rolę 
elementów tego systemu ze szczególnym uwzględnieniem rejestrów, pamięci, 
układów i urządzeń we/wy oraz systemu pamięci CACHE.

K_W05 

W_04 Zna pojęcie cyklu rozkazowego i podstawowe tryby adresowania oraz format 
i sposoby prezentowania rozkazów. K_W05, K_W08 

W_05 Zna możliwości i zasady pracy procesora w trybie rzeczywistym i chronionym oraz 
etapy ewolucji komputera jednoprocesorowego. K_W14, K_W05 

W_06 Zna podstawowe rozkazy w języku programowania niskopoziomowego. K_W05, K_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi na podstawie literatury formułować wnioski dotyczące najnowszych 
rozwiązań systemów komputerowych i wskazywać sposób ich powiązania z 
ogólnymi zasadami realizacji pracy systemu.

K_U01 

U_02 
Potrafi wskazać podstawowe rozwiązania zapewniające zwiększenie efektywności 
procesora oraz wykorzystać literaturę do zaprezentowania ewolucji komputerów 
jednoprocesorowych. 

K_U01 

U_03 
Potrafi posługiwać się programem Microprocessor Simulator for Students w celu 
zaprezentowania działania systemu komputerowego podczas realizacji 
pojedynczych rozkazów i prostych programów.

K_U08  

U_04 
Potrafi posługując się podstawowymi rozkazami w języku asemblerowym 
zaimplementować proste zadanie z wykorzystaniem programu Microprocessor 
Simulator for Students. 

K_U06, K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  



K_01 Jest gotów do podejmowania decyzji i przeprowadzania analizy efektów tych 
decyzji w ramach rozwiązywania zadań programistycznych. K_K01 

K_02 Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
programistycznych oraz do konstruktywnej krytyki powstałych rozwiązań. K_K02 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (18 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw elektroniki i budowy podstawowych cyfrowych układów elektronicznych oraz umiejętność 
wykorzystania podstaw programowania. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Systemy liczbowe i kodowanie liczb i tekstów. Systemy liczenia. System dwójkowy i system 
heksadecymalny. Zasady konwersji liczb w różnych systemach. Kody liczbowe. Kodowanie tekstów  

2. Reprezentacja binarna liczb ujemnych. Zapis liczb w kodach ZM, U1, U2. Działania arytmetyczne na 
liczbach ze znakiem  

3. Podstawy architektury komputera. Architektura systemu mikroprocesorowego. Bloki funkcjonalne - ich 
organizacja i architektura.  

4. Architektura procesora. Schemat blokowy. Rejestry. Jednostka arytmetyczno-logiczna. Układ sterowania  
5. Cykl rozkazowy i tryby adresowania. Cykl rozkazowy. Tryby adresowania.   
6. Lista i format rozkazu. Format rozkazu. Sposób prezentowania rozkazu. Przykładowe rozkazy  
7. Organizacja i realizacja rozkazów.  Rozkazy przesłań. Rozkazy arytmetyczne i logiczne. Rozkazy 

sterujące. Operacje na łańcuchach  
8. Pamięci. Podstawowe definicje i klasyfikacja. Hierarchia pamięci. Pamięci dynamiczne i statyczne RAM. 

Pamięci ROM  
9. Układy i operacje wejścia/wyjścia. Układy współadresowane i izolowane. Operacje z bezpośrednim 

sterowaniem przez mikroprocesor. Operacje z pośrednim sterowaniem przez mikroprocesor (DMA). 
Operacje z przerwaniem programu  

10. Charakterystyka podstawowych interfejsów systemu komputerowego. Określenie interfejsu i ogólna 
architektura interfejsu. Klasyfikacja interfejsów. Standardy interfejsu szeregowego. Standardy interfejsu 
równoległego  

11. Praca procesora w trybie rzeczywistym i chronionym. Układ generacji adresu fizycznego. Pamięć 
wirtualna. Wspomaganie pracy wielozadaniowej i ochrony zasobów. Stronicowanie  

12. Koncepcja pamięci podręcznej (cache). Architektura komputera z pamięcią cache. Elementy systemu 
pamięci cache. Organizacja pamięci cache  

13. Realizacje współczesnych procesorów. Przetwarzanie potokowe i równoległe. Procesory CISC i RISC. 
Potok. Optymalizacja wykonywania funkcji  

14. Współczesne wersje procesorów. Ewolucja komputera jednoprocesorowego. 
15. Realizacja prostych programów. Konstruowanie prostych programów z użyciem instrukcji asemblerowych. 

Sprawdzanie działania programu w debugerze. 

Literatura podstawowa: 

1. Wojtuszkiewicz K.: Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1 i 2. Wyd. PWN. Warszawa 2008 
2. Metzger P. Anatomia PC. Wydanie X. HELION 2006  
3. Komorowski W.: Krótki kurs architektury i organizacji komputerów. Wyd. MIKOM, Warszawa 2004 
4. Kruk S.: Asembler - podręcznik użytkownika. Wyd. MIKOM. Warszawa 1999 
5. Kruk S.: Turbo Asembler. Idee. Polecenia. Rozkazy procesora Pentium. MIKOM . Warszawa 2000

Literatura dodatkowa: 

1. Kruk S.: Ćwiczenia z asemblera. Wyd. MIKOM. Warszawa 1999  
2. Clark S.H.A.: W sercu PC. Wyd. HELION. Gliwice 2003 
3. Kruk S.: Asembler. Kurs programowania dla średnio zaawansowanych. MIKOM. Warszawa 2001 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratoria wspomagane technikami komputerowymi. 
Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań laboratoryjnych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 



Efekty W_01 i W_02 sprawdzane będą na kolokwiach w ramach zajęć laboratoryjnych.  
Efekty W_06, U_03 i U_04 sprawdzane będą w ramach zajęć laboratoryjnych na podstawie oceny udziału w 
zajęciach i oceny wykonanego zadania indywidualnego.  
Efekty W_03 – W_05 oraz  U_01 i U_02 a także K_01 i K_02 sprawdzane będą na egzaminie pisemnym w sesji 
egzaminacyjnej. Efekty K_01, K_02 będą także weryfikowane, w oparciu o odpowiedzi na pytania zadawane 
podczas zajęć laboratoryjnych oraz podczas zaliczania zadania indywidualnego.

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim (28 pkt.) oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego (12 pkt.). Zaliczenie zajęć 
laboratoryjnych i dopuszczenie do egzaminu jest możliwe po uzyskaniu powyżej połowy punków z zajęć i powyżej 
połowy punktów z zadania indywidualnego. 
Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w 
zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali 
ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 

Poprawy: 
Kolokwia i oceny z zajęć można poprawiać w trakcie trwania semestru (maksymalnie jedno kolokwium i dwa 
laboratoria w jednym tygodniu).  

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 35 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 22 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 18 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 57 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 30 godz. 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Podstawy technologii WWW 

Nazwa w języku angielskim:   Introduction to WWW technologies 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Waldemar Bartyna 

Imię i nazwisko prowadzących ćwiczenia: dr Waldemar Bartyna, mgr Marcin Stępniak, 
dr Ewa Szczepanik 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień 
związanych z projektowaniem stron WWW oraz 
zagadnień wspomagających ten problem oraz 
praktyczne wykorzystanie poznanych technologii. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Ma szczegółową i uporządkowaną wiedzę na temat tworzenia stron WWW  
z wykorzystaniem języka HTML5. K_W06 

W_02 Zna i rozumie składnię kaskadowych arkuszy stylów, dostępne selektory i sposób 
ich wykorzystania w połączeniu z dokumentami HTML. K_W06 

W_03 
Zna i rozumie składnię języka JavaScript i potrafi ją zastosować w powiązaniu z 
HTML i CSS do wprowadzenia interakcji na stronie WWW poprzez operowanie na 
DOM API. 

K_W06 

W_04 Zna i rozumie sposoby wykorzystania jeżyka PHP do automatycznego 
generowania dynamicznych stron HTML i obsługi formularzy. K_W06 

W_05 Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z technologiami WWW, takie jak 
HTTP, URL, architektura klient-serwer. K_W06, K_W14 

W_06 
Zna i rozumie zasady korzystania i mechanizmy związane z językiem zapytań 
SQL w stopniu podstawowym i sposoby ich wykorzystania w połączeniu z 
językiem PHP 

K_W06 

W_07 Ma uporządkowaną wiedzę na temat sposobu tworzenia aplikacji sieciowych. K_W06, K_W19 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi korzystać w efektywny sposób ze środowiska programistycznego 
NetBeans i implementować w nim strony i aplikacje sieciowe. K_U14 

U_02 Potrafi projektować i implementować strony WWW, style definiujące wygląd dla 
tych stron i skrypty umożliwiające interakcje z tymi stronami. K_U14 

U-03 
Potrafi projektować i implementować logikę odpowiadającą za automatyczne 
generowanie stron i  obsługę danych użytkownika po stronie serwera z użyciem 
języka PHP i SQL.

K_U14 

U_04 
Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do 
rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla projektowania i 
programowania aplikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia 
związane z tworzeniem stron i aplikacji WWW.

K_U07 



U_05 Potrafi zaprojektować, zaimplementować oraz przetestować w pełni funkcjonalne 
aplikacje sieciowe z wykorzystaniem poznanych technologii. K_U14, K_U15 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do podejmowania decyzji i przeprowadzania analizy efektów tych 
decyzji w ramach rozwiązywania zadań programistycznych K_K01 

K_02 Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
programistycznych oraz do konstruktywnej krytyki powstałych rozwiązań K_K02 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (18 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Znajomość podstaw programowania. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Historia rozwoju technologii WWW. Podstawowe pojęcia i zagadnienia 
2. Protokół HTTP i standard URL 
3. Język HTML 
4.  Kaskadowe arkusze stylów CSS (2 wykłady) 
5. JavaScript, DOM, jQuery (3 wykłady) 
6. AJAX, mechanizm sesji i ciasteczek 
7. Język PHP (2 wykłady ) 
8. Bazy danych i język SQL w stopniu podstawowym 
9. Wykorzystanie baz danych w aplikacjach sieciowych za pośrednictwem języka PHP 
10. Kwestia dostępności stron i konwencji przy ich projektowaniu i definiowaniu. 
11. Tworzenie responsywnych stron WWW 

Literatura podstawowa: 

1. Eric T Freeman, Elisabeth Robson, HTML5. Rusz głową!, Helion 2013 
2. Robin Nixon, PHP, MySQL I JavaScript. Wprowadzenie Wydanie IV, Helion 2015 

Literatura dodatkowa: 

1. Vijay Joshi, PHP I jQuery. Receptury, Helion 2012 
2. Peter MacIntyre, Brian Danchilla, Maden Gogala, PHP. Zaawansowane programowanie, Helion 2012 
3. Włodzimierz Gajda, PHP. Praktyczne projekty, Helion 2014 
4. John Resig, Russ Ferguson, John Paxton, Zaawansowane techniki języka JavaScript, Helion 2016 

5. Ben Frain, Responsive Web Design. Projektowanie elastycznych, Helion 2013 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne wspomagane technikami 
multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań ćwiczeniowych.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 



Efekty W_01 – W_07 będą sprawdzane podczas zajęć i na egzaminie ustnym. Student będzie odpowiadał na pytania 
dotyczące pojęć i konstrukcji dotyczących technologii WWW: 

• Co to jest WWW?. Z jakich elementów się składa?,  

• Wymień i opisz podstawowe rodzaje selektorów?. 

• Jakie znasz rodzaje zapytań SQL? Do czego są wykorzystywane?.  
Przed egzaminem studenci będą mieli dostęp do pełnej listy pytań na egzamin ustny. 
Efekt U_01 - U_05 będą systematycznie sprawdzane na zajęciach. Przykładowe zadania: 

• Kliknięcie na przycisk ma powodować zmianę tła elementów należących do wskazanej klasy. 

• Zrealizuje funkcjonalność CRUD dla listy kontaktów korzystając z języków PHP i SQL. 

• Napisz prostą wersję gry kółko-krzyżyk w języku JavaScrypt. 
Efekty K_01, K_02 będą weryfikowane, w oparciu o odpowiedzi na pytania zadawane podczas zajęć laboratoryjnych 
oraz podczas zaliczania zadania indywidualnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem ustnym. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. 
Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

Regularne zajęcia – 140 pkt. (10 pkt za wszystkie zajęcia oprócz zajęć ostatnich),  

Obrona zadania indywidualnego – 60 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania powyżej połowy punków z każdych zajęć i powyżej 
połowy punktów z zadania indywidualnego. Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 200 pkt. 

Podczas egzaminu ustnego można uzyskać do 100 punktów. Egzamin będzie zaliczony w przypadku uzyskania 
powyżej połowy punktów za każde pytanie. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części 
składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 300pkt.) jest następująca (w nawiasach 
ocena wg skali ECTS):  

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-150 pkt. ndst (F) 210-240 pkt. db (C) 

151-180 pkt. dst (E) 241-270 pkt. db+ (B) 

181-210 pkt. dst+ (D) 271-300 pkt. Bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 35 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 22 godz. 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 18 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 55 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 32 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:    Programowanie obiektowe 

Nazwa w języku angielskim:   Object-Oriented Programming 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:   6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Jarosław Skaruz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Anna Kołkowicz 
dr Jarosław Skaruz

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
paradygmatem programowania obiektowego 
oraz jego praktyczne wykorzystanie w 
implementowanych systemach informatycznych

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Wiedza w zakresie paradygmatów programowania i związanych z nimi środowisk 
programistycznych do rozwiązywania różnego typu problemów; projektowania, 
implementacji, testowania i debugowania prostych programów obiektowych. 

K_W06 

W_02 
Wiedza w zakresie technik programowania obiektowego w języku Java, w tym 
obejmująca: klasy, klasy pochodne, deklaracje instancji klas (obiektów), 
konstruktory, klasy abstrakcyjne, wykorzystanie bibliotek klas, obsługa wyjątków. 

K_W06 

W_03 
Wiedza w zakresie tworzenia projektu informatycznego oraz dokumentacji 
technicznej. Analiza wybranych zadań programistycznych z zastosowaniem 
modelowania UML. 

K_W14, K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Posiada umiejętność oceny różnych paradygmatów, technik programowania oraz 
środowisk i narzędzi programistycznych do rozwiązania różnego typu problemów. K_U15 

U_02 Potrafi korzystać z bibliotek obiektów standardowych (Język Java),  K_U01, K_U06 

U_03 Potrafi dokonać zapisu i modelowania problemu z użyciem pojęć klasy i klas 
pochodnych oraz metod. K_U14 

U_04 Umie poprawnie projektować, implementować oraz uruchamiać (debugować) i 
testować programy obiektowe. K_U14 

U_05 Potrafi poprawnie przygotować dokumentację dotycząca realizacji zadania 
inżynierskiego. K_U15 

U_06 Posiada umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji 
zawodowych K_U01, K_U06 

U_07 Umie rozwiązywać problemy algorytmiczne za pomocą języka Java K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  



K_01 Jest gotów do podejmowania decyzji i krytycznej oceny własnych rozwiązań w 
rozwiązywaniu zadań programistycznych K_K01 

K_02 Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
programistycznych oraz krytycznie potrafi ocenić swoje działania K_K02 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (18 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
1. Umiejętność projektowania, programowania i uruchamiania programów w języku C. 
2. Znajomość podstawowych metod programowania proceduralnego w języku C, podstawowych struktur 

danych, wybranych algorytmów ich przetwarzania. 

Treści modułu kształcenia: 
1. Główne koncepcje języka Java. Obiektowość. Idea programowania obiektowego. Niezależność od 

architektury. Sieciowość i obsługa programowania rozproszonego. Niezawodność i bezpieczeństwo. 
Dystrybucje języka Java. Struktura programu.  

2. Jednostki leksykalne języka Java. Słowa kluczowe, identyfikatory, komentarze, literały. Nieobiektowe typy 
danych. Wyrażenia i operatory.  

3. Instrukcje w języku Java.  Instrukcje decyzyjne. Instrukcje iteracyjne. Instrukcje sterujące. 
4. Klasy i obiekty.Definiowanie klas. Konstruktory. Statyczne składowe klasy. Tworzenie i niszczenie 

obiektów. Przeciążanie metod i konstruktorów. Modyfikatory dostępu. 
5. Tablice i łańcuchy znakowe jako obiektowe typy danych. Sposoby deklaracji tablic. Tablice 

wielowymiarowe. Przekazanie tablicy do metody jako parametr. Łańcuchy znakowe. Klasa String.  
6. Wyjątki. Implementacja wyjątków w języku Java. Przechwytywanie wyjątków. Rzucanie wyjątkami.  
7. Strumienie. Podstawowe klasy strumieniowe. Standardowe strumienie danych. Pliki - klasa File. Odczyt 

danych tekstowych i binarnych ze strumienia wejściowego. Zapis danych tekstowych i binarnych do 
strumienia wyjściowego.  Potoki.  

8. Dziedziczenie. Kompozycja a dziedziczenie Istota dziedziczenia jednobazowego. Referencje this i super. 
Reguły dziedziczenia.  

9. Polimorfizm. Implementacje polimorfizmu w języku Java. Przeciążanie, przesłanianie i dynamiczne wiązanie 
metod. Klasy i metody abstrakcyjne. Klasy i metody finalne. Interfejsy. 

10. Wprowadzenie do projektowania obiektowego. Identyfikacja obiektów. Analiza przestrzeni przedmiotowej. 
Język UML (Unified Modeling Language) do modelowania obiektowego. Elementy języka UML (komentarze, 
nazwy, interfejsy, aktor, pakiety). Diagramy języka UML (przypadków użycia, klas, obiektów, stanów, 
działalności, przebiegu, kooperacji, komponentów, zastosowań). Język ograniczeń obiektowych.  

11. Paradygmat programowania zdarzeniowego. Istota programowania zdarzeniowego. Delegacyjny model 
obsługi zdarzeń. Hierarchia klas zdarzeniowych.  

12. Programowanie aplikacji okienkowych - pakiet Swing (1). Hierarchia komponentów pakietu Swing. Okna 
aplikacji i ich architektura. Właściwości komponentów. Kontenery.  

13. Programowanie aplikacji okienkowych - pakiet Swing (2). Okna wewnętrzne. Okna dialogowe. Panele. 
Zaliczenie.  

14. 14.Projektowanie obiektowe I. Modelowanie dziedziny. Diagramy klas. Implementacja systemu.  

15. 15. Projektowanie obiektowe II . Modelowanie dziedziny. Diagramy klas. Implementacja systemu. 
Komentowanie kodu źródłowego JavaDoc. Pakiety użytkowe.

Literatura podstawowa: 
1. C. S. Horstmann, Core Java 2. Podstawy 
2. B. D. McLaughlin, G. Pollice, D. West, Rusz głową ! Analiza i projektowanie obiektowe, Helion, 2010 

Literatura dodatkowa: 
1. C. S. Horstmann, Core Java 2. Techniki Zaawansowane 
2. C. Larman, UML i wzorce projektowe. Analiza i projektowanie obiektowe oraz iteracyjny model wytwarzania 

oprogramowania aplikacji. 
3. Specyfikacja języka Java - http://java.sun.com

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 



Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne wspomagane technikami 
multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań laboratoryjnych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
Efekty W_01 – W_03 będą sprawdzane na egzaminie ustnym. Na egzaminie ustnym zadania będą dotyczyły 
wybranych problemów algorytmicznych i typów danych, przykładowe zadanie: 
Dane są dwie tablice jednowymiarowe t1 i t2 o rozmiarze n. Napisz metodę, która zwróci tablicę t3 takich par liczb a 
z tablicy t1 i b z tablicy t2, które występują na tych samych indeksach, indeksy są parzyste i dla których suma wynosi 
s.  
Na egzaminie ustnym student będzie odpowiadał na pytania dotyczące zagadnień programowania obiektowego, 
przykładowe pytania: 
• Omów ideę polimorfizmu. Podaj przykłady jej stosowania,  
• Wyjaśnij na czym polega dziedziczenie,  
• Na czym polega przeciążanie metod i konstruktorów. Podaj przykłady.  
Efekt U_01 będzie sprawdzany podczas zajęć laboratoryjnych. Studenci będą realizować zadania w dwóch 
wybranych środowiskach programowania. 
Efekt U_05 będzie sprawdzany podczas obrony zadania indywidualnego. Student musi przedstawić rozwiązanie 
problemu w postaci oprogramowania oraz przygotować dokumentację. 
Efekt U_06 będzie systematycznie sprawdzany na zajęciach. Zadania na następne laboratorium muszą być 
dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie podanej literatury, musi się do nich 
samodzielnie lub korzystając z konsultacji przygotować.  
Efekty U_02, U_03, U_04, U_07 będą sprawdzane na zajęciach, przykładowe zadanie: 

• Dane są dwie tablice o rozmiarach n oraz m. Napisz metody, które pozwolą wypełnić te tablice losowo 
wygenerowanymi danymi z zakresu [1,5]. Napisz metodę która wypisze liczność elementów zawartych w obu 
tablicach. Jeżeli liczność wynosi 1 lub 2 to program wyrzuci wyjątek. 

• W uczelni zatrudnieni są pracownicy obsługi technicznej, pracownicy naukowi oraz pracownicy dydaktyczni. 
Pracownicy obsługi technicznej są zatrudnieni w konkretnym dziale. Pracownicy naukowi posiadają stopień 
naukowy. Natomiast pracownicy dydaktyczni mają ustaloną liczbę godzin, którą muszą wypracować. W 
uczelni ponadto uczy się pewna liczba studentów. Napisz program, który:  
 - dla każdej osoby wypisze wszystkie informacje jej dotyczące, 
- umożliwi zapisanie w jednej tablicy jednowymiarowej wszystkich pracowników oraz jednocześnie studentów
- zawiera metodę, która dla każdego obiektu zapisanego w tablicy wypisze imię i nazwisko osoby 

W celu realizacji zadania zastosuj klasy abstrakcyjne lub interfejsy 

Efekt K_01 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych, 
podczas zaliczania zadania indywidualnego,  a także będą sprawdzane na egzaminie ustnym. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

• Regularne zajęcia – 26 pkt.,  
• Obrona zadania indywidualnego – 14 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 7 pkt. Na 
tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. 

Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można z niego uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w 
zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali 
ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS*: 



Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 45 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 15 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 30 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 18 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 65 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 12 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 40 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 
 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Bezpieczeństwo i ergonomia pracy 

Nazwa w języku angielskim:  Workplace Safety and Ergonomics   

Język wykładowy:   Polski  

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:   trzeci 

Liczba punktów ECTS:  1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr inż. Krzysztof Lipiński 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr inż. Krzysztof Lipiński 

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
podstawowywymi zasadami BHP waznymi dla informatyka

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w 
zawodzie informatyka. K_W21 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł;  K_U01 

U_02 Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także 
wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie K_U06 

U_03 Potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i ergonomii pracy  K_U10 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów, rozumie 
techniczne i pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-informatyka, w 
tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane 
decyzje 

K_K02 

K_02 Jest gotów do krytycznej oceny własnych działań K_K01 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (15 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (9 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak 

Treści modułu kształcenia: 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp). Podstawy prawne w dziedzinie bhp. System ochrony pracy w Polsce. 
Instrukcja Bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zasady ewakuacji z miejsca pracy. Szkolenia z zakresu bhp 
(wstępne, okresowe, specjalistyczne). Służba bhp. Organizacja bezpiecznej pracy w kontakcie z 
urządzeniami elektrycznymi. Kwalifikacje pracowników i sprzęt ochronny. 

2. Ergonomia pracy. Wymagania stawiane wobec pracowników oraz wobec pracodawców. Badania lekarskie 
przed dopuszczeniem do pracy, badania okresowe. Społeczny inspektor pracy. Specyfika pracy z 
komputerem. Ergonomia w dyrektywach i normach europejskich, a ustawodawstwo polskie. Problemy 
ergonomii w relacji człowiek-maszyna. Ergonomia a materialne środowisko pracy. Ergonomia w pracy 



umysłowej. 
3. Warunki bhp w nowoczesnym biurze. Nowoczesne biuro i jego wyposażenie. Procesy pracy i zagrożenia. 

Informatyka i telekomunikacja w nowoczesnym biurze. Praca z komputerem stacjonarnym i przenośnym.   
4. Zagrożenia porażenia prądem elektrycznym i ochrona przeciwporażeniowa. Zagrożenia od elektryczności 

statycznej. Zagrożenia porażenia prądem z sieci energetycznej. Czynniki wpływające na stopień porażenia. 
Ochrona przeciwporażeniowa i stopnie ochrony. Środki ochrony dodatkowej. Warunki środowiskowe. Stopnie 
ochrony obudów. Klasy ochronności i zakresy napięć.  

5. Ochrona przed promieniowaniem w pracy biurowej. Aspekty bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń 
laserowych. Ochrona przed promieniowaniem nadfioletowym. Ochrona przed promieniowaniem 
podczerwonym.  

6. Problemy związane z przygotowaniem obsługi komputera. Przygotowanie pracownika do pracy przy 
 komputerze, Badania lekarskie podstawowe i uzupełniające, Mikroklimat pomieszczenia, Bezpieczne warunki 
pracy, Miejsce pracy.  

7. Problemy bezpiecznej pracy z komputerem. Konfiguracja stanowiska – warunki ergonomiczne, Wyposażenie 
stanowiska, w tym ekran monitora, Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy i w trakcie 
wykonywania pracy z komputerem, Wspomaganie pracy przy komputerze, Organizacja pracy i czynności 
zabronione, Okulary ochronne przy pracy z komputerem. 

8. Rozwój ergonomii i bezpieczeństwa pracy w ślad za rozwojem informatyki. Ergonomia i bhp w: Inteligentnych 
budynkach, inteligentnych super i hipermarketach, w elektronicznych biurach, itp. 

Literatura podstawowa: 
1. Barczak A., Leszczyński A., Mamcarz K., Sydoruk T.: Informatyka i telekomunikacja w nowoczesnym 

biurze. Wyd. PWE, Warszawa 1998 
2. Rosner J.: Ergonomia. Wyd. PWE, Warszawa 1985.

Literatura dodatkowa: 
1. Ustawa "Kodeks Pracy"  
2. Rozporządzenie RM w sprawie służby bhp (z 1997 r., zmiany w 2004 i 2005 r.)  
3. Dyrektywy unijne. 
4. PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. 
5. PN-81/N-08010 Ergonomiczne zasady projektowania systemów pracy.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. Uzupełnianie wiedzy studenta poprzez studiowanie 
książek i czasopism, w tym  elektronicznych.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01, U_01, U_02 i U_03 sprawdzane będą w ramach kolokwium zaliczeniowego na przedostatnich 
zajęciach. Przykładowe tematy: 

1. Omówić problematykę ergonomii w megasystemach techniczno-społecznych. 
2. Wyjaśnić pojęcie starzenie technologiczne. 
3. Rola węzłów informacyjnych w społeczeństwie informacyjnym. 
4. Przeznaczenie systemów klasy MRP I oraz MRP II (manufacturing reqirements planning) oraz ERP (enterprice 

resources planning). 
5. Wymagania jakie stawiane są mikroklimatowi pomieszczenia, w którym wykonywana jest praca z wykorzystaniem 

komputerów. Podać podstawowe parametry, ich wartości i jednostki.  
6. Wymienić warunki ergonomiczne stawiane przy konfiguracji stanowiska pracy z komputerem. Omówić 

szczegółowo usytuowanie monitora ekranowego. 
7. Podać program badań lekarskich dla pracujących z monitorami ekranowymi. Omówić badania refrakcji. 
8. Wyjaśnić pojęcie ergonomicznej pustyni w świetle high technology. Omówić teorię A. Maslowa. 
9. Podać podstawy eutyfroniki. Omówić rolę humanistycznego oblicza informatyki. 
10.  Podać podstawowe elementy zmieniającej się roli człowieka i komputera. Omówić  pojęcie homo faber. 

Ponadto efekt U_01 sprawdzany będzie w ramach indywidualnego opracowania wybranego zagadnienia. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się zaliczeniem z oceną. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie jednego kolokwium 
pisemnego przeprowadzonego na przedostatnim wykładzie, za które można uzyskać maksymalnie 70 pkt. oraz 
samodzielnie przygotowanego zadania indywidualnego na ustalony z prowadzącym temat w formie artykułu 
według wymagań stawianych do konkretnego ustalonego wcześniej czasopisma naukowego lub popularno-
naukowego, np. artykułu do Studia Informatica. Systemy i Technologie Informatyczne, artykułu w postaci 
elektronicznej do zamieszczenia na stronie Koła Naukowego Informatyków GENBIT, itp. za który można uzyskać 



maksymalnie 30 pkt. Łącznie można uzyskać do 100 pkt. Zaliczenie modułu jest możliwe po uzyskaniu co 
najmniej 51 pkt. Ocena końcowa z modułu (po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy 
uzyskanych punktów (maksymalnie 100 pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 
 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. Db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. Db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 
Istnieje możliwość wyróżnienia studenta poprzez wydrukowanie napisanego artykułu w czasopiśmie naukowym 
bądź popularno-naukowym pod warunkiem napisania artykułu przeglądowego z zakresu treści dydaktycznych z 
zakresu wykładu na poziomie umożliwiającym skierowanie go do konkretnej Redakcji czasopisma, np. do 
Redakcji Studia Informatica, uzyskanie pozytywnych recenzji oraz opublikowanie artykułu  w czasopiśmie.  
Poprawy: Dopuszcza się jednokrotną poprawę kolokwium zaliczeniowego w sesji egzaminacyjnej.  

Studia stacjonarne 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 4 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium  6 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 9 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 13 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS 
  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Problemy społeczne i zawodowe informatyki 

Nazwa w języku angielskim:  Social and Vocational Issues in Computer Science 

Język wykładowy:  Polski  

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:   trzeci 

Liczba punktów ECTS:  1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Tchórzewski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Tchórzewski 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
podstawowywymi problemami społecznymi i zawodowymi 
w informatyce

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie cywilizacyjne znaczenie Informatyki, zna i rozumie jej rolę w życiu 
społeczeństwa oraz zagrożenia związane z jej zastosowaniami, w tym zna 
istniejące najnowsze trendy rozwojowe z zakresu problemów społecznych i 
zawodowych informatyki 

K_W03 

W_02 
Zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu standardów i norm 
technicznych związanych z kierunkiem informatyka, w tym ma uporządkowaną 
wiedzę  z zakresu rozpoznawania problemów społecznych i zawodowych 
informatycznych systemów zarządzania

K_W14 

W_03 
Zna i rozumie podstawowe zagadnienia niezbędne do rozumienia 
pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe 
problemy społeczne i zawodowe informatyki

K_W21 

W_04 
Zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu wynalazczości, ochrony 
własności intelektualnej oraz prawa patentowego oraz zna problemy rozwoju 
informatyki 

K_W23 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań 
i podejmowanych działań inżynierskich, w tym z punktu widzenia problemów 
społecznych i zawodowych informatyki. 

K_U11 

U_02 

Potrafi rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie wymagające korzystania ze 
standardów i norm inżynierskich oraz stosowania technologii informatycznych, 
wykorzystując doświadczenie zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo 
działalnością inżynierską 

K_U15 

U_03 

Potrafi wykorzystać zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo 
działalnością inżynierską doświadczenie związane z utrzymaniem urządzeń, 
obiektów i systemów typowych dla kierunku Informatyka, w tym umie wyróżniać 
nowe problemy społeczne i zawodowe wynikające z technologii informacyjnych i 

K_U16 



opisywać je w kategoriach wyzwań, szkodliwości, zagrożeń, wspomagania, itp. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Jest gotów do podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych. Jest 
gotów do przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań, a w 
szczególności podejmuje działania prowadzące do podniesienia swojego poziomu 
technologicznego w zakresie informatyki oraz przekazując swe opinie w sposób 
zrozumiały innym informatykom, a także osobom wymagającym edukacji 
informatycznej. 

K_K01 

K_02 

Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz jest 
gotów do konstruktywnej krytyki w stosunku do działań swoich i innych osób, a 
także ma świadomość roli społecznej informatyka przejawiającej się w rozumieniu 
potrzeby formułowania i przekazywania społeczeństwu osiągnięć z zakresu 
informatyki oraz z zakresu problemów społecznych i zawodowych informatyki i 
metod ich unikania i eliminacji. 

K_K02 

K_03 

jest gotów do formułowania, przekazywania, inicjowania i współorganizowania 
działań na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego, m.in. poprzez 
środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć informatyki i 
innych aspektów działalności inżyniera-informatyka, a także podejmowania 
starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie 
zrozumiały 

K_K03 

K_04 

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej i społecznej 
informatyka, w tym do przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od 
innych i do dbania o dorobek i tradycję zawodu informatyka, w tym ma 
świadomość wagi zachowania się w sposób profesjonalny (inżynierski) z 
skłonnością do  przejawiania inicjatywy  

K_K04 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (15 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (9 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność samodzielnego korzystania na najwyższym poziomie z dowolnego oprogramowania użytkowego, w 
tym z MS Office i LATEX, a także umiejętność opisywania problemów społecznych i zawodowych informatyki w 
postaci rozszerzonych esejów typu: Nowe technologie informacyjne w zakresie handlu elektronicznego szkodzą, 
Nowe technologie informacyjne w zakresie handlu elektronicznego wspomagają, Nowe technologie informacyjne 
w zakresie handlu elektronicznego wyzwaniem, itp. 

Treści modułu kształcenia: 
1. Wprowadzenie do problemów społecznych i zawodowych informatyki. Społeczeństwo informacyjne. 

Gospodarka elektroniczna. Cyfryzacja społeczeństwa. eCywilizacja, eEuropa, ePolska, eRząd, eUrząd, eDom, 
eDokument, eDekretacje, eKultura, Obszary zastosowań informatyki, Mikromodel i Makromodel Społeczeństwa 
informacyjnego, Ministerstwo Cyfryzacji, Pełnomocnik Rządu RP ds. informatyzacji, itp.  

2. Społeczność Internetu. Intelektualne i etyczne meandry Internetu, Przemiany wnoszone przez Internet, Sposoby 
inspirowania rozwoju Internetu i społeczeństwa informacyjnego, Użytkowanie Internetu jako metoda dostępu do 
kultury, Internet jako narzędzie autoekspresji.  

3. Problemy społeczne i zawodowe Internetu. Uzależnienie od Internetu,  Ryzyko i odpowiedzialność związane z 
systemami informatycznymi: Internet i prawo, polityka, itp. Problemy i zagadnienia prawne dotyczące własności 
intelektualnej, Propaganda w Internecie i inżynieria manipulacji a formy i sposoby czerpania zasobów z sieci, 
System patentowy i prawne podstawy ochrony prywatności, prawo człowieka do komputera czy do ochrony przed 
komputerem 

4. Odpowiedzialność zawodowa i etyczna. Przestrzeń komunikacyjna Internetu. Usługi Internetowe, Bariery w 
dostępnie do sieci. Rodzaje działalności gospodarczej, Sposoby rozliczania Internetu, Internetowy biznes, Smog 
informacyjny. Cyfrowa rozpadlina. Uzależnienia od Internetu, Socjopatologia Sieci 

5. Problemy społeczne i zawodowe w praktyce administracji, gospodarki, społeczeństwa. Kodeksy etyczne 
oraz kodeksy postępowania administracyjnego, ustawa o informatyzacji i wynikające z niej delegacje, 
Finansowanie informatyki: dział gospodarki informatyzacja, programy pomocowe, Prawo do komputera, Prawo do 
informacji i wiedzy, Intranety typu PESEL, REGON, KEP, POLTAX, TERYT, TELBANK, itp.  

6. Zagrożenia cyfryzacji i przestępstwa komputerowe. Przestępstwa komputerowe przeciwko ochronie informacji, 



Przestępstwa przeciwko mieniu, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, Przestępstwa 
przeciwko RP, Sprawcy zagrożeń informacyjnych, Ustawodawstwo polskie, Futurystka Internetu i ludzkie obawy  

7. Zagrożenia wynikające z kart elektronicznych i rejestratorów. Karty elektroniczne, magnetyczne i 
biometryczne. Karty zbliżeniowe i zdalne. Nowoczesne dokumenty (dowód osobisty, paszport, dowód rejestracyjny 
pojazdów, legitymacja ubezpieczeniowa, karta bankomatowa, legitymacje biblioteczne, karty telefonów 
komórkowych, karty samochodów, itp.) , monitorowanie budynków, zakładów pracy, infrastruktury drogowej i 
kolejowej, automatyzacja portów lotniczych, morskich i baz przeładunkowych, itp. 

8. Bezpieczeństwo pracy z podręcznym sprzętem osobistym i domowym. Osobiste przenośne biuro. 
Inteligentny sprzęt domowy. Nowoczesne wyposażenie samochodu. Laptopy, Tablety,  GPS-y, Walkmany, itp. 

9. Problemy komputerowego wspomagania. Wspomaganie projektowania. Wspomaganie konstruowania. 
Wspomaganie wytwarzania. Wspomaganie sterowania. Wspomaganie funkcjonowania fabryk bezludnych. 
Wspomaganie funkcjonowania osób niedowidzących. 

10. Pomarańczowa Księga. Standardy bezpieczeństwa teleinformatycznego, Ochrona minimalna, ochrona 
uznaniowa, ochrona z kontrolą dostępu, ochrona z etykietowaniem, ochrona strukturalna, ochrona przez podział, 
konstrukcja zweryfikowana, zasada kumulacji możliwości, Inne standardy bezpieczeństwa, w tym ITSEC, CC 

11. Problemy kodowania informacji. Karty elektroniczna, Karty magnetyczne, Kody kreskowe, Karty płatnicze – 
pieniądze w Internecie, Hasła dostępu, System Plików Karty Smart Card, Języki programowania kart, Karty 
zbliżeniowe, Karty SIM, Biometryczne karty elektroniczne, Identyfikacja według kodów EAN,  

12. Elektroniczna wymiana dokumentów. Elektroniczna wymiana danych - EDI, Standardowe komunikaty, 
Rozszerzony język znaczników, Sposoby łączenia różnych systemów biznesowych w organizacji - PBI, 
Zarządzanie Łańcuchami dostaw, Bezpieczeństwo wbudowane w EDIFACT, Proces implementacji systemu EDI, 
Projekty informatyczne w projektowaniu i wdrażaniu EDI, Tendencje w rozwoju elektronicznej wymiany 
dokumentów 

13. Bariery rozwoju elektroniki, informatyki, robotyki. Systemy komputerowego wspomagania, Roboty i ich prawa, 
Cechy charakterystyczne robotów, Działy robotyki, Transputery, Komputery świetlne, Komputery optyczne, 
Neurokomputery 

14. Łączność przewodowa i bezprzewodowa w Internecie i systemy zdalne.  Bariery rozwoju łączności 
przewodowej. Rozwój łączności bezprzewodowej, w tym satelitarnej. Telediagnostyka medyczna. Zdalne 
nauczanie. Usługi bankowe, Zakupy w sieci, Wirtualne magazyny, itp. 

15. Problemy wynikające z szybkiego rozwoju technologii informatycznych. Komputery kwantowe. Parki 
technologiczne. Centra handlowe. Fabryki bezludne (infrastruktura techniczna, informatyczna, telekomunikacyjna, 
porty lotnicze, porty morskie, centra logistyki kolejowej i drogowej, itp.).
Literatura podstawowa: 
1. Castells M., Społeczeństwo sieci, Wyd. 2, WN PWN, Warszawa  2010. 
2. Cieciura M.:  Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki, VIZJA, wyd. III, Warszawa 2012 
3. Kłopotek M.: Inteligentne wyszukiwarki internetowe. EXIT. Warszawa 2001 
4. Tadeusiewicz R.: Społeczność Internetu. EXIT. Warszawa 2002.
Literatura dodatkowa: 
1. Cieciura M.: Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań. Opolgraf S.A. Warszawa 2006  
2. Dyrektywa Rady EWG z dnia 14 maja 1991 roku w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych 
3. Heller M., Elementy mechaniki kwantowej dla filozofów, Wyd. 2, Wyd. Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 

2011. 
4. Szczepańska K., Metody i techniki TQM, OW PW, Warszawa 2009.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. Przewiduje się możliwość przygotowania artykułu i 
ewentualnie referatu przez studentów na zaproponowany przez studenta temat z zakresu wiedzy objętej 
wykładem. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty  K_W03, K_W14, K_W21, K_W23, K_U11, K_U15, K_U16 sprawdzane będą jednokrotnie, po przygotowaniu 
własnej propozycji opisu wyróżnionego problemu społecznego lub zawodowego informatyki oraz na podstawie 
sprawdzianu pisemnego na przedostatnim wykładzie.  
Na sprawdzianie pisemnym zadania będą dotyczyły wybranych problemów społecznych i zawodowych informatyki, 
przykładowe zadania: 
1. Wymienić rodzaje kart elektronicznych i wynikające z ich posiadania problemy społeczne informatyki. Omówić 

System Plików Karty Smart Card. 
2. Wymienić społeczne problemy informatyki wynikające z Internetu. Omówić pojęcie rozpadliny cyfrowej. 
3. Omówić zawodowe problemy wynikające z korzystania z komputera. 
4. Wymienić obszary zastosowań technologii informacyjnych. Omówić obszar informatyki ludycznej. 



5. Jakie są zdefiniowane w kk przestępstwa komputerowe przeciwko ochronie informacji. Omówić odpowiedzialność 
karną z tytułu sabotażu komputerowego. 

6. Wymienić rodzaje kart magnetycznych i wynikające z ich posiadania problemy zawodowe informatyki. Omówić 
istotę zapisu i  odczytu informacji na karcie. 

7. Wymienić zawodowe problemy informatyki wynikające z Internetu. Omówić pojęcie smogu informacyjnego. 
8. Wymienić społeczne problemy wynikające z korzystania z komputera. Omówić problemy wynikające z 

funkcjonowania ludzi nieprzygotowanych informatycznie w społeczeństwie informacyjnym. 
9. Wymienić współczesne bariery rozwoju informatyki. Omówić podstawowe bariery rozwoju komputerów 

kwantowych. 
10. Wymienić przestępstwa komputerowe wynikające z kk przeciwko wiarygodności dokumentów. Omówić 

odpowiedzialność karną z tytułu szpiegostwa komputerowego. 
Efekty K_K01, K_K02, K_K03 i K_K04  sprawdzane będą przy każdym kontakcie ze studentem na wykładach, 
konsultacjach, sprawdzianie oraz podczas opracowywania zagadnienia indywidualnego typu: „Technologie 
informacyjne szkodzą”, „Technologie informacyjne wspomagają”, Technologie informacyjne wyzwaniem”, 
„Technologie informacyjne zobowiązują”, „Technologie informacyjne uzależniają”, itp.  
Przykład zagadnień indywidualnych: 
1. Należy opisać jeden sposób, w którym informatyka została wykorzystana do wyrządzenia szkody, przykłady: wirus 

komputerowy, włamanie na konto pocztowe, pomoc w napisaniu egzaminu na odległość. Opis ma obejmować nie 
tylko samą ideę. czy pomysł, lecz również w miarę dokładny sposób dokonania ataku ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na użycie środków technologiczno-informatycznych oraz udział człowieka. Należy podać źródła, z których 
się korzystało przy wykonywaniu opisu. 

Opisać sytuację, której nie było przed epoką komputeryzacji i informatyzacji, a stała się możliwa po 
rozpowszechnieniu się komputerów. Przykłady: hipermarkety wirtualne telefony komórkowe, GPS-y poczta 
elektroniczna, Serwisy internetowe, Skype, Usługi FTP, gadu-gadu. Należy podać źródła, z których się korzystało przy 
wykonywaniu opisu. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Moduł kończy się zaliczeniem z oceną. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie jednego kolokwium pisemnego 
przeprowadzonego na przedostatnim wykładzie oraz na podstawie przygotowanych przez studentów artykułów.  
Na zaliczenie składają się oceny cząstkowe uzyskane ze sprawdzianu (maksymalnie 70 pkt.) oraz za przygotowanie 
profesjonalnego artykułu, za który można uzyskać maksymalnie 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (po zaliczeniu 
wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100 pkt.) może być 
następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 

Zaliczenie zajęć następuje w przypadku uzyskania co najmniej 51 pkt. Przewiduje się dodatkowe punkty z tytułu 
aktywności studenta i wyróżnienie studenta po uzyskaniu co najmniej 101 pkt. z przedmiotu dyplomem nadanym 
przez prowadzącego zajęcia za trafne rozwiązywanie zagadnień w zakresie Problemów Społecznych i 
Zawodowych Informatyki. 

Studia stacjonarne 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 4 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium  6 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS 

Studia niestacjonarne 



Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 9 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 13 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS 
 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Metody probabilistyczne i statystyka 

Nazwa w języku angielskim:  Probabilistic Methods and Statistics 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:   Trzeci 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  prof. Mikołaj Trusz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: prof. Mikołaj Trusz 

Założenia i cele przedmiotu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami z metodami probabilistycznymi i statystyką

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student zna definicje przestrzeni zdarzeń elementarnych, akcjomatów rachunku 
prawdopodobieństwa, klasyczne definicję prawdopodobieństwa, własności 
prawdopodobieństwa, zna definicje prawdopodobieństwa warunkowego i zdarzeń 
niezależnych. 

K_W01 

W_02 
Zna definicje dystrybuanty, zmennych losowych typu skokowego i typu ciągłego, 
charakterystyk liczbowych, zna rodzaje zbieżności ciągów losowych, zna prawo 
wielkich liczb i centralne twerdzenia graniczne.

K_W01 

W_03 Zna definicje dystrybuanty zmiennej losowej wielowymiarowej, rozkładow 
brzegowych, zna definicję zmiennych losowych niezależnych. K_W01 

W_04 Zna definicje parametrów empirychnych zmiennej losowej, estymatorów 
nieobciążonych i zgodnych, zna metody uzyskiwania estymatorów. K_W01 

W_05 Zna definicje procesów stochastychnych i ich charakterystyk,zna definicje 
procesów Poissona, Wienera i Markowa. K_W01 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi obliczać prawdopodobieństwa zdarzeń. K_U01 

U_02 Potrafi obliczać wartość oczekiwanu, wariancje,odchylenie standardowe, funkcje 
charakterystycne zmiennych losowych. K_U01 

U_03 Potrafi analiza algorytmów pod względem średniego zachowania, potrafi obliczać 
niezawodnosć prostych układów sprzętowych i systemów programowych. K_U01 

U_04 Potrafi zastosować koncepcji procesów stochastycznych do analizy wydajności 
prostych układów sprzętowo-programowych. K_U01 

U_05 Potrafi przeprowadzić proste wnioskowanie statystyczne. K_U01 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do podejmowania decyzji, krytycznej oceny własnych działań i do 
przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki. K_K01 

K_02 Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów.  K_K02 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia (30 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia (21 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



 Kurs wykorzystuje wiadomości z wykładów Analiza Matematyczna, Algebra Liniowa i Matematyka Dyskretna. 

Treści modułu kształcenia: 
1. Zdarzenia losowe. Przestrzeń zdarzeń elementarnych.Działania na zdarzeniach. Układ zupełny zdarzeń.  

Zdarzenia losowe w skończonej przestrzeni zdarzeń elementarnych. Zdarzenia losowe w n-wymiarowej 
przestrzeni euklidesowej. 

2. Przestrzeń probabilistyczna. Aksjomaty rachunku prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo zdarzeń. 
Własności prawdopodobieństwa. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo 
geometryczne. Rozkład prawdopodobieństwa w przestrzeni euklidesowej Rn.  

3. Prawdopodobieństwo warunkowe. Zdarzenia niezależne. Twierdzenie o prawdopodobieństwie zupełnym.  
Wzór Bayesa.  

4. Zmienna losowa. Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej.  Dystrybuanta. Zmienne losowe typu 
skokowego i typu ciągłego. Funkcje zmiennej losowej.  

5. Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych. Wartość oczekiwana. Momenty. Wariancja, odchylenie 
standardowe. Kwantyle. Mediana.  

6. Funkcje charakterystyczne. Własności funkcji charakterystycznej. Twierdzenie Levy’ego 
7. Niektóre zmienne losowe typu skokowego. Rozkład dwumianowy. Rozkład hipergeometryczny. Rozkład 

geometryczny. Rozkład Poissona.  
8. Niektóre zmienne losowe typu ciągłego. Rozkład jednostajny. Rozkład normalny. Rozkład wykładniczy. 

Rozkład Gamma.  
9. Zmienne losowe wielowymiarowe. Rozkład prowdopodobieństwa. Dystrybuanta. Wielowymiarowa 

zmienna losowa typu skokowego. Wielowymiarowa zmienna losowa typu ciągłego.  
10. Przypadek dwuwymiarowy. Rozkłady brzegowe. Rozkłady warunkowe. Kowariancja. Współczynnik 

korelacji. Zmienne losowe niezależne. Charakterystyki liczbowe. Funkcja charakterystyczna.  
11. Ciągi zmiennych losowych. Rodzaje zbieżności ciągów losowych. Prawa wielkich liczb. Centralne 

twierdzenia graniczne. 
12. Wnioskowanie statystyczne. Próbka prosta. Statystyka i estimator, estimacja parametryczna i 

nieparametryczna. Parametry empiryczne zmiennej losowej. 
13. Estimacja punktowa. Rozkłady prawdopodobieństwa występujące w statystyce. Estymatory nieobciążone. 

Estymatory zgodne. Metody uzyskiwania estymatorów. Metoda największej wiarygodności. 
14. Przedziały ufności i testy. Przedziały ufności dla średniej. Metodologia testu statycznego. 
15. Elementy procesów stochactycznych. Wartość przeciętna. Wariancja. Funcja kowariancyjna. Proces 

Poissona. Proces Wienera. Procesy Markowa. 

Literatura podstawowa: 

1. Plucińska, E. Pluciński. Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Procesy 
stochastyczne . WNT, Warszawa, 2002.  

2. M. Krzyśko. Statystyka matematyczna.Wydanie II poprawione, Wyd. Nayk. UAM. Poznań, 2004.  
3. W. Feller. Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa, 2006.  
4. L. Gajek, M. Kałuszka. Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody. WNT, Warszawa, 2000. 

Literatura dodatkowa: 

1. H.Cramer. Metody matematyczne w statystyce.PWN,Warszawa,1958. 
2. G.Box,G.Jenkins. Analiza szeregów czasowych.Warszawa,PWN,1983. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia rachunkowe wspomagane technikami 
multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań ćwiczeniowych.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
Efekty U_01–U_05 sprawdzane będą na kolokwium w końcu zajęć. 
Efekty W_01–W_05 sprawdzane będą na egzaminie pisemnym. 
Forma i warunki zaliczenia: 



Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie ćwiczeń. Na 
zaliczenie ćwiczeń można uzyskać za pomocą jednego kolokwium. Kolokwium jest oceniane w zakresie od 0 do 50 
pkt. Zaliczenie jest możliwe od 25 pkt. 

Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 50 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 20 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w 
zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali 
ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  18 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 21 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 22 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Podstawy Miernictwa 

Nazwa w języku angielskim:  Fundamentals of Metrology 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Matematyki i Fizyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  trzeci 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Renata Modzelewska-Łagodzin 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami związanymi fizyką oraz zrozumienie 
podstawowych procesów fizycznych 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Ma wiedzę w zakresie fizyki eksperymentalnej, przeprowadzanie doświadczeń 
oraz ich interpretacja K_W02 

W_02 Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów i zjawisk 
fizycznych , potrafi wyciągać wnioski K_W02 

W_03 Ma wiedzę w zakresie weryfikacja i wykorzystywanie modeli do opisu świata 
rzeczywistego K_W02 

W_04 Zna podstawowe metody zbierania informacji  K_W02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi pozyskiwać informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać 
wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie K_U01 

U_02 Posiada umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji 
zawodowych K_U06 

U_03 
Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i 
przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania K_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne:  wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (21 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
1. Matematyka dyskretna 
2. Fizyka dla Informatyków 
3. Podstawy elektroniki 
4. Podstawy techniki cyfrowej 

Treści modułu kształcenia: 
1. System jednostek SI. jednostki pochodne, krotność jednostek, wzorce jednostek elektrycznych i czasu, 

organizacja działania GUM 
2. Elementy teorii błędów. źródła i rodzaje błędów, statystyczna metoda szacowania błędów/niepewności , 

rozkład błędów Gaussa, szacowanie błędów/ niepewności metodą różniczki zupełnej, 
3. Podstawowe mierniki analogowe. zakres pomiarowy, rozdzielczość i klasa przyrządu, mierniki 



elektromechaniczne, inne typy mierników analogowych 
4. Mostki i układy kompensacyjne mostek stało i zmiennoprądowy, układy kompensacyjne i komparacyjne  
5. Pomiary cyfrowe przetwarzanie analogowo-cyfrowe, przetwarzanie cyfrowo-analogowe, woltomierz cyfrowy 

i multimetr 
6. Mierniki częstotliwości i generatory funkcyjne. mierniki częstotliwości, pomiary czasu, generatory funkcyjne
7. Oscyloskopy działanie oscyloskopu analogowego, oscyloskop cyfrowy, analiza matematyczna 

zarejestrowanych przebiegów 
8. Czujniki klasyczne: pomiary wielkości nieelektrycznych, tensometry, czujniki akustyczne i temperaturowe  
9. Detektory. fale akustyczne i elektromagnetyczne, detektory ultradźwiękowe, detektory optyczne 
10. Komputerowe systemy pomiarowe. czujniki inteligentne, rejestratory, interfejsy 
11.  Komputerowe systemy pomiarowe c.d. karty komputerowe i programy pomiarowe 

Literatura podstawowa: 
1. J. Taylor,  Wstęp do analizy błędu pomiarowego,  PWN,  Warszawa 2011. 
2. J. Dusza, Podstawy miernictwa, Wyd. PW , Warszawa, 2007 

Literatura dodatkowa: 
1. A. Marcyniuk,  Podstawy miernictwa elektrycznego,  Wyd. Pol. Śl., Gliwice, 2002. 
2. W. Nawrocki,  Komputerowe systemy pomiarowe,   WKŁ, Warszawa 2007. 
3. S. Tumański,   Technika pomiarowa,   WNT, Warszawa 2007. 
4. J. Parchański, Miernictwo Elektryczne i Elektroniczne, WSiP, Warszawa, 1995   

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych, ćwiczenia laboratoryjne w pracowni miernictwa, wykonywanie 
doświadczeń w formie wirtualnej oraz praktycznych. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań 
laboratoryjnych 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty  K_W01 i K_W02  będą sprawdzane na egzaminie pisemnym. Na egzaminie pisemnym zadania będą 
dotyczyły wybranych problemów miernictwa, przykładowe zadania: 

• określanie niepewności pomiarów danych stablicowanych,  
• budowa mierników, oscyloskopu 
• zastosowanie mostków i układów kompensacyjnych 
• symulacja doświadczeń,  
• pomiar wielkości nieelektrycznych,  
Efekty K_U01 i K_U_05, K_U06  będą systematycznie sprawdzane na zajęciach. Zadania na następne laboratorium 
muszą być dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie podanej literatury, musi się do nich 
samodzielnie lub korzystając z konsultacji przygotować. Materiały do zajęć - instrukcje laboratoryjne  będą 
zamieszczanie na stronach internetowych. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Moduł kończy się zaliczeniem z oceną. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie zajęć laboratoryjnych i 
jednego kolokwium pisemnego przeprowadzonego na ostatnim wykładzie. Na zaliczenie laboratorium składają się 
oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie wykonanego 
zadania indywidualnego.  

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta. 

Zaliczenie kolokwium jest możliwe po uzyskaniu co najmniej 50% pkt. Ocena końcowa z modułu (po zaliczeniu 
wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów jest następująca (w nawiasach ocena wg 
skali ECTS): 

 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50%  ndst (F) 71-80 % Db (C) 



51-60%  dst (E) 81-90 % Db+ (B) 

61-70%  dst+ (D) 91-100 % Bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 25 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 21 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 15 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 4 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Programowanie deklaratywne i 
funkcyjne 

Nazwa w językuangielskim:   Declarative and Functional Programming 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:   trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab. inż. Jerzy Tchórzewski, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. inż. Jerzy Tchórzewski, prof. UPH 
dr Artur Niewiadomski

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z 
wybranymi paradygmatami programowania i 
praktyczne ich wykorzystanie w 
implementacji przykładowych systemów 
informatycznych

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma podstawową wiedzę na temat podstaw programowania deklaratywnego, 
w tym zna: klauzulową postać programów, rachunek zdań, rachunek 
predykatów, rezolucję i dowodzenie, programowanie w logice, mechanizmy 
wnioskowania, obiekty i relacje 

K_W06 

W_02 

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu programowania w języku PROLOG, w 
tym zna: składnię, znaki i operatory, struktury danych (m.in. pojęcie atomu, 
termu, zmiennej, struktury, drzewa, listy, fakty, itp.), zapytania, zmienne, 
koniunkcje, reguły, arytmetykę, itp. oraz posiada wiedzę o innych językach 
programowania deklaratywnego takich jak: LISP, CLIPS, itp.

K_W06, 
K_W14 

W_03 
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu: celów, nawracania i odcięcia, równości 
i unifikacji, przeszukiwania i porównywania rekurencyjnego, odwzorowania, 
łączenie struktur, akumulatorów, struktur różnicowych języka Prolog, itp.

K_W06, 
K_W14 

W_04 
Ma uporządkowaną wiedzę na temat urządzeń wejścia i wyjścia, czytania i 
pisania termów, zdań, plików, predykatów wbudowanych, tworzenia celów 
złożonych, obsługi plików 

K_W06, 
K_W14 

W_05 
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu: przetwarzania list, zbiorów, 
sortowania, tworzenia bazy wiedzy, przeszukiwania grafów, śledzenia 
wykonywania programów,  

K_W06, 
K_W14 

W_06 
Student zna charakterystyczne cechy funkcyjnego paradygmatu 
programowania. Zna nazwy funkcyjnych języków programowania i 
zasadnicze różnice między nimi. 

K_W06,  
K_W14 

W_07 Student zna podstawowe konstrukcje i typy danych wykorzystywane w 
językach funkcyjnych Ocaml i F#. 

K_W06, 
K_W07

W_08 
Zna koncepcję lambda-wyrażeń, częściowej aplikacji argumentów funkcji, 
funkcji wyższego rzędu oraz najważniejsze funkcje wyższego rzędu z 
modułów List, Array i Seq w języku F#.

K_W06, 
K_W07 

W_09 Student zna ideę rekurencji ogonowej, akumulatora, kontynuacji oraz 
spamiętywania i uleniwiania obliczeń.

K_W06, 
K_W07



 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi samodzielnie pisać programy w środowisku SWI Prolog, 
przygotowywać projekty w postaci drzewa celów, konstruować bazę wiedzy, 
w tym bazę faktów, bazę reguł, bazę zapytań oraz umie poprawiać i usuwać 
błędy w programach prologowych

K_U01 

U_02 
Potrafi zaprojektować, zaimplementować i przetestować prosty system 
ekspertowy z wykorzystaniem list, arytmetyki, rekurencji, predykatów 
wbudowanych oraz posiada umiejętność modyfikacji bazy wiedzy, w tym 
umiejętność jej rozbudowywania.

K_U06 

U_03 
Potrafi tworzyć systemy ekspertowe w językach deklaratywnych, w tym 
tworzyć bazę wiedzy, składającą się z bazy faktów, bazy reguł, bazy zapytań 
oraz rozwijać swoje umiejętności programowania w językach programowania 
deklaratywnego 

K_U14, 
K_U15 

U_04 
Student potrafi sprawnie korzystać ze środowiska Visual Studio (lub 
alternatywnie z platformy Mono) w zakresie tworzenia aplikacji w języku F#. 

K_U01, 
K_U06, 
K_U08

U_05 
Umie definiować funkcje w języku F#, w tym funkcje rekurencyjne i funkcje 
wyższego rzędu. Potrafi rozpoznać i wykorzystać informacje zawarte 
w sygnaturach funkcji. 

K_U01, 
K_U06, 
K_U08

U_06 Potrafi wykorzystać polimorfizm i system wnioskowania o typach języka F# 
do zwiększenia efektywności pracy.

K_U01, 
K_U08

U_07 Potrafi wykorzystać mechanizmy typowe dla języków funkcyjnych do 
rozwiązania postawionego problemu.

K_U01, 
K_U11

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Jest gotów do podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, 
działań zespołów, którymi kieruje i organizacji, w których uczestniczy 
związanych z projektowaniem korzystających z języków deklaratywnych lub 
funkcyjnych i do ponoszenia odpowiedzialności za skutki swoich działań 

K_K01 

K_02 

jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
związanych z projektowaniem systemów opartych o rozwiązania języków 
deklaratywnych lub funkcyjnych oraz jest gotów do konstruktywnej krytyki w 
stosunku do działań swoich i innych osób 

K_K02 

Forma i typy 
zajęć: 

Studia stacjonarne: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
1. Wiedza z podstaw logiki matematycznej, rachunku zdań i rachunku predykatów 
2. Znajomość podstaw programowania, w tym imperatywnego, obiektowego i systemowego oraz wybranych 

zagadnień z algorytmów i struktur danych 
3. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i ich implementacji w dowolnych środowiskach 

programistycznych 
Treści modułu kształcenia: 

1. Wprowadzenie do programowania deklaratywnego i programowania funkcyjnego. Metody 
programowania, programowanie deklaratywne i programowanie funkcyjne na tle innych metod 
programowania, m.in. obiektowego, imperatywnego, proceduralnego, systemowego, itp. Wiedza i sposoby 
reprezentacji wiedzy. Metody reprezentacji deklaratywnej i reprezentacji funkcyjnej. Rys historyczny 
programowania deklaratywnego i funkcyjnego. Podstawowe koncepcje rachunku lambda. Charakterystyka 
funkcyjnych i mieszanych języków programowania. 

CZĘŚĆ I. Programowanie Deklaratywne 
2. Wprowadzenie języka Prolog. Reguły w reprezentacji wiedzy. Definicja termu. Formuły atomowe. Prolog 

i programowanie w logice.Predykat podstawową jednostka Prologu. Fakty i reguły w Prologu. Zapytania. 
Termy języków pierwszego rzędu. Programowanie w Prologu. Składnia w Prologu, w tym stałe, zmienne, 
struktury. Obiekty i relacje. Równość i unifikacja.Standard ISO. Styl edynburski. Micro-Prolog, itp.Języki: 
Prolog, LISP, CLIPS, Micro-Prolog. Współczesne systemy Prologu. 

3. Rachunek predykatów i rachunek zdań. Opis obiektów w Prologu. Proste predykaty 
niedeterministyczne i deterministyczne. Predykaty wejścia i wyjścia. Predykaty wbudowane. Predykaty 
standardowe. Postać klauzulowa. Zapis klauzul. Rezolucja i dowodzenie twierdzeń. Klauzule Horna. 
Rachunek predykatów. Przekształcenia w rachunku predykatów. Formalny opis języka predykatów. 



4. Mechanizmy nawrotów i odcięcia w Prologu. Deklaratywność Prologu. Mechanizmy inteligentnego 
uzgadniania. Relacje i reguły. Koniunkcje. Nawracanie. Cele i nawracanie. Zapytania i nawroty. Typowe 
zastosowanie odcięcia. Potwierdzenie wyboru reguły. Użycie predykatu odcięcia. Generowanie i 
testowanie rozwiązań. 

5. Konstruowanie bazy wiedzy. Drzewo celów. Baza faktów. Baza reguł. Baza zapytań. Spełnianie celów w 
regułach. Reguły proste i złożone.  

6. Arytmetyka i tautologie w Prologu. Operatory i priorytet operatorów. Działania arytmetyczne. Obliczenia 
numeryczne. 

7. Korzystanie ze struktur danych i przetwarzanie programów. Struktury a drzewa. Listy. Zapis zbiorów. 
Odwzorowania. Porównywanie rekurencyjne. Łączenie struktur. Akumulatory. Struktury różnicowe. 
Złożone struktury danych. Użycie bazy danych. Program magazynowy. Zapisy drzew i list. Winna 
latorośl.Przetwarzanie list. Przetwarzanie zbiorów. Przetwarzanie podprogramów. Różniczkowanie 
symboliczne. 

8. Projekty w Prologu. Układ programów. Typowe błędy i ich poprawianie. Śledzenie programu. Klauzulowa 
postać programów. Przenośność standardu Prologu.  

Część II Programowanie funkcyjne 
9. Wprowadzenie do języka F#. Podstawowe typy danych. Operatory. Wyrażenia i ich wartościowanie. 

Wiązanie wartości. Funkcje i ich argumenty. Składnia #light. Wyrażenia warunkowe.  
10. Funkcje. Definiowanie funkcji w języku F#. Zwracanie wartości przez funkcję. System wnioskowania o 

typach. Sygnatury funkcji. Funkcje czyste. Efekty uboczne funkcji. Rozwijanie funkcji. Funkcje lambda. 
Domknięcia funkcji. Moduły. 

11. Algebraiczne typy danych. Krotki. Rekordy. Unie dyskryminowane. Opcje. Typy wyliczeniowe. Typy 
złożone. Dopasowanie wzorca a przetwarzanie danych. 

12. Rekurencja w programowaniu funkcyjnym. Rekurencyjne typy danych. Funkcje rekurencyjne. Rekursja 
pośrednia. Rekursja a wykorzystanie stosu.  

13. Listy. Własności list. Operacje na listach. Przetwarzanie list za pomocą funkcji rekurencyjnych. Rekursja 
ogonowa i wykorzystanie akumulatora. 

14. Funkcje wyższego rzędu. Definicja i przykłady funkcji wyższego rzędu (FWR). Ukrycie rekurencji za 
pomocą FWR. Przetwarzanie list za pomocą FWR. Funkcje z modułu List.  

15. Operacje na funkcjach i obliczenia leniwe. Operatory potokowania i kompozycji funkcji. Obliczenia 
leniwe. Sekwencje.Techniki spamiętywania (memoizacji). 

Literatura podstawowa: 

1. Brzykcy G.: Programowanie w Prologu i programowanie funkcyjne: materiały do ćwiczeń. Wyd. Politechniki 
Poznańskiej. Poznań 1999 

2. Clocksin W. F., Mellish C. S.: Prolog. Programowanie. Helion. Warszawa 2003 
3. Smith C.: Programming F#, O’Reilly 2010 
4. Petricek T., Skeet J.: Real-world functional programming, Manning, 2010 

Literatura dodatkowa: 

1. Ben-Ari M.: Logika matematyczna w informatyce. WNT. Warszawa 2001 
2. Bolc L., Borodziewicz W., Wójcik M.: Podstawy przetwarzania informacji niepewnej i niepełnej. PWN. 

Warszawa 1991 
3. Bolc L., Cytowski J.: Metody przeszukiwania heurystycznego. PWN. Warszawa 1991 
4. Clark K.L.: Micro-Prolog. WNT. Warszawa 1984 
5. Chailloux E., Manoury P., Pagano B.: Developing Applications with Objective Caml, O’Reilly, 2000 
6. Grzegorczyk A.: Zarys logiki matematycznej. PWN. Warszawa 1984 
7. Head G.: AutoLISP. MICOM. Warszawa 1997 
8. Kuźniak F., Szpakowicz S.: Prolog. WNT. Warszawa 1983 
9. Nilsson U., Małuszynski J.: Logic. Programming and Prolog. John Wiley & Sons, 1990 
10. Roy P. V., Haridi S.: Programowanie. Koncepcje, techniki i modele. Helion. Warszawa 2005  
11. Syme D., Granicz A., Cisternino A.: Expert F# 2.0, Apress, 2010 
12. Tchórzewski J.: Programowanie deklaratywne. Wykłady i instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z września 

2011 r. Wyd. UPH (w przygotowaniu, ostatnia wersja elektroniczna z września 2016 r.dostępna dla 
studentów kierunku informatyka na Wydziale Nauk Ścisłych UPH w postaci scanów) 

13. Wójcik M.: Zasada rezolucji. Metoda automatycznego wnioskowania. PWN. Warszawa 1991 



Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z aktywną komunikacją z audytorium wspomagany technikami multimedialnymi. Udostępnianie 
studentom scanów wykładów w postaci prezentacji w MS Power Point oraz instrukcji do poszczególnych 
tematów ćwiczeń laboratoryjnych. 
Ćwiczenia laboratoryjne realizowane w dwóch częściach tematycznych: 
CZĘŚĆ I. Programowanie Deklaratywne, realizowana w 5 tematach: 
Temat 1 (Lab1): Opracowanie drzewa genealogicznego i zaprogramowanie bazy wiedzy na temat własnej 
rodziny. 
Temat 2 (Lab2): Opracowanie drzewa celów i zaprojektowanie diagnostycznego systemu ekspertowego na 
zadany przez prowadzącego temat. 
Temat 3 (Lab3): Opracowanie bazy wiedzy z wykorzystaniem arytmetyki i rekurencji na zadany przez 
prowadzącego temat i jej implementacja w środowisku SWI Prolog. 
Temat 4 (Lab4): Opracowanie bazy wiedzy z wykorzystaniem list na zadany przez prowadzącego temat oraz 
jej implementacja z wykorzystaniem SWI Prolog. 
Temat 5 (Lab5-7): Opracowanie samodzielnego projektu w postaci systemu ekspertowego  na zadany przez 
prowadzącego temat z wykorzystaniem predykatów wbudowanych wejścia i wyjścia, podprogramów, 
mechanizmów modyfikacji bazy wiedzy, itp. obejmujący trzy laboratoria: 
Lab 5 - przygotowanie przez studenta własnego  zadania do zaprogramowania w środowisku SWI PROLOG 
(przygotowanie danych rzeczywistych na zadany przez prowadzącego temat oraz przygotowanie drzewa 
celów),  
Lab 6 - zaprojektowanie własnego zadania przy konsultacji z prowadzącym zajęcia w środowisku SWI 
PROLOG,  
Lab 7 –implementacja i opracowanie sprawozdania z wykonanego samodzielnie zadania i zaliczenie bloku 
tematycznego. 
CZĘŚĆ II realizowanaw 5 tematach według układu ćwiczeń zamieszczonych na stronach internetowych 
problemów i zadań ćwiczeniowych prowadzącego obejmujący: 
Temat 6 (Lab 8-9): Wprowadzenie do języka F#. Środowisko Visual Studio, interaktywny i wsadowy tryb 
pracy, typy proste, wykonywanie obliczeń – wyrażenia, definiowanie stałych i  funkcji, funkcje czyste, funkcje 
rekurencyjne. 
Temat 7 (Lab 10): Algebraiczne typy danych. Krotki, rekordy, unie dyskryminowane, typy złożone, 
dopasowanie wzorca. 
Temat 8 (Lab 11-12): Rekurencyjne przetwarzanie list. Sygnatura funkcji,  typ listowy, rekursywne 
przetwarzanie list, akumulator, rekursja ogonowa.  
Temat 9 (Lab 13-15):Funkcje wyższego rzędu i obliczenia leniwe. Funkcje lambda, funkcje z modułu List, 
przetwarzanie list z wykorzystaniem funkcji wyższego rzędu, potokowanie i kompozycja funkcji. Sekwencje i 
obliczenia leniwe. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

CZĘŚĆ I: 
Efekty W_01 oraz W_05 będą sprawdzane w formie kolokwium oraz na egzaminie pisemnym . 
Efekty U_01-U_03 sprawdzane będą 5 razy, to jest przy zaliczeniu każdego z pięciu tematów laboratoryjnych. 
Efekty K_01 oraz K_02 sprawdzane będą przy każdym kontakcie ze studentem na laboratorium, wykładach, 
konsultacjach, egzaminie, itp. 

CZĘŚĆ II. 
Efekty W_06 – W_09 sprawdzane będą na kolokwium oraz egzaminie pisemnym.  
Efekty U_04 - U_07 sprawdzane będą sukcesywnie po każdym laboratorium. 
Efekty K_03 oraz K_04 sprawdzane będą przy każdym kontakcie ze studentem na laboratorium, wykładach, 
konsultacjach, egzaminie, itp. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem pisemnymskładającym się z dwóch części obejmujących 
odpowiednio:Programowanie deklaratywne oraz Programowanie funkcyjne. Do egzaminu połówkowego 
mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium z odpowiedniej części ćwiczeń laboratoryjnych. 

Zaliczenie laboratorium. 
Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na zajęciach z nauczycielem akademickim



odrębnie w części I oraz odrębnie w części II, za każde można łącznie uzyskać maksymalnie po 100 pkt 
według zasady: 

Część I (PD): 
- ćwiczenia laboratoryjne:                                                        4 tematy (lab. 1-4)x 10 p.=40 p. 
- projekt indywidualny i implementacja systemu ekspertowego: jeden temat (lab 5-7) x 30 p.= 30 p. 
- kolokwium pisemne na konsultacjach:        jedno kolokwium x 30 p        =30 p. 
 Razem 100 p. 

Część II (PF): 
- ćwiczenia laboratoryjne:                     4 tematy (lab. 8-9, 11-12, 13-15)  4 x 15 p.= 60 p. 

  jeden temat (lab. 10)         1 x 10 p. = 10 p. 
− kolokwium pisemne na konsultacjach:        jedno kolokwium                                 1 x 30 p. = 30 p. 

 Razem 100 p. 
Zajęcia laboratoryjne z odpowiedniej części będą zaliczone w wypadku uzyskania więcej niż połowy punktów z 
każdej formy aktywności studenta, tj.od 51% punktów za laboratoria oraz od 51% punktów z kolokwium. 
Zaliczenie danej części laboratorium uprawnia do przystąpienia do egzaminu połówkowego po skończonych 
zajęciach.  
Egzamin. 
Studenci, którzy zaliczyli daną część zajęć laboratoryjnych z wynikiem powyżej 81%, wyróżniający się dużą 
aktywnością na zajęciach oraz wysoką frekwencją mogą być zwolnieni z egzaminu połówkowego z wynikiem 
odpowiadającym liczbie punktów zdobytych na laboratoriach. Z każdej części egzaminu student może uzyskać 
do 100 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 51 p.z każdej części egzaminu.  
Oceny z zaliczeń poszczególnych części przedmiotu(odrębnie Programowania deklaratywnego oraz 
odrębnie z Programowania funkcyjnego) 
Z każdejczęściprzedmiotu student może uzyskać po 200 pkt (po 100 egzaminu i i po 100 z laboratoriów), przy 
czym istnieje możliwość uzyskania dodatkowych punktów z tytułu różnych aktywności studentów na 
ćwiczeniach  laboratoryjnych, wykładach oraz po zajęciach w tematyce związaną z realizowanym programem 
w ramach modułu. W zależności od liczby punktów zdobytej w ramach ocenianej części odrębnie ćwiczeń 
laboratoryjnych oraz egzaminu student otrzymuje ocenę: 

Zakres Ocena Zakres Ocena
0-50 pkt. 2 (ndst) 71-80 pkt. 4 (db)
51-60 pkt. 3 (dst) 81-90 pkt. 4,5 (db+)
61-70 pkt. 3,5 (dst+) 91-100 pkt. 5 (bdb)

Ocena z części I oraz odrębnie z części II jest średnią oceną z ćwiczeń laboratoryjnych oraz z egzaminu 
odpowiedniej części modułu i wynosi: 

Średnia Ocena Średnia Ocena
2,0, 2,5 ndst (F) 3,75, 4,0 db (C)

3,00 dst (E) 4,25,4,5 db+ (B)
3,25, 3,5 dst+ (D) 4,75, 5,0 bdb (A)

Ocena końcowa z modułu. 
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią z obu części modułu, to jest Programowania deklaratywnego oraz 
Programowania funkcyjnego. Ocena końcowa z przedmiotu w zależności od uzyskanej średniej jest 
następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS: 

Średnia Ocena Średnia Ocena
2.0, 2,5 ndst (F) 3,75, 4,00 db (C)

3.00 dst (E) 4,25, 4,5 db+ (B)
3,25, 3,5 dst+ (D) 4,75, 5,00 bdb (A)

Poprawy: 
Jednorazowa poprawa kolokwium w toku zajęć semestralnych z każdej częściodrębnie oraz jedna poprawa
kolokwium w sesji egzaminacyjnej oraz dwukrotna poprawa ćwiczeń laboratoryjnych. Poprawa ćwiczeń 
laboratoryjnych nie jest możliwa po zakończeniu semestru.

Studia stacjonarne 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 



Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 20 godz. 
Udział w konsultacjach i studia indywidualne z tematów 
realizowanych na wykładach i na ćwiczeniach laboratoryjnych 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 40 godz. 
Udział w konsultacjach z przedmiotu i studia indywidualne z 
tematów realizowanych na wykładach 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 25 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Wybrane paradygmaty programowania 

Nazwa w językuangielskim:   Programming Paradigms 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:   trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab. inż. Jerzy Tchórzewski, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. inż. Jerzy Tchórzewski, prof. UPH 
dr Artur Niewiadomski

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
wybranymi paradygmatami 
programowania oraz wykorzystanie ich do 
praktycznej implementacji wybranych 
problemów

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Ma podstawową wiedzę na temat popularnych i niszowych paradygmatów 
programowania i zna ich charakterystykę K_W06 

W_02 

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw programowania deklaratywnego, 
w tym zna: klauzulową postać programów, rachunek zdań, rachunek 
predykatów, rezolucję i dowodzenie, programowanie w logice, mechanizmy 
wnioskowania, obiekty i relacje 

K_W06 

W_03 

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu programowania w języku PROLOG, w 
tym zna: składnię, znaki i operatory, struktury danych (m.in. pojęcie atomu, 
termu, zmiennej, struktury, drzewa, listy, fakty, itp.), zapytania, zmienne, 
koniunkcje, reguły, arytmetykę, itp. oraz posiada wiedzę o innych językach 
programowania deklaratywnego takich jak: LISP, CLIPS, itp.

K_W06, K_W14 

W_04 
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu: celów, nawracania i odcięcia, równości 
i unifikacji, przeszukiwania i porównywania rekurencyjnego, odwzorowania, 
łączenie struktur, akumulatorów, struktur różnicowych języka Prolog, itp.

K_W06, K_W14 

W_05 
Ma uporządkowaną wiedzę na temat urządzeń wejścia i wyjścia, czytania i 
pisania termów, zdań, plików, predykatów wbudowanych, tworzenia celów 
złożonych, obsługi plików 

K_W06, K_W14 

W_06 
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu: przetwarzania list, zbiorów, 
sortowania, tworzenia bazy wiedzy, przeszukiwania grafów, śledzenia 
wykonywania programów,  

K_W06, K_W14 

W_07 
Student zna charakterystyczne cechy funkcyjnego paradygmatu 
programowania. Zna nazwy funkcyjnych języków programowania i 
zasadnicze różnice między nimi. 

K_W06,  K_W14

W_08 Student zna podstawowe konstrukcje i typy danych wykorzystywane w 
językach funkcyjnych Ocaml i F#. K_W06, K_W07 

W_09 
Zna koncepcję lambda-wyrażeń, częściowej aplikacji argumentów funkcji, 
funkcji wyższego rzędu oraz najważniejsze funkcje wyższego rzędu z 
modułów List, Array i Seq w języku F#.

K_W06, K_W07 



W_10 Student zna ideę rekurencji ogonowej, akumulatora, kontynuacji oraz 
spamiętywania i uleniwiania obliczeń. K_W06, K_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi samodzielnie pisać programy w środowisku SWI Prolog, 
przygotowywać projekty w postaci drzewa celów, konstruować bazę wiedzy, 
w tym bazę faktów, bazę reguł, bazę zapytań oraz umie poprawiać i usuwać 
błędy w programach prologowych

K_U01 

U_02 
Potrafi zaprojektować, zaimplementować i przetestować prosty system 
ekspertowy z wykorzystaniem list, arytmetyki, rekurencji, predykatów 
wbudowanych oraz posiada umiejętność modyfikacji bazy wiedzy, w tym 
umiejętność jej rozbudowywania.

K_U06 

U_03 
Potrafi tworzyć systemy ekspertowe w językach deklaratywnych, w tym 
tworzyć bazę wiedzy, składającą się z bazy faktów, bazy reguł, bazy zapytań 
oraz rozwijać swoje umiejętności programowania w językach programowania 
deklaratywnego 

K_U14, K_U15 

U_04 Student potrafi sprawnie korzystać ze środowiska Visual Studio (lub 
alternatywnie z platformy Mono) w zakresie tworzenia aplikacji w języku F#. 

K_U01, K_U06, 
K_U08

U_05 
Umie definiować funkcje w języku F#, w tym funkcje rekurencyjne i funkcje 
wyższego rzędu. Potrafi rozpoznać i wykorzystać informacje zawarte 
w sygnaturach funkcji. 

K_U01, K_U06, 
K_U08 

U_06 Potrafi wykorzystać polimorfizm i system wnioskowania o typach języka F# 
do zwiększenia efektywności pracy. K_U01, K_U08 

U_07 Potrafi wykorzystać mechanizmy typowe dla języków funkcyjnych do 
rozwiązania postawionego problemu. K_U01, K_U11 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, 
konieczności przejawiania inicjatywy oraz przestrzegania zasad etyki 
zawodowej  

K_K01 

K_02 
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia 
odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

K_K03, K_K04 

K_03 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. K_K01 
K_04 Ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę. K_K04 

Forma i typy 
zajęć: 

Studia stacjonarne: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
4. Wiedza z podstaw logiki matematycznej, rachunku zdań i rachunku predykatów 
5. Znajomość podstaw programowania, w tym imperatywnego, obiektowego i systemowego oraz 

wybranych zagadnień z algorytmów i struktur danych 
6. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i ich implementacji w dowolnych środowiskach 

programistycznych 
Treści modułu kształcenia: 

1. Przegląd paradygmatów programowania. Programowanie imperatywne, strukturalne, obiektowe, 
deklaratywne, funkcyjne, reaktywne, sterowane przepływem danych. Rys historyczny i ewolucja 
języków programowania. 

2. Wprowadzenie języka Prolog. Reguły w reprezentacji wiedzy. Definicja termu. Formuły atomowe. 
Prolog i programowanie w logice.Predykat podstawową jednostka Prologu. Fakty i reguły w Prologu. 
Zapytania. Termy języków pierwszego rzędu. Programowanie w Prologu. Składnia w Prologu, w tym 
stałe, zmienne, struktury. Obiekty i relacje. Równość i unifikacja.Standard ISO. Styl edynburski. Micro-
Prolog, itp.Języki: Prolog, LISP, CLIPS, Micro-Prolog. Współczesne systemy Prologu. 

3. Rachunek predykatów i rachunek zdań. Opis obiektów w Prologu. Proste predykaty 
niedeterministyczne i deterministyczne. Predykaty wejścia i wyjścia. Predykaty wbudowane. Predykaty 
standardowe. Postać klauzulowa. Zapis klauzul. Rezolucja i dowodzenie twierdzeń. Klauzule Horna. 
Rachunek predykatów. Przekształcenia w rachunku predykatów. Formalny opis języka predykatów. 

4. Mechanizmy nawrotów i odcięcia w Prologu. Deklaratywność Prologu. Mechanizmy inteligentnego 
uzgadniania. Relacje i reguły. Koniunkcje. Nawracanie. Cele i nawracanie. Zapytania i nawroty. Typowe 
zastosowanie odcięcia. Potwierdzenie wyboru reguły. Użycie predykatu odcięcia. Generowanie i 
testowanie rozwiązań. 

5. Konstruowanie bazy wiedzy. Drzewo celów. Baza faktów. Baza reguł. Baza zapytań. Spełnianie celów 
w regułach. Reguły proste i złożone.  



6. Arytmetyka i tautologie w Prologu. Operatory i priorytet operatorów. Działania arytmetyczne. 
Obliczenia numeryczne. 

7. Korzystanie ze struktur danych i przetwarzanie programów. Struktury a drzewa. Listy. Zapis 
zbiorów. Odwzorowania. Porównywanie rekurencyjne. Łączenie struktur. Akumulatory. Struktury 
różnicowe. Złożone struktury danych. Użycie bazy danych. Program magazynowy. Zapisy drzew i list. 
Winna latorośl.Przetwarzanie list. Przetwarzanie zbiorów. Przetwarzanie podprogramów. 
Różniczkowanie symboliczne. 

8. Projekty w Prologu. Układ programów. Typowe błędy i ich poprawianie. Śledzenie programu. 
Klauzulowa postać programów. Przenośność standardu Prologu.  

9. Wprowadzenie do języka F#. Podstawowe typy danych. Operatory. Wyrażenia i ich wartościowanie. 
Wiązanie wartości. Funkcje i ich argumenty. Składnia #light. Wyrażenia warunkowe.  

10. Funkcje. Definiowanie funkcji w języku F#. Zwracanie wartości przez funkcję. System wnioskowania o 
typach. Sygnatury funkcji. Funkcje czyste. Efekty uboczne funkcji. Rozwijanie funkcji. Funkcje lambda. 
Domknięcia funkcji. Moduły. 

11. Algebraiczne typy danych. Krotki. Rekordy. Unie dyskryminowane. Opcje. Typy wyliczeniowe. Typy 
złożone. Dopasowanie wzorca a przetwarzanie danych. 

12. Rekurencja w programowaniu funkcyjnym. Rekurencyjne typy danych. Funkcje rekurencyjne. 
Rekursja pośrednia. Rekursja a wykorzystanie stosu.  

13. Listy. Własności list. Operacje na listach. Przetwarzanie list za pomocą funkcji rekurencyjnych. Rekursja 
ogonowa i wykorzystanie akumulatora. 

14. Funkcje wyższego rzędu. Definicja i przykłady funkcji wyższego rzędu (FWR). Ukrycie rekurencji za 
pomocą FWR. Przetwarzanie list za pomocą FWR. Funkcje z modułu List.  

15. Operacje na funkcjach i obliczenia leniwe. Operatory potokowania i kompozycji funkcji. Obliczenia 
leniwe. Sekwencje. Techniki spamiętywania (memoizacji). 

Literatura podstawowa: 

1. Brzykcy G.: Programowanie w Prologu i programowanie funkcyjne: materiały do ćwiczeń. Wyd. 
Politechniki Poznańskiej. Poznań 1999 

2. Clocksin W. F., Mellish C. S.: Prolog. Programowanie. Helion. Warszawa 2003 
3. Smith C.: Programming F#, O’Reilly 2010 
4. Petricek T., Skeet J.: Real-world functional programming, Manning, 2010 

Literatura dodatkowa: 

1. Ben-Ari M.: Logika matematyczna w informatyce. WNT. Warszawa 2001 
2. Bolc L., Borodziewicz W., Wójcik M.: Podstawy przetwarzania informacji niepewnej i niepełnej. PWN. 

Warszawa 1991 
3. Bolc L., Cytowski J.: Metody przeszukiwania heurystycznego. PWN. Warszawa 1991 
4. Clark K.L.: Micro-Prolog. WNT. Warszawa 1984 
5. Chailloux E., Manoury P., Pagano B.: Developing Applications with Objective Caml, O’Reilly, 2000 
6. Grzegorczyk A.: Zarys logiki matematycznej. PWN. Warszawa 1984 
7. Head G.: AutoLISP. MICOM. Warszawa 1997 
8. Kuźniak F., Szpakowicz S.: Prolog. WNT. Warszawa 1983 
9. Nilsson U., Małuszynski J.: Logic. Programming and Prolog. John Wiley & Sons, 1990 
10. Roy P. V., Haridi S.: Programowanie. Koncepcje, techniki i modele. Helion. Warszawa 2005  
11. Syme D., Granicz A., Cisternino A.: Expert F# 2.0, Apress, 2010 
12. Tchórzewski J.: Programowanie deklaratywne. Wykłady i instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z września 

2011 r. Wyd. UPH (w przygotowaniu, ostatnia wersja elektroniczna z września 2016 r.dostępna dla 
studentów kierunku informatyka na Wydziale Nauk Ścisłych UPH w postaci scanów) 

13. Wójcik M.: Zasada rezolucji. Metoda automatycznego wnioskowania. PWN. Warszawa 1991 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z aktywną komunikacją z audytorium wspomagany technikami multimedialnymi. Udostępnianie 
studentom scanów wykładów w postaci prezentacji w MS Power Point oraz instrukcji do poszczególnych 
tematów ćwiczeń laboratoryjnych. 
Ćwiczenia laboratoryjne według układu ćwiczeń zamieszczonych na stronach internetowych problemów i 
zadań ćwiczeniowych prowadzących obejmujący: 
Temat 1 (Lab1): Opracowanie drzewa genealogicznego i zaprogramowanie bazy wiedzy na temat własnej 



rodziny. 
Temat 2 (Lab2): Opracowanie drzewa celów i zaprojektowanie diagnostycznego systemu ekspertowego na 
zadany przez prowadzącego temat. 
Temat 3 (Lab3): Opracowanie bazy wiedzy z wykorzystaniem arytmetyki i rekurencji na zadany przez 
prowadzącego temat i jej implementacja w środowisku SWI Prolog. 
Temat 4 (Lab4): Opracowanie bazy wiedzy z wykorzystaniem list na zadany przez prowadzącego temat oraz 
jej implementacja z wykorzystaniem SWI Prolog. 
Temat 5 (Lab5-7): Opracowanie samodzielnego projektu w postaci systemu ekspertowego  na zadany przez 
prowadzącego temat z wykorzystaniem predykatów wbudowanych wejścia i wyjścia, podprogramów, 
mechanizmów modyfikacji bazy wiedzy, itp. obejmujący trzy laboratoria: 
Lab 5 - przygotowanie przez studenta własnego  zadania do zaprogramowania w środowisku SWI PROLOG 
(przygotowanie danych rzeczywistych na zadany przez prowadzącego temat oraz przygotowanie drzewa 
celów),  
Lab 6 - zaprojektowanie własnego zadania przy konsultacji z prowadzącym zajęcia w środowisku SWI 
PROLOG,  
Lab 7 –implementacja i opracowanie sprawozdania z wykonanego samodzielnie zadania i zaliczenie bloku 
tematycznego. 
Temat 6 (Lab 8-9): Wprowadzenie do języka F#. Środowisko Visual Studio, interaktywny i wsadowy tryb 
pracy, typy proste, wykonywanie obliczeń – wyrażenia, definiowanie stałych i  funkcji, funkcje czyste, funkcje 
rekurencyjne. 
Temat 7 (Lab 10): Algebraiczne typy danych. Krotki, rekordy, unie dyskryminowane, typy złożone, 
dopasowanie wzorca. 
Temat 8 (Lab 11-12): Rekurencyjne przetwarzanie list. Sygnatura funkcji,  typ listowy, rekursywne 
przetwarzanie list, akumulator, rekursja ogonowa.  
Temat 9 (Lab 13-15):Funkcje wyższego rzędu i obliczenia leniwe. Funkcje lambda, funkcje z modułu List, 
przetwarzanie list z wykorzystaniem funkcji wyższego rzędu, potokowanie i kompozycja funkcji. Sekwencje i 
obliczenia leniwe. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 - W_10 będą sprawdzane w formie kolokwium oraz na egzaminie pisemnym . 
Efekty U_01 - U_07 sprawdzane będą przy zaliczeniu każdego z tematów laboratoryjnych. 
Efekty K_01 - K_04 sprawdzane będą przy każdym kontakcie ze studentem na laboratorium, wykładach, 
konsultacjach, egzaminie, itp. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem pisemnym. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie 
laboratorium z zajęć laboratoryjnych. 

Zaliczenie laboratorium. 
Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na zajęciach z nauczycielem 
akademickim, za które można łącznie uzyskać maksymalnie 150 pkt według zasady: 

Część I (PD): 
- ćwiczenia laboratoryjne: 15 lab. x 5 p.=75 p. 
- projekt indywidualny  35 p. 
- kolokwium pisemne na konsultacjach: 40 p. 
 Razem 150 p. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania więcej niż połowy punktów z każdej formy 
aktywności studenta, tj.od 51% punktów za laboratoria, zadanie indywidualne oraz od 51% punktów z 
kolokwium. Zaliczenie laboratorium uprawnia do przystąpienia do egzaminu po skończonych zajęciach.  
Egzamin. 
Studenci, którzy zaliczyli daną część zajęć laboratoryjnych z wynikiem powyżej 81%, wyróżniający się dużą 
aktywnością na zajęciach oraz wysoką frekwencją mogą być zwolnieni z egzaminu z wynikiem 
odpowiadającym liczbie punktów zdobytych na laboratoriach. Z egzaminu student może uzyskać do 150 pkt.
Egzamin będzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 76 p.  
Ocena końcowa z modułu. 
Ocena końcowa z przedmiotu w zależności od sumy punktów uzyskanych z laboratorium i egzaminu jest 
następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS: 

Zakres Ocena Zakres Ocena



0-150 pkt. 2 (ndst) 211-240pkt. 4 (db)
151-180 pkt. 3 (dst) 241-270 pkt. 4,5 (db+)
181-210 pkt. 3,5 (dst+) 271-300 pkt. 5 (bdb)

 
Poprawy: 
Jednorazowa poprawa kolokwium w toku zajęć semestralnych oraz jedna poprawa kolokwium w sesji 
egzaminacyjnej oraz dwukrotna poprawa ćwiczeń laboratoryjnych. Poprawa ćwiczeń laboratoryjnych nie jest 
możliwa po zakończeniu semestru. 

Studia stacjonarne 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 20 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 18 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych 47 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 3 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
 

 

 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Algorytmy i Złożoność 

Nazwa w języku angielskim:  Algorithms and Complexity 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  trzeci 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek,  
dr Artur Niewiadomski

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem kursu jest zaprezentowanie studentom wiedzy na 
temat różnych aspektów korzystania z algorytmów oraz 
zdobycie praktycznych umiejętności ich wykorzystania w 
implementowanych systemach 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną wiedzę na temat algorytmów, ich własności oraz rodzajów K_W06 

W_02 Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą algorytmów przeszukiwania grafów, 
operacji słownikowych na drzewach i ich złożoności obliczeniowej K_W06, K_W07 

W_03 Ma uporządkowaną wiedzę na temat algorytmów sortowania i ich złożoności 
obliczeniowej K_W06, K_W07 

W_04 Ma uporządkowaną wiedzę na temat algorytmów wyszukiwania wzorca w tekście i 
ich złożoności obliczeniowej K_W06, K_W07 

W_05 Ma podstawową wiedzę na temat problemów NP - zupełnych oraz obliczania 
złożoności obliczeniowej algorytmów K_W06, K_W07 

W_06 Ma podstawową wiedzę na temat efektywnych heurystyk do rozwiązywania 
problemów NP.- zupełnych K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
umiejętność implementacji i analizy klasycznych algorytmów związanych z 
przetwarzaniem list, grafów i drzew, a także znanych algorytmów sortowania i 
algorytmów tekstowych  

K_U01 

U_02 pogłębienie umiejętności programowania strukturalnego i obiektowego, zarówno 
podczas pracy na zajęciach jak i w ramach przygotowywania się do zajęć K_U01, K_U06 

U_03 umiejętność wyboru i wykorzystania klasycznych algorytmów adekwatnie do 
postawionego zadania K_U09, K_U15 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. K_K01 

K_02 Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień związanych ze 
złożonością obliczeniową algorytmów K_K03 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z następujących przedmiotów: 
• Analiza matematyczna 
• Podstawy programowania 

lub znajomość literatury obowiązującej w tym przedmiocie. Student musi mieć opanowane podstawy kombinatoryki.  
Ponadto wymagana jest znajomość podstaw strukturalnego języka programowania, a w tym umiejętność 
definiowania typów, posługiwanie się instrukcjami iteracyjnymi, podprogramami i rekurencją. 

Treści modułu kształcenia: 
1. Algorytmy komputerowe: Pojęcie i własności algorytmu, Metody konstruowania algorytmów,Schematy 

blokowe, Algorytm NWD, Typy danych 
2. Złożoność obliczeniowa algorytmów, Typy złożoności czasowej, Rzędy wielkości, Porównanie i ocena 

złożoności algorytmów 
3. Podstawowe techniki i struktury,podstawowe typy algorytmów, listy, operacje na listach, stosy, kolejki 
4. Reprezentacja grafów,reprezentacja macierzowa: macierz par wierzchołków, reprezentacja macierzowa: 

macierz sąsiedztwa wierzchołków, reprezentacja listowa: listy incydencji 
5. Operacje na grafach, przeszukiwanie grafu wgłąb,przeszukiwanie grafu wszerz, znajdowanie drogi między 

wierzchołkami, obliczanie silnie spójnych składowych, obliczanie drzewa rozpinającego 
6. Drzewa,drzewa kopcowe i spadowe, drzewa BST, AVL, RST, operacje na drzewach 
7. Drzewa, drzewa TRIE, PATRICIA, 2-3 drzewa, drzewa turniejowe,operacje na drzewach 
8. Problemy NP-trudne i trudniejsze, lista problemów NP-trudnych, dowodzenie NP-trudności, problemy 

nierozstrzygalne, 
9. Algorytmy obliczeniowe, algorytmy kombinatoryczne (obliczanie permutacji, silni, wariacji, 

kombinacji),algorytmy operacji na macierzach, algorytmy przekształcania liczb, algorytm znajdowania 
najmniejszego lub największego elementu 

10. Proste algorytmy sortowania tablic,sortowanie metodą , wstawiania, wybierania, zamiany,sortowanie 
bąbelkowe,sortowanie metodą Shella 

11. Skomplikowane algorytmy sortowania tablic,sortowanie kopcowe,sortowanie przez podział (sortowanie 
szybkie),sortowanie rzędowe (pozycyjne) 

12. Algorytmy sortowania plików, sortowanie na trzech plikach, sortowanicce przez  łączenie proste i 
naturalne, sortowanie wielofazowe, 

13. Algorytmy wyszukiwania wyszukiwanie w tablicy elementu o podanej wartości dopasowywanie wzorca i 
wyszukiwanie 'naiwne',drzewo sufiksowe i graf podsłów, automat do rozpoznawania podsłów 

14. Algorytmy ze strukturą drzewiastą (z nawrotami) i rekurencyjne, algorytm ustawiania 8 hetmanów, 
algorytm znalezienia drogi skoczka szachowego, wieże Hanoi 

15. Heurystyki dla problemów NP-zupełnych i podsumowanie wykładu, heurystyki dla problemów NP-
zupełnych, przekształcenia między problemami NP-zupełnymi, problemy o złożoności wykładniczej i 
nierozstrzygalne, omówienie zakresu i zasad egzaminu

Literatura podstawowa: 
1. Banachowski L., Diks K., Rytter W., Algorytmy i struktury danych, WNT, Warszawa, 2006, 
2. Aho A.V., Hopcroft J.E., Ullman J.D., Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, PWN, Warszawa 

2003, 
3. Kisilewicz J., Język C++: programowanie obiektowe, Wrocław: OficynaWydawnicza Politechniki 

Wrocławskiej, 2002. 
4. Niklaus Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT Warszawa, 1999 
5. Timofiejew A. Algorytmy i struktury danych w językach programowania. Siedlce, Wydawnictwo Akademii 

Podlaskiej, 2006. 

Literatura dodatkowa: 
1. Lipski W., Kombinatoryka dla programistow. Warszawa: WNT, 1982 
2. Harel D., Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika, WNT Warszawa 2001. 
3. T. H. Cormen, Ch.E. Leiserson, R. L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 1997. 
4. A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J.D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, PWN 1983 lub 

Helion 2003 
5. J.E Hopcroft, J.D. Ullman: Wprowadzenie do teorii automatów i obliczeń, PWN 1994 
6. Ch. H. Papadimitriou: Złożoność obliczeniowa, Helion 2003. 
7. A.Alagic, M.A.Arbib, Projektowanie programow poprawnych i dobrze zbudowanych, WNT 1982. 
8. N. Wirth, Wstęp do programowania systematycznego, WNT, Warszawa 1978. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi.Ćwiczenia laboratoryjne – zajęcia praktyczne z 
wykorzystaniem wybranych narzędzi programowych.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 



Efekty W_01 – W_06 będą sprawdzane na egzaminie pisemnym. Na egzaminie pisemnym zadania będą dotyczyły 
wybranych  algorytmów i złożoności obliczeniowej, przykładowe zadania: 

• Dla danego grafu podaj kolejność odwiedzanych wierzchołków przez algorytm DFS i BFS 
• Dla danego drzewa AVL, podaj algorytm usunięcia wybranego elementu i przywrócenia drzewa do postaci 

AVL.  
• Podaj kilka przykładów problemów NP. – zupełnych. 

Efekty U_01, U_02 i U_03 sprawdzane będą sukcesywnie i oceniane po każdych laboratoriach, również poprzez 
sprawdzanie prac domowych i kolokwiów. Przykładowe zadania: 
• Dana jest abstrakcyjna klasa AGraph, utworzyć własną klasę dziedziczącą z podanej klasy AGraph. 

Zaimplementować metody abstrakcyjne check, connect, writeMatrix oraz writeList.  
• Zaimplementować metodę, która wypisze wierzchołki grafu nie mające żadnych sąsiadów. 
Efekty K_01, K_02 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych,  
a także będą sprawdzane na egzaminie. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane z kolokwiów na regularnych zajęciach z 
nauczycielem akademickim. Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. 
Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej 20 punktów.  

Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 31 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w 
zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali 
ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 
Poprawy: 
Jednorazowa poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. Dwie poprawy obu kolokwiów w sesji 
egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 20 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu i studia 
indywidualne z tematów realizowanych na wykładach 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 



Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 37 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu i studia 
indywidualne z tematów realizowanych na wykładach 3 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 30 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
 

 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Programowanie niskopoziomowe 

Nazwa w języku angielskim:  Low level programming 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  trzeci 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Andrzej Salamończyk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Andrzej Salamończyk 
mgr Kamil Skarżyński

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem modułu jest zapoznanie ze specyfiką 
programowania niskopoziomowego na 
przykładzie asemblera MASM dla procesora 
x86.

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zna architekturę procesorów z rodziny x86 i sposoby programowania 
niskopoziomowego na tych procesorach K_W08 

W_02 Zna rolę i zastosowanie asemblerów w systemach informatycznych K_W08, K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Umie posługiwać się językiem asemblera MASM używając: instrukcji 
warunkowych, pętli, operacji na liczbach całkowitych, tablic i łańcuchów znaków K_U07, K_U08 

U_02 Umie tworzyć w języku asemblera aplikacje konsolowe i okienkowe K_U07, K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do podejmowania decyzji i krytycznej oceny własnych rozwiązań w 
rozwiązywaniu zadań programistycznych K_K01 

K_02 Jest gotów do pozyskiwania informacje z literatury oraz innych właściwie 
dobranych źródeł (w tym dokumentacji), także w języku angielskim K_K02 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne: wykłady (21 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Wiedza na temat architektury komputerów 
2. Wiedza na temat podstaw programowania oraz umiejętność programowania w jednym z języków 

wysokiego poziomu 

Treści modułu kształcenia: 



Wykład 
1. Podstawy asemblera. Rola i znaczenie asemblerów. Narzędzia programowania. Tworzenie 

programu w języku asemblera. Reguły zapisu programu w języku asemblera.  
2. Systemy komputerowe (komputery) na bazie procesorów firmy Intel. Rejestry procesorów 

Intel. Rozkazy procesorów. Adresowanie operandów. Znaczniki wyników operacji. 
3. Asembler Microsoft Macro Assembler (MASM). Elementy języka asemblera MASM.  Instrukcje. 

Dyrektywy. Wskaźnik pozycji. Przesyłanie danych.  
4. Operacje arytmetyczne i logiczne. Operacje bitowe. 
5. Sterowanie wykonaniem programu w języku Macro Assembler (MASM). Porównania. Skoki. 

Pętle.  
6. Procedury. Makroinstrukcje.  Tworzenie własnych procedur i makr. 
7. Programowanie z zastosowaniem funkcji API Win32. Programowanie aplikacji konsolowej. 

Operacje na wierszach. Operacje na plikach.   
8. Stosowanie jednostki zmiennoprzecinkowej i jednostki MMX. Alokacja i przesyłanie danych. 

Operacje arytmetyczne. Operacje trygonometryczne. Operacje porównania.  
9. Programowanie aplikacji graficznych (1). Współdziałanie aplikacji graficznej z systemem 

Windows. Tworzenie okna. Standardowe obiekty graficzne. Kontekst urządzenia. Korzystanie z 
zasobów. 

10. Programowanie wstawek asemblerowych w języku C (C++). Wywoływanie w języku C (C++) 
funkcji napisanych w języku asemblera. Wywoływanie w asemblerze funkcji napisanych w języku C 
(C++). 

11. Przegląd języków niskopoziomowych. 
 

Laboratorium 
1. Tworzenie i uruchamianie programów asemblerowych. Przejście do trybu konsolowego. 

Kompilacja, opcje kompilatora. Konsolidacja, opcje konsolidatora. Opracowanie aplikacji 
konsolowej  

2. Zarządzanie danymi. Przesyłanie danych. Praca z łańcuchami. Operacje na stosie. Tryby 
adresowania. 

3. Operacje arytmetyczne i logiczne. Przesuwanie i rotacja bitów. 
4. Sterowanie przebiegiem wykonania programu. Porównania i skoki warunkowe. Pętle. 
5. Podprogramy i makrodefinicje. 
6. Operacje na plikach i katalogach. Tworzenie plików i katalogów. Otwieranie i zapisywanie. 
7. Obsługa sprzętu. Klawiatura i mysz. Tworzenie okna konsolowego. 
8. Koprocesor i jednostka MMX. 
9. Tryb graficzny. Tworzenie okna. Obiekty graficzne. 
10. Korzystanie z plików zasobów. 
11. Wstawki asemblerowe. 
12.  Prezentacja i zaliczenie zadania indywidualnego. 

 

Literatura podstawowa: 

10. A. Timofiejew. Praktyczny kurs programowania w językach asemblerów. Wydawnictwo UPH 2012 
11. Vlad Pirogow. Asembler. Podręcznik programisty. Helion 2005. 

Literatura dodatkowa: 

1. A. Błaszczyk. Win32ASM. Asembler w Windows. Helion 2004 
2. K. R. Irvine. Asembler dla procesorów Intel – Vademecum profesjonalisty. Helion 2003  



3. E. Wróbel. Programowanie w języku asemblera MASM. Wydaw. Pol. Śląskiej, 2006 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia wspomagane sprzętem 
laboratoryjnym. Zamieszczanie na stronie internetowej zadań ćwiczeniowych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekt W_01 sprawdzany jest na egzaminie. Przykładowe pytania: 
Określ czy następująca operacja jest dopuszczalna w języku MASM (wybrane przykłady): 
mov si, dword ptr [esi] 
mov zmA,zmB  
Określ jaka będzie zawartość rejestru eax po wykonaniu następującego fragmentu kodu (przykład) 
xor eax,eax 
mov ecx,10 
petla: 
inc eax 
loop petla 
Efekt W_02 sprawdzany jest na egzaminie. Przykładowe pytania: 
Jakie są główne zastosowanie programu asemblerowego? 
Na czym polega etap asemblacji i konsolidacji i jak jest realizowany w MASM32. 
Efekt U_01 sprawdzany jest na laboratoriach 1-6. 
Efekt U_02 sprawdzany jest na laboratoriach 7-10. 
Efekt K_01 sprawdzany jest na laboratoriach. 
Efekt K_02  sprawdzany jest na laboratoriach i egzaminie (przykładowe pytanie na egzaminie): 
Na postawie fragmentu dokumentacji w języku angielskim omów działanie funkcji i podaj sposób jej 
prawidłowego wywołania. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Moduł kończy się egzaminem. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie zajęć laboratoryjnych i egzaminu 
pisemnego. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na laboratoriach oraz z samodzielnie 
wykonanego zadania indywidualnego: 

• Oceniane laboratoria (10 zajęć po 10pkt.) 
• Zadanie indywidualne 40pkt 

 
Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów tj. co najmniej 

71pkt Za pisemne kolokwium można na nim uzyskać 100 pkt. Ostateczny wynik punktowy modułu oblicza się wg 
wzoru: 

P=60(L/140)+40(E/100), 

gdzie P-końcowy wynik punktowy (maksymalnie 100pkt.) , L-punkty uzyskane z części laboratoryjnej,  
E-punktowy wynik egzaminu. 

Ocena końcowa z modułu, w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w 
nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 



51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 
 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 21 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 38 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 30 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
 

 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Ochrona własności intelektualnej 

Nazwa w języku angielskim:  Protection of Intellectual Property 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Informatyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:   1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Dr Danuta Kroczewska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Danuta Kroczewska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem wykładu jest zwrócenie szczególnej uwagi na zagadnienia 
poznania i respektowania prawa autorskiego w działalności naukowej, 
dydaktycznej oraz zawodowej, wykształcenie umiejętności 
pozyskiwania aktów prawnych i ich interpretacji a także podniesienie 
świadomości odpowiedzialności z tytułu naruszenia własności 
intelektualnej i własności przemysłowej. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna podstawowe pojęcia i definicje z zakresu prawa autorskiego K_W23 

W_02 Zna i rozumie znaczenie własności intelektualnej, zwłaszcza w działalności 
inżynierskiej i w obszarze informatyki K_W23 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi wyszukać odpowiednie akty prawne i rozróżnić podstawowe pojęcia 
dotyczące prawa autorskiego i własności przemysłowej. K_U01 

U_02 Potrafi wskazać rolę i miejsce zagadnień prawa autorskiego i własności 
przemysłowej w działalności naukowe, badawczej oraz zawodowej. K_U01, K_U15 

U_03 
Potrafi przeanalizować, zinterpretować i zaprezentować najważniejsze akty 
prawne z zastosowaniem poprawnej specjalistycznej symboliki, terminologii i 
nomenklatury. 

K_U03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów upowszechniać i wdrażać zasady prawa autorskiego w życiu 
zawodowym i działalności dydaktycznej i naukowej. Jest gotów do przyjmowania 
odpowiedzialności za skutki tych działań.

K_K01  

K_02 Rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych; jest 
gotów do jej przestrzegania K_K04 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykład (15 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykład (9 godzin)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość treści z przedmiotu: Wiedza o Społeczeństwie i podstawy przedsiębiorczości z 
zakresu szkoły ponadgimnazjalnej,  



Treści modułu kształcenia: 
1. Źródła prawa i aktów prawnych. Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej. 
2. Prawo autorskie: pojecie i geneza ochrony własności intelektualnej – rys historyczny, pojecie własności 

intelektualnej, specyfika i przykłady dóbr niematerialnych z zakresu własności intelektualnej. Źródła prawa 
autorskiego. 

3. Przedmiot prawa autorskiego (definicja utworu). Powstanie i czas ochrony. Podmiot praw autorskich. 
4. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste. 
5. Dozwolony użytek chronionych utworów. 
6. Umowy prawa autorskiego – umowa licencyjna i umowa przenosząca prawo – rodzaje, forma, zasady 

redagowania kontraktów. 
7. Rodzaje licencji: Wolne licencje, Licencje Creative Commons, Ruch Wolnej Kultury, Organizacje 

Zbiorowego Zarządzania. 
8. Pojęcie plagiatu i jego istota. Rodzaje plagiatu. Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu popełnienia 

plagiatu. 
9. Prawo do wizerunku i prawo adresata korespondencji. Ochrona cywilnoprawna i prawno-karna autorskich 

praw osobistych i praw majątkowych. 
10. Podstawy ochrony własności przemysłowej – zasady, procedury i związane z tym koszty 

− Pojęcie wynalazku „patentowalnego”. Patent na wynalazek. Procedury uzyskiwania patentu. Koszty 
ochrony patentowej 

− Ochrona wynalazków. Komu przysługują prawa do wynalazku? 
− Ochrona wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz tajemnic przedsiębiorstwa 
− Pojęcie wzoru użytkowego nadającego się do ochrony. Prawo ochronne na wzór użytkowy. Koszty 

ochrony wzorów użytkowych i przemysłowych. 
− Prawo z rejestracji na wzór przemysłowy. 
− Oznaczenia geograficzne i nazwy regionalne jako dobra chronione prawem własności przemysłowej
− Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa. Czyny nieuczciwej konkurencji w stosunku do tajemnicy 

przedsiębiorstwa. 
11. Pojęcie znaku towarowego nadającego się do ochrony. Koszty ochrony znaków towarowych. 
12. Prawo ochronne na znak towarowy a prawo autorskie.

Literatura podstawowa: 
1. Red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej. Warszawa LexisNexis, 2009. 
2. B. Kurzępa E. Kurzępa, Ochrona własności intelektualnej - zarys problematyki. -: Towarzystwo Naukowe 

Organizacj i Kierownictwa Toruń "Dom Organizatora", 2010. 
3. B. Przybyliński, Ochrona własności intelektualnej, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-

Przyrodniczego, Bydgoszcz, 2012. 
4. Ochrona własności intelektualnej : ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności 

przemysłowej, samouczek studencki, oprac. merytoryczne i red. Lech Krzyżanowski. - Stan prawny: 1 września 
2012 r. Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała, 2012.

Literatura dodatkowa: 
1. Wybrane Dzienniki Ustaw, np Dz. U. z 2003r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zmianami; Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 

631 z późn. zmianami; Dz. Uz 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zmianami; Dz. U. z 2001r. Nr 128 poz. 1402 z 
późn. zmianami. 

2. Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej / Dawid Miąsik. - Stan prawny na 1 
stycznia 2012 r. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2012. 

3. M. Kowalczuk-Szymańska, O. Sztejnert-Roszak, Naruszenia praw autorskich w Internecie. Aspekty prawne i 
procedury dochodzenia roszczeń.  

4. Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni (http://prawokultury.pl/kurs) 
5. http://patentmen.org.pl/  Stowarzyszenie Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych 
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wspomagany technikami multimedialnymi wykład, słowna metoda problemowa, dyskusja. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Sprawdzenie efektów W_01, W_02, U_01, U_02, U_03, K_01 i K_02 nastąpi podczas aktywności na wykładzie, 
poprzez pisemne kolokwium z treści wykładu a także poprzez samodzielne opracowanie zadanego tematu.  

Forma i warunki zaliczenia: 



Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: 

1. Aktywne uczestnictwo w wykładach (odnotowana aktywność może podwyższyć całkowitą punktację).. 
2. Pisemne opracowanie zleconego zagadnienia (10 pkt). 
3. Zaliczenie pisemnego kolokwium z treści przedmiotowych wykładu (10 punktów).  

Ocena końcowa z przedmiotu wynika z sumy zdobytych punktów zgodnie z poniższym zestawieniem: 
Przedział punktacji ≤ 10 > 10 > 12 > 14 > 16 > 18  
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach  15 godz. 
Samodzielna praca z dokumentami i przygotowanie 
prezentacji na zadany temat 5 godz 

Udział w konsultacjach i przygotowanie i kolokwium 5 godz. 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach  9 godz. 
Samodzielna praca z dokumentami i przygotowanie 
prezentacji na zadany temat 11 godz 

Udział w konsultacjach i przygotowanie i kolokwium 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS 
  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Podstawy systemów teleinformatycznych 

Nazwa w języku angielskim:  Information and Communication Technology Fundamentals 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:   czwarty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Anna Wawrzyńczak-Szaban 

Założenia i cele przedmiotu: 
 Celem kursu jest zapoznanie studentów z 
podstawowymi zagadnieniami związanymi z 
systemami teleinformatycznymi i 
obowiązującymi standardami 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie sieci 
komputerowych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstaw działania 
zarówno sieci lokalnych i rozległych. Zna standardy i zasady działania  systemów 
telekomunikacyjnych: kablowych, radioliniowych, radiowych i satelitarnych 

K_W04 K_W10 

W_02 
Ma wiedzę na temat zagadnień standaryzacji i normalizacji w szerokopasmowych 
traktach przesyłowych oraz sieciach telekomunikacyjnych, a także wspólnej 
transmisji tradycyjnych sygnałów telekomunikacyjnych i cyfrowych sygnałów 
informacyjnych i sterujących między systemami komputerowymi.

K_W04 K_W10 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi 
integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać 
wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

K_U01, K_U02 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
K_01 Potrafi samodzielnie zaprezentować swoja wiedzę innym osobom.  K_K02 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (30 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (18 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
 

Brak 
 

Treści modułu kształcenia: 



1. Telekomunikacja a teleinformatyka. Podstawowe definicje i klasyfikacja telekomunikacji. 
Klasyfikacja i właściwości sygnałów - sygnał ciągły i dyskretny. Model systemu 
telekomunikacyjnego. Ewolucja systemów telekomunikacyjnych: integracja i konwergencja, 
systemy teleinformatyczne 

2. Tory, łącza i kanały telekomunikacyjne.  Media transmisyjne - tory i kanały naturalne, tory i 
kanały radiowe, satelitarne i światłowodowe. Charakterystyki i parametry transmisyjne kanałów. 
Wielokrotne wykorzystanie torów, łączy i kanałów 

3. Sygnały analogowe.  Pojęcie, właściwości i parametry sygnału analogowego. Modulacje 
analogowe: amplitudy, częstotliwości i fazy. Odtwarzanie informacji – demodulacja. Sygnał mowy 
w teleinformatyce 

4. Sygnały dyskretne i cyfrowe. Sygnał dyskretny – właściwości, parametry, przykłady. Sygnał 
cyfrowy – właściwości, parametry, przykłady. Modulacje impulsowe i cyfrowe. Modulacja kodowo-
impulsowa pcm. 

5. Systemy teletransmisyjne. Systemy analogowe kablowe, radiowe i światłowodowe. Systemy 
cyfrowe kablowe, radiowe i światłowodowe. Krotnice cyfrowe – multipleksery i demultipleksery. 
Kody transmisyjne. 

6. Transmisja danych. Pojęcie i istota transmisji danych. Zniekształcenia i zakłócenia transmisji 
danych. Metody zabezpieczeń transmisji danych przed błędami. Kody detekcyjne i korekcyjne. 

7. Systemy komutacyjne i sieci publiczne. Systemy komutacyjne – rodzaje i właściwości. 
Publiczna sieć telefoniczna PSTN. Dostęp do sieci i usług. Integracja usług – sieci ISDN. Internet 
i intranety  

8. Topologie sieci komputerowych i algorytmy wyboru drogi. Pojęcie sieci komputerowych. 
Rodzaje sieci. Topologie sieci komputerowych. Media transmisyjne i komponenty sieci 
komputerowych. Algorytmy wyboru drogi transmisyjnej  

9. Warstwowa architektura sieci komputerowych. Architektura logiczna sieci i operacje 
elementarne. Model ISO/OSI. Protokoły, ramki, pakiety. Model TCP/IP.  

10. Warstwa fizyczna. Media transmisyjne i kody liniowe. Normy i protokoły warstwy fizycznej.  
Złącza i interfejsy  

11. Warstwa łącza danych. Protokoły warstwy łącza danych. Standardy IEEE 802.x. Standardy 
IEEE 802.11 (WLAN). Sieci arcnet i ethernet. Sieci wifi i bluetooth  

12. Warstwa sieciowa. Komunikacja bezpołączeniowa i połączeniowa. Protokoły ip. Protokoły arp, 
rarp i icmp. Protokoły tcp i udp. Badanie i konfigurowanie sieci oraz monitorowanie serwerów  

13. Warstwa sesji - rodzaje usług. Protokół http. Usługi www i ftp. Poczta elektroniczna – protokoły 
smtp, pop3 i imap4. Protokół dns. Telefonia voip  

14. Dostęp do sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Dostęp analogowy i cyfrowy 
isdn. Dostęp szerokopasmowy xdsl. Telefonia komórkowa. Dostęp i komunikacja satelitarna vsat 

15. Komunikacja wizyjna i multimedialna. Zasady przekazu obrazu. Telewizja analogowa, kablowa 
catv i cyfrowa dvb. Telewizja wysokiej jakości hdtv. Wideotelefonia i wideokonferencja. 
Komunikacja multimedialna  

Literatura podstawowa: 
1. B.P. Lathi, Zhi Ding, Modern Digital and Analog Communication Systems (The Oxford Series in Electrical and 

Computer Engineering), Oxford University Press; 4 edition (January 23, 2009) 
2. Grant August E. Communication Technology Update and Fundamentals, Taylor & Francis Ltd, 2016 
3. Weldon T.P.  Analog and Digital Communication Lecture Notes 2017, @Thomas P.Weldon 2017  
4. Prakash C. Gupta, Data Communications and Computer Networks, Prentice-Hall of India Pvt.Ltd; 2nd edition 

edition (January 30, 2014)  

Literatura dodatkowa: 

1. Baran Z. (red.): Podstawy transmisji danych. Wyd. KiŁ, Warszawa 1992.  
2. Barczak A., Florek J., Sydoruk T.: Podstawy telekomunikacji dla informatyków. Wyd. Akademii Podlaskiej, 

Siedlce 2011 
3. Haykin S.: Systemy telekomunikacyjne. t. 1 i 2. Wyd. KiŁ, Warszawa 2000.  
4. Krysiak K.: Sieci komputerowe. Kompendium. Wyd. Helion, Gliwice 2005  
5. Norris M.: Teleinformatyka. Wyd. KiŁ, Warszawa 2002. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi.  



Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01, W_02 oraz efekt U_01 będą weryfikowane kolokwium pisemnym na ostatnim wykładzie.  
Przykładowe pytania: 

• Podaj podstawowe elementy systemu teleinformatycznego. 
• W jaki sposób przeprowadzane jest przekształcenie sygnału analogowego na cyfrowy? 
• Jakie są podobieństwa/różnice pomiędzy siecią typu Ethernet, a Token Ring? 
• Jaką strukturę ma model referencyjny OSI, co jest, a co nie jest określone w tym modelu? 
• Omów rodzaje technologii xDSL. 
• Wymień i omów minimum 3 technologie abonenckiego dostępu do sieci. 

Efekty U_01 oraz K_01 będą weryfikowanie poprzez przygotowanie krótkiej prezentacji na zadany temat związany 
nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie systemów teleinformatycznych. Prezentacja w języku angielskim. 
Przed kolokwium studenci będą mieli dostęp do listy przykładowych pytań. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Moduł kończy się zaliczeniem z oceną. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie pisemnego kolokwium na 
końcowych zajęciach oraz wygłoszonej krótkiej prezentacji na zadany temat. 
Za pisemne kolokwium można na nim uzyskać do 75 pkt, za prezentację 25 pkt. Zaliczenie kolokwium jest możliwe 
po uzyskaniu co najmniej 38 pkt., natomiast zaliczenie prezentacji po uzyskaniu 13 pkt.  
Ocena końcowa z modułu (po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów 
(maksymalnie 100pkt.) może być następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena
0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C)
51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B)
61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A)

Poprawy: 
Poprawa kolokwium w trakcie sesji egzaminacyjnej. 

Bilans punktów ECTS: 
Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do prezentacji 17 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 
Przygotowanie się do kolokwium i obecność na 
kolokwium 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 18 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do prezentacji 17 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 
Przygotowanie się do kolokwium i obecność na 
kolokwium 35 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Podstawy telekomunikacji dla informatyków 

Nazwa w języku angielskim:  Information and Communication Technology Fundamentals for 
Computer Scientists

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Anna Wawrzyńczak-Szaban 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z 
podstawami telekomunikacji ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z 
dziedziną informatyki a także zaprezentowanie 
obowiązujących w tym zakresie standardów

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie sieci 
komputerowych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstaw działania 
zarówno sieci lokalnych i rozległych, jak i systemów telekomunikacyjnych: 
kablowych, radioliniopwych, radiowych i satelitarnych

K_W04 K_W10 

W_02 
Ma wiedzę na temat zagadnień standaryzacji i normalizacji w szerokopasmowych 
traktach przesyłowych oraz sieciach telekomunikacyjnych, a także wspólnej 
transmisji tradycyjnych sygnałów telekomunikacyjnych i cyfrowych sygnałów 
informacyjnych i sterujących między systemami komputerowymi.

K_W04 K_W10 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi 
integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać 
wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

K_U01, K_U02 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
K_01 Potrafi samodzielnie zaprezentować swoja wiedzę innym osobom.  K_K02 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (30 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (18 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Treści modułu kształcenia: 



1. Telekomunikacja a teleinformatyka. Podstawowe definicje i klasyfikacja telekomunikacji. 
Klasyfikacja i właściwości sygnałów - sygnał ciągły i dyskretny. Model systemu 
telekomunikacyjnego. 

2. Sygnały analogowe – przetwarzanie i transmisja. Pojęcie i właściwości sygnału analogowego. 
Parametry sygnałów analogowych. Modulacje: amplitudy, częstotliwości i fazy. Demodulacja. 

3. Sygnał mowy w telekomunikacji.  Wytwarzanie mowy – model procesu. Opis sygnału w 
dziedzinie czasu. Opis sygnału w dziedzinie częstotliwości. Parametryczny opis sygnału mowy. 
Metody kompresji. 

4. Kanały telekomunikacyjne i ich wykorzystanie.  Pojęcia toru i kanału. Kanały naturalne. 
Parametry transmisyjne kanału. Objętość informacyjna sygnału a pojemność informacyjna 
kanału. 

5. Kanały telekomunikacyjne i ich wykorzystanie c.d. Zwielokrotnienie. Analogowe systemy 
wielokrotne. Kanały radiowe – właściwości i wykorzystanie. Kanały światłowodowe – właściwości 
i wykorzystanie. Kanały satelitarne – właściwości i wykorzystanie. 

6. Sygnał dyskretny i cyfrowy.  Sygnał dyskretny – parametry, przykłady. Sygnał cyfrowy – 
parametry, przykłady. Przetwarzanie A/C i C/A. Modulacje impulsowe i cyfrowe. 

7. Modulacja kodowo-impulsowa.  Próbkowanie. Kwantowanie. Kodowanie liniowe. Szum 
kwantyzacji – kompresja i kodowanie nieliniowe. 

8. Systemy teletransmisyjne.  Systemy analogowe. Trakty analogowe kablowe, radiowe i 
światłowodowe. Krotnice analogowe. Transmisja sygnałów cyfrowych w systemach analogowych.

9. Systemy teletransmisyjne c.d.  Systemy cyfrowe. Trakty cyfrowe – kablowe, radiowe i 
światłowodowe. Krotnice cyfrowe – multipleksery i demultipleksery. Transmisja sygnałów 
analogowych w systemach cyfrowych. 

10. Systemy teletransmisyjne - transmisja danych.  Sygnał naturalny, binarny i wielowartościowy. 
Transmisja synchroniczna i asynchroniczna. Zniekształcenia i zakłócenia transmisji danych. 

11. Systemy teletransmisyjne - transmisja danych c.d. Metody zabezpieczeń przed błędami 
kodowanie nadmiarowe. Kody detekcyjne. Kody korekcyjne. Kody liniowe. Kody Hamminga. 
Kody cykliczne. 

12. Systemy komutacyjne.  Systemy z komutacją łączy (kanałów). Systemy z komutacją 
wiadomości. Komutacja pakietów. 

13. Systemy komutacyjne c.d. Sygnalizacja i sterowanie. Współpraca systemów – normalizacja. 
Sieć zintegrowana. 

14. Sieci zintegrowane. Sieci telefoniczne stacjonarne. Sieci telefoniczne mobilne. Usługi 
podstawowe w sieciach telefonicznych. Usługi dodatkowe w sieciach telefonicznych. 

15. Sieci zintegrowane.  Sieci teleinformacyjne. Etapy integracji. Sieci ISDN. 

Literatura podstawowa: 
1. Grant August E. Communication Technology Update and Fundamentals, Taylor & Francis Ltd, 2016 
2. Weldon T.P.  Analog and Digital Communication Lecture Notes 2017, @Thomas P.Weldon 2017  
3. B.P. Lathi, Zhi Ding, Modern Digital and Analog Communication Systems (The Oxford Series in Electrical and 

Computer Engineering), Oxford University Press; 4 edition (January 23, 2009) 
4. Prakash C. Gupta, Data Communications and Computer Networks, Prentice-Hall of India Pvt.Ltd; 2nd edition 

edition (January 30, 2014)  

Literatura dodatkowa: 

1. Baran Z. (red.): Podstawy transmisji danych. Wyd. KiŁ, Warszawa 1992.  
2. Barczak A., Florek J., Sydoruk T.: Podstawy telekomunikacji dla informatyków. Wyd. Akademii Podlaskiej, 

Siedlce 2011 
3. Haykin S.: Systemy telekomunikacyjne. t. 1 i 2. Wyd. KiŁ, Warszawa 2000.  
4. Krysiak K.: Sieci komputerowe. Kompendium. Wyd. Helion, Gliwice 2005  
5. Norris M.: Teleinformatyka. Wyd. KiŁ, Warszawa 2002. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 



Efekty W_01, W_02 oraz efekt U_01 będą weryfikowane kolokwium pisemnym na ostatnim wykładzie.  
Przykładowe pytania: 

• Czym jest sygnał w systemach telekomunikacyjnych? Jakie są jego właściwości i jaka klasyfikacja? 
• W jaki sposób można stworzyć warunki do jednoczesnego przesyłania w tym samym torze 

telekomunikacyjnym wielu sygnałów? 
• Jaki warunek musi zostać spełniony, aby sygnał mógł być transmitowany w kanale bez żadnych 

ograniczeń i zniekształceń? 
• Opisz metody zabezpieczeń transmisji danych przed błędami. Jakie typy błędów transmisji znasz? 
• Co oznacza pojęcie komutacji w sieci telekomunikacyjnej?. 

Efekty U_01 oraz K_01 będą weryfikowanie poprzez przygotowanie krótkiej prezentacji na zadany temat związany 
nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie systemów teleinformatycznych. Prezentacja w języku angielskim. 
Przed kolokwium studenci będą mieli dostęp do listy przykładowych pytań. 
 

Forma i warunki zaliczenia: 
Moduł kończy się zaliczeniem z oceną. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie pisemnego kolokwium na 
końcowych zajęciach oraz wygłoszonej krótkiej prezentacji na zadany temat. 
Za pisemne kolokwium można na nim uzyskać do 75 pkt, za prezentację 25 pkt. Zaliczenie kolokwium jest możliwe 
po uzyskaniu co najmniej 38 pkt., natomiast zaliczenie prezentacji po uzyskaniu 13 pkt.  
Ocena końcowa z modułu (po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów 
(maksymalnie 100pkt.) może być następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena
0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C)
51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B)
61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A)

Poprawy: 
Poprawa kolokwium w trakcie sesji egzaminacyjnej. 

Bilans punktów ECTS: 
Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do prezentacji 17 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 
Przygotowanie się do kolokwium i obecność na 
kolokwium 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 18 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do prezentacji 17 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 
Przygotowanie się do kolokwium i obecność na 
kolokwium 35 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
 

 
  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Systemy operacyjne 

Nazwa w języku angielskim:   Operating systems 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:   czwarty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Piotr Świtalski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  mgr Zbigniew Młynarski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w 
problematykę systemów operacyjnych. Prezentuje on 
podstawowe struktury systemów operacyjnych. Wprowadza 
do zarządzania pamięcią operacyjną, procesami oraz 
urządzeniami wejścia-wyjścia. Pokazuje obecne 
mechanizmy stosowane w systemach operacyjnych.

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Ma podstawową wiedzę z zakresu działania systemów operacyjnych K_W09 

W_02 
Zna mechanizmy występujące w obecnych systemach operacyjnych i rozumie ich 
rolę w działaniu całego systemu K_W09 

W_03 
Zna algorytmy szeregowania zadań oraz algorytmy związane z zarządzaniem 
pamięci w systemie operacyjnym K_W09 

W_04 Zna standardy związane z systemami operacyjnymi K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi sprawnie wyszukiwać w literaturze informacje związane z systemami 
operacyjnymi K_U01 

U_02 
Potrafi wykorzystać przedstawione środowisko symulujące działanie systemu 
operacyjnego i wyciągać wnioski z jego użycia K_U04 

U_03 
Potrafi rozwiązać proste problemy związane z konfiguracją i instalacją systemu 
operacyjnego K_U07 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest znajomość zagadnień z następujących przedmiotów: 

• Architektura systemów komputerowych,  
• Podstawy programowania 

lub znajomość literatury obowiązującej w tych przedmiotach.
  



Treści modułu kształcenia: 
1. Wprowadzenie do systemów operacyjnych. Podstawowe definicje. Składowe systemu komputerowego. 

Proste systemy wsadowe. Spooling. Wieloprogramowane systemy wsadowe. Systemy z podziałem czasu. 
Systemy równoległe. Systemy rozproszone. Systemy czasu rzeczywistego. Mobilne (podręczne) systemy 
operacyjne. Ewolucja systemów operacyjnych. 

2. Struktury systemów komputerowych cz. 1. Architektura systemu komputerowego. Działanie systemu 
komputerowego. Ogólne funkcje architektury przerwań. Obsługa przerwań. Przerwania wejścia/wyjścia. 
Struktura DMA.  Struktura pamięci 

3. Struktury systemów komputerowych cz. 2. Struktura pamięci. Szeregowanie dostępu do danych na dysku. 
Hierarchia pamięci. Buforowanie podręczne. Dualny tryb operacji. Ochrona pamięci. Ochrona procesora. 

4. Struktury systemów operacyjnych cz. 1. Składowe systemu operacyjnego. Zarządzanie procesami. 
Zarządzanie pamięcią operacyjną Zarządzanie plikami. Zarządzanie systemem wejścia/wyjścia. Zarządzanie 
pamięcią pomocniczą. System interpretacji poleceń. Usługi systemu operacyjnego. Wywołania systemowe. 
Rodzaje wywołań systemowych. 

5. Struktury systemów operacyjnych cz. 2. Działanie systemu MS-DOS. Struktura systemu UNIX. Modele 
komunikacji procesów. Programy systemowe. Podejście warstwowe. Maszyny wirtualne. Projektowanie i 
implementacja systemu. Generowanie systemu. 

6. Procesy cz. 1. Koncepcja procesu. Stan procesu. Blok kontrolny procesu. Przełączanie kontekstu. Tworzenie i 
kończenie procesów. 

7. Procesy cz. 2. Współdziałające procesy. Problem producenta-konsumenta. Wątki. Struktura wątku. 
Komunikacja międzyprocesowa. Buforowanie. Zdalne wywoływanie procedur. 

8. Planowanie przydziału procesora. Pojęcia podstawowe. Cykl faz procesora i wejścia-wyjścia. Planista i 
ekspedytor. Kryteria planowania. Planowanie metodą FCFS. Planowanie metodą „najpierw najkrótsze
zadanie”. Planowanie priorytetowe. Planowanie rotacyjne. Kolejki wielopoziomowe. Planowanie zadań dla wielu 
procesorów. Ocena algorytmów planowania. 

9. Synchronizowanie procesów cz. 1. Podstawy. Zagadnienie producenta-konsumenta. Problem sekcji 
krytycznej. Rozwiązania wieloprocesowe. Sprzętowe środki synchronizacji.  

10. Synchronizowanie procesów cz. 2. Semafory i monitory. Zakleszczenia i głodzenie. Problem ograniczonego 
buforowania. Klasyczne problemy synchronizacji i ich rozwiązania. 

11. Zarządzanie pamięcią cz. 1. Podstawy. Wiązanie adresów, ładowanie i konsolidacja. Logiczna i fizyczna 
przestrzeń adresowa. Nakładki. Wymiana. Przydział ciągły. Fragmentacja. Stronicowanie. 

12. Zarządzanie pamięcią cz. 2. Stronicowanie - budowa tablicy stron. Pamięć asocjacyjna. Stronicowanie
dwupoziomowe. Ochrona pamięci. Segmentacja. Segmentacja ze stronicowaniem. 

13. Pamięć wirtualna cz. 1. Podstawy. Koncepcja pamięci wirtualnej. Stronicowanie na żądanie. Zastępowanie 
stron. Algorytmy zastępowania stron: FIFO, optymalny, LRU. Algorytmy przybliżające metodę LRU. 

14. Pamięć wirtualna cz. 2. Algorytmy zliczające. Algorytm przydziału ramek. Szamotanie. Unikanie szamotania.
Model zbioru roboczego. 

15. Interfejs systemu plików. Budowa systemu plików. Pojęcie pliku. Operacje plikowe. Tablica otwartych plików. 
Struktura pliku. Metody dostępu. Struktura katalogowa. Ochrona systemu plików. Semantyka spójności. 
 

Literatura podstawowa: 
1. Silberschatz A., Galvin P. B.: Podstawy systemów operacyjnych, wydanie szóste, WNT, 2005.  
2. Stallings W.: Operating Systems: Internals and Design Principles, Prentice Hall, 2011. 

Literatura dodatkowa: 
1. Tanenbaum A. S., Bos H.: Systemy operacyjne. Wydanie IV, Helion, 2015. 
2. Switalski P., Seredynski F.: Multiprocessor Scheduling by Generalized Extremal Optimization, Journal of 

Scheduling: Volume 13, Issue 5 (2010), Springer, 2010. 
3. Quigley E.: UNIX Shells by Examples, Prentice Hall PTR, 2004. 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany jest technikami multimedialnymi. Ćwiczenia laboratoryjne – zajęcia praktyczne z 
wykorzystaniem wybranych narzędzi programowych. Na stronie internetowej prowadzącego zamieszczane są materiały 
z problemami i zadaniami laboratoryjnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01, W_02 i W_03 weryfikowane będą poprzez egzamin ustny, kolokwium śródsemestralne, a także w toku 
weryfikacji przygotowania do kolejnych zajęć laboratoryjnych. Na egzaminie pytania będą dotyczyły poznanej struktury 
systemów operacyjnych, w szczególności zaś sposobie działania tych systemów i podstawowych algorytmów 
używanych przez systemy operacyjne. Przykładowe pytania: 



• Na czym polega koncepcja spoolingu ? 
• Przedstaw działanie systemów z podziałem czasu. 
• Omów metodę planowania priorytetowego. 

Przed egzaminem studenci będą mieli dostęp do przykładowych pytań na egzamin. 
 
Efekty W_04, U_01 do U_03 będą sprawdzane systematycznie na zajęciach laboratoryjnych. Przykładowe zadania: 

• Napisz polecenie, które dopisze do pliku o nazwie „procesy” pierwszych pięć nazw procesów, których nazwa 
zawiera ciąg znaków „sql”., 

• Wykonaj konfigurację usługi związanej z zainstalowanym wcześniej system operacyjnym, 
• Przeprowadź symulację, w której procesy są szeregowane według wskazanego algorytmu szeregowania. 

Materiały na następne laboratorium będą dostępne na dwa dni przed zajęciami. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim, 
za które można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych i dopuszczenie do egzaminu jest 
możliwe po uzyskaniu co najmniej 20 pkt.  

W trakcie semestru odbędzie się również kolokwium śródsemestralne, którego ocena będzie wliczała się do oceny 
egzaminu. Można na nim uzyskać do 15 pkt. 

Egzamin jest egzaminem ustnym. Można na nim uzyskać do 45 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku uzyskania 
co najmniej 23 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności 
od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwium zaliczeniowego 8 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 5 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 2 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 



Przygotowanie do egzaminu i kolokwium zaliczeniowego 20 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 23 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 2 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
 

 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Technologie sieciowe 

Nazwa w języku angielskim:  Networking Technologies 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Andrzej Salamończyk 
dr Grzegorz Terlikowski

Założenia i cele przedmiotu: Celem modułu jest zapoznanie z protokołami i 
technologiami używanymi w sieciach komputerowych.

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny sieci komputerowych. K_W10 
W_02 Zna warstwy sieci komputerowych w modelu OSI K_W10 
W_03 Zna protokoły komunikacyjne wykorzystywane w sieciach komputerowych, K_W10 

W_04 Zna adresowanie, protokoły i standardy wykorzystywane powszechnie w 
Internecie K_W10 

W_05 Zna podstawy programowania sieciowego w oparciu o język Java, K_W06 
W_06 Zna podstawy projektowania i zarządzania sieciami LAN. K_W10 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi implementować proste aplikacje sieciowe, także działające w oparciu o 
bazę danych, K_U08 

U_02 Potrafi zaprojektować, zrealizować i skonfigurować prostą sieć (routery, serwery, 
hosty), także  z wykorzystaniem DHCP K_U07, KU11 

U_03 Potrafi diagnozować i usuwać usterki w sieciach komputerowych K_U07, KU11 
U_04 Posługuje się symulatorem sieci. K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do podejmowania decyzji i krytycznej oceny własnych rozwiązań w 
rozwiązywaniu problemów w sieciach komputerowych K_K01 

K_02 Uwzględnia w swoich projektach i rozwiązaniach istniejące standardy sieciowe 
 K_K04 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (21 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Umiejętność programowania w języku obiektowym (Java). 
2. Znajomość architektury systemu komputerowego. 

Treści modułu kształcenia: 



1. Podstawowe pojęcia i definicje związane z technologiami sieciowymi.  Pojęcie protokołu, warstwy 
protokołów w sieciach komputerowych. Budowa modelu OSI, porównanie modelu OSI i TCP/IP.   
Identyfikacja podstawowych urządzeń sieciowych i weryfikacja ustawień sieciowych. 

2. Warstwa aplikacji – wprowadzenie.  Model programowanie sieciowego klient-server,  gniazda (sockety) 
TCP.  
Przegląd podstawowych aplikacji i protokołów sieciowych: ftp, telnet, ssh, email, WWW. Realizacja 
prostego klienta TCP do ręcznej komunikacji z serwerami HTTP, SMTP, POP3. 

3. Warstwa aplikacji - adresacja i nazewnictwo.  Adresacja IP i omówienie DNS.  
Elementy implementacji aplikacji sieciowej typu klient/serwer, realizacja czatu na gniazdach TCP w języku 
Java. 

4. Warstwa aplikacji - zastosowania internetowe. Omówienie protokołu HTTP,  SMTP i POP3, telnet, FTP, 
adresacji URL i HTML.   
Wykonanie i testowanie kabla prostego, krosowego, odwrotnego, Rozwiązywanie problemów związanych z 
warstwą fizyczną.  Budowa sieci LAN złożonej z kilku komputerów, testowanie i monitorowanie sieci. 

5. Warstwa transportu – wprowadzenie. Zasady pewnego przesyłania danych w sieciach komputerowych.  
Algorytmy Go-Back-N i Selective Repeat.   
Implementacja wielowątkowego serwera TCP, .separacja logiki wątku od logiki wykonania. Asynchroniczna 
transmisja danych w Javie. 

6. Warstwa transportu. Protokół TCP oraz struktura segmentu TCP,  protokół UDP.  
Podstawy konfigurowania routerów Cisco.  Weryfikacja i modyfikacja plików konfiguracyjnych routera. 
Instalacja, konfiguracja i umiejętność wykorzystania serwera TFTP do wysyłania i odbierania plików. 

7. Warstwa sieci – wprowadzenie. Zasady routingu, algorytm routingu Link State.  
Zaawansowane mechanizmy transmisji danych: klasy strumieniowe,  dzielenie i łączenie strumieni, 
buforowanie i formatowanie przesyłanych danych.  

8. Warstwa sieci.  Algorytm routingu Distance Vector. Routing hierarchiczny. 
Adresowanie IP - adresacja routerów w zadanej topologii. Znaczenie klas adresów IP, podsieci, masek 
podsieci, konfiguracja adresu IP na interfejsach routera. 

9. Technologie Internetowe - sieci TCP/IP.  Rys historyczny Internetu, rola aplikacji takich jak email a 
zwłaszcza WWW. 
Przesyłanie obiektów w Javie. Serializacja obiektów - interfejs Serializable. Wykrywanie typów w czasie 
wykonania - RTTI (run-time type identification). Przesyłanie obiektów przez sieć.  

10. Warstwa łącza danych - dostęp do medium. Kodowanie sygnałów w sieci. Rodzaje protokołów dostepu do 
medium (MAC), adresowanie fizyczne MAC.  Techniki wykrywania błędów. 
Konfiguracja i weryfikacja działania protokołu RIP i OSPF w sieciach LAN. 

11. Warstwa łącza danych – technologie. Prekursor Ethernetu - ALOHA net. Protokół CSMA/CD.  Ethernet 
oraz protokół ARP. Token Ring oraz FDDI. 
Zdalne uruchamianie programów w Javie. Wykorzystanie klasy Runtime i Process. Realizacja zdalnych 
poleceń środowiskowych  i  przekazywanie poleceń do aplikacji w czasie ich działania. 

12. Warstwa łącza danych - urządzenia oraz elementy projektowania sieci lokalnych.  Karty sieciowe, 
modemy,  koncentratory, mostki, przełączniki. Topologie sieci lokalnych oraz zasady projektowania. 
Zespołowa realizacja zadanej topologii sieci.  Adresowanie sieci  dysponując  ”nie zaadresowaną” topologią. 
Symulacja zaprojektowanej sieci. 

13. Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Zagrożenia bezpieczeństwa, techniki włamań, metody 
zapewniania bezpieczeństwa. Zarys technologii DES, RSA, podpis cyfrowy oraz PGP. 
Programowanie aplikacji sieciowych wykorzystujących bazy danych. Interfejs JDBC do połączeń z 
bazami danych. Przykład prostej aplikacji sieciowej wykorzystującej bazę danych. 

14. Elementy administrowania i zarządzania sieciami. Serwery proxy oraz ściany ogniowe. Protokół SNMP. 
Praktyczna realizacja prostej sieci (routery, serwery, hosty) z wykorzystaniem DHCP.  Analiza ruchu w 
czasie rzeczywistym. 

15. Elementy projektowania sieci komputerowych. Analiza wymagań użytkownika, wybrane zagadnienia 
projektowania sieci w warstwach 1 2 i 3 modelu OSI.  
Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w sieciach LAN.  Obrona zadań indywidualnych. 

Literatura podstawowa: 



1. Kurose J. F., Ross K. W., Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z Internetem w tle, Wydawnictwo 
Helion, Gliwice 2006  

2. K. Krysiak. Sieci Komputerowe - Kompendium. Wydawnictwo Helion 2005 
3. T. Sheldon. Wielka Encyklopedia Sieci Komputerowych. Wydawnictwo Robomatic s.c. 1999. 

Literatura dodatkowa: 
1. Akademia Sieci Cisco. CCNA Exploration, Semestr 1-4. PWN, Warszawa 2011 
2. Leinwand, B. Pinsky. Konfiguracja Routerów Cisco. Podstawy. Mikom, Warszawa 2002. 
3. M. Sportack. Routing IP - podstawowy podrecznik. Mikom, Warszawa 2000. 
4. M. Sportack. Sieci komputerowe. Wydawnictwo Helion 2004, 
5. R. Wright. Elementarz routingu IP. Mikom, Warszawa 1999.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, Laboratoria z wykorzystaniem sprzętu sieciowego. 
Zamieszczanie na stronach internetowych zadań i materiałów do ćwiczeń. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekt U_01 jest sprawdzany przy obronie programistycznego zadania indywidualnego. 
Efekty U_02 – U_04, są sprawdzane w czasie ocenianych zadań na laboratoriach. Niektóre z tych zadań są 
realizowane w grupach, w ten sposób są sprawdzana jest umiejętność K_03. 
Efekty W_01 – W_05, K_01, K_02 sprawdzane są egzaminie. 

Przykładowe pytania efektu W_01: 
• Omów topologie fizyczne i logiczne w sieciach komputerowych. 
• Porównaj architektury klient-serwer i peer-to-peer.  

Przykładowe pytania efektu W_02: 
• Wymień warstwy modelu OSI i omów rolę tych warstw. 
• Podaj przykłady protokołów działających w poszczególnych warstwach. Uzasadnij dlaczego ten protokół 

działa w tej warstwie. 
Przykładowe pytania efektu W_03: 

• Technologia Ethernet. Format ramki Ethernet. 
• Protokół IP, format pakietu IP. 
• Protokół TCP, nawiązywanie połączenia w TCP. Porty dobrze znanych usług. 
• Protokół UPD, różnice pomiędzy TCP i UDP. 

Przykładowe pytania efektu W_04: 
• Omów adresację IPv4, Podziel sieć na podsieci, określ typ adresu (hosta, rozgłoszeniowy, sieci). 
• Omów protokół http/smpt/pop3/ftp.  

Przykładowe pytania efektu W_05: 

Zaprojektuj adresację małej sieci. Dobierz do niej odpowiednią topologię fizyczną i logiczną. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium.  
Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

• Regularne zajęcia – 26 pkt.,  
• Obrona zadania indywidualnego – 14 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 7 pkt.  
Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. 
Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), 
w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali 
ECTS): 



Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 25 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 13 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 18 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 36 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Grafika komputerowa 

Nazwa w języku angielskim:   Computer Graphics  

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:   czwarty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Mirosław Barański 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr Mirosław Barański 
dr Mirosław Szaban 
dr Tengiz Boczoriszwili 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami związanymi z algorytmami i metodami 
grafiki komputerowej oraz zdobycie praktycznych 
umiejętności w implementacji tych algorytmów i metod. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Ma podstawową wiedzę na temat algorytmów grafiki rastrowej i wektorowej K_W11 
W_02 Ma podstawową wiedzę z zakresu przekształceń 2D i 3D K_W11 

W_03 Ma podstawową wiedzę na temat reprezentacji obiektów graficznych oraz zna 
podstawowe operacje na tych obiektach K_W11 

W_04 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wykorzystania funkcji graficznych z API 
Windows K_W11, K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi pozyskiwać informacje dotyczące grafiki komputerowej oraz komunikacji 
człowieka z komputerem z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi 
integrować pozyskane informacje z innymi zadaniami 

K_U01 

U_02 Posiada umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji 
zawodowych K_U06 

U_03 
Umie dobierać odpowiednie metody i narzędzia służące do prezentacji informacji,  
potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi w rozwiązywaniu 
problemów dotyczących prezentacji informacji

K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne:  wykłady (21 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
Znajomość analizy matematycznej, algebry oraz podstaw programowania

  



Treści modułu kształcenia: 
1. Wstęp. Prezentacja dziedziny. Podstawowe wiadomości i pojęcia grafiki komputerowej: formy 

przetwarzania danych obrazowych, grafika, przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie obrazów, formy danych 
obrazowych, grafika wektorowa i rastrowa, przekształcenia form danych obrazowych,  

2. Algorytmy rastrowe: Algorytm rysowania odcinka. Algorytmy rysowania krzywych.  
3. Wypełnianie obszarów: Rodzaje wnętrz i brzegów, Algorytmy wypełniania obszarów dla grafiki rastrowej i 

wektorowej. 
4. Geometria na płaszczyźnie R2: przekształcania punktu na płaszczyźnie: translacja, obrót, skalowanie, 

jednokładność, składanie przekształceń: obrót względem dowolnego punktu, skalowanie, 
5. Operacje na wielokątach: okienkowanie i obcinanie, wyznaczanie powłoki wypukłej zbioru punktów, 

triangulacja wielokątów, 
6. Geometria w przestrzeni R3: Podstawowe pojęcia i obiekty w przestrzeni R3, przekształcanie punktu w 

R3: translacja, obrót, skalowanie, obroty względem dowolnej prostej, przekształcenie 3-punktowe,   
7. Rzutowanie: przekształcenie układu danych do układu obserwatora, rzutowanie równoległe i 

perspektywiczne, własności rzutów,  
8. Reprezentacje obiektów: drzewa czwórkowe i ósemkowe, operacje na drzewach czwórkowych, 

reprezentacje wielościenne,  
9. Wyznaczanie linii i powierzchni zasłoniętych: ogólna charakterystyka problemu, metody dla obrazów 

rastrowych i wektorowych, wybrane algorytmy wyznaczania linii i powierzchni zasłoniętych,  
10. Biblioteka API Windows: ogólne informacje o API Windows, funkcje graficzne, przykładowe rozwiązania 

problemów grafiki komputerowej i komunikacji człowieka z komputerem za pomocą API Windows,  
11. Środowisko Adobe Flash: animacja, parametry animacji w aplikacji Flash, opcje wspomagające tworzenie 

animacji, wprowadzenie do języka Action Script: typy danych, instrukcje, obiekty, implementacja 
wybranych rozwiązań za pomocą języka Action Script.  

Literatura podstawowa: 
1. Michał Jankowski: Elementy grafiki komputerowej. WNT 2006. 
2. James D. Foley: Wprowadzenie do grafiki komputerowej. WNT 2001. 

Literatura dodatkowa: 
1. Theo Pavlidis: Grafika i przetwarzanie obrazów. WNT 1987Bjorne Stroustrup - Język C++ ; WNT 

2002. 
2. Jan Zabrodzki i inni: Grafika komputerowa, metody i narzędzia. WNT 1994. 
3. Ian Angel: Wprowadzenie do grafiki komputerowej. WNT 1988. 
4. Internet: np. www.cs.fit.edu. 
5. Shirley P.: Fundamentals of Computer Graphics, sec. ed., A K Peters, 2005. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne wspomagane technikami 
multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań laboratoryjnych.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_04 będą sprawdzane na kolokwium pisemnym. Zadania będą dotyczyły wybranych problemów 
grafiki komputerowej, danych, przykładowe zadania: 

• Dany jest ciąg n=6 punktów: {(1,4), (2,2), (3,3), (4,0), (5,3), (3,6)}. Dokonaj podziału tego wielokąta na trapezy.  

• Dany jest prostopadłością o przeciwległych wierzchołkach (0,0,0)-(10,10,10). Zapisz go za pomocą odpowiedniej 
struktury wielościennej.  

Efekt U_01 - U_02 będą systematycznie sprawdzane na zajęciach. Zadania na następne laboratorium muszą być 
dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie podanej literatury, musi się do nich 
samodzielnie lub korzystając z konsultacji przygotować.  



Efekt U_03 będą sprawdzana systematycznie na zajęciach laboratoryjnych, przykładowe zadanie: 

• Dany jest okrąg o środku (x0, y0) i promieniu R. Opracuj algorytm i następnie go zaimplementuj w środowisku 
Visual C++.  

Zadania na następne laboratorium muszą być dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się zaliczeniem z oceną. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie zajęć laboratoryjnych i 
jednego kolokwium pisemnego przeprowadzonego na ostatnim wykładzie. Na zaliczenie laboratorium składają się 
oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim, za które można uzyskać 
maksymalnie 60pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych następuje w przypadku uzyskania co najmniej 30pkt.  

Za pisemne kolokwium można na nim uzyskać do 40 pkt. Zaliczenie kolokwium jest możliwe po uzyskaniu co 
najmniej 20 pkt. Ocena końcowa z modułu (po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy 
uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) może być następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

Poprawy: 
Jednorazowa poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. Dwie poprawy obu kolokwiów w sesji 
egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego. 
 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 21 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 15 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 
Przygotowanie się do kolokwium i obecność na 
kolokwium 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 28 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 
Przygotowanie się do kolokwium i obecność na 
kolokwium 15 godz. 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
 

 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Bazy Danych 

Nazwa w języku angielskim:  Database 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Informatyka 

Jednostka realizująca:  Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak 
dr Anna Kołkowicz 
mgr Zbigniew Młynarski

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami funkcjonowania baz danych oraz 
zapoznanie ich z podstawowymi modelami zarządzania 
danymi i systemami informatycznymi to umożliwiającymi

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych, wykorzystywanych 
modeli, projektowania relacyjnych baz danych i języków zapytań K_W12 

W_02 orientuje się w rozwoju baz danych, obecnym stanie oraz najnowszych trendach 
rozwojowych i  standardach  z zakresu baz danych K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
potrafi pozyskiwać informacje na temat relacyjnych baz danych z literatury oraz 
innych źródeł, w tym zwłaszcza internetowych; potrafi integrować uzyskane 
informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować 
i uzasadniać opinie 

K_U01 

U_02 
 
posiada umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji 
zawodowych  

K_U03, K_U06 

U_03 potrafi zaprojektować, zaimplementować oraz przetestować prosty bazodanowy 
system informatyczny K_U14 

U_04 
potrafi rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie w dziedzinie relacyjnych baz 
danych wymagające korzystania ze standardów i norm inżynierskich oraz 
stosowania technologii informatycznych, wykorzystując doświadczenie zdobyte w 
środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską

K_U15 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do podejmowania decyzji i krytycznej oceny własnych rozwiązań w 
rozwiązywaniu zadań projektowych z zakresu relacyjnych baz danych K_K01 

K_02 Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu zadań projektowych z 
zakresu relacyjnych baz danych oraz krytycznie potrafi ocenić swoje działania K_K02 

Forma i typy zajęć:  studia stacjonarne:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (21 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z następujących przedmiotów: 
1. Podstawy programowania 
2. Analiza matematyczna, 
3. Matematyka dyskretna 
4. Algebra liniowa 
5. Architektura systemów komputerowych 
6. Programowanie deklaratywne 
7. Algorytmy i złożoność. 

lub znajomość literatury obowiązującej w tych przedmiotach. 

Treści modułu kształcenia: 
1. Podstawowe pojęcia baz danych. Definicja i rodzaje baz danych. Obiekty i związki, system bazy danych. 

Modele danych, model danych jako architektura; Funkcje zarządzania bazą danych, system zarządzania 
bazą danych. Projektowanie baz danych, języki baz danych. Właściwości baz danych, korzyści stosowania 
baz danych. Zapoznanie ze środowiskiem MySQL.* 

2. Relacyjny model danych. Definicja relacji, atrybuty/dziedzina i schemat relacji. Właściwości relacji, 
przykłady relacji. Klucze relacji, typy związków (relacji). Typy i stopień uczestnictwa, diagramy związków. 
Pułapki połączeń. Przekształcanie diagramu E - R w schemat relacji. Zapytania wybierające cz. I. 

3. Relacyjny model danych, cd. Integracja schematu relacji. Integracja danych. Reguły integralności 
wewnętrznej. Więzy propagacji. integralność dodatkowa. postulaty Codda. Zapytania wybierające cz. II. 

4. Hierarchiczny i sieciowy model danych. Struktura danych. Relacje/powiązania. Operowanie danymi. 
Integralność danych. Wady i zalety. Porównanie klasycznych modeli danych. Zapytania wybierające cz. III.

5. Obiektowy model danych(OMD). Pojęcie obiektowości, składniki OMD.  Mechanizmy uogólniania i 
agregacji. Procesy dziedziczenia. Integralność wewnętrzna. Notacje diagramów E - R dla OMD. 
ujednolicony język modelowania UML. Struktury danych w MySQL. 

6. Rozproszone bazy danych.  Zadania i zalety rozproszenia. Systemy zarządzania rozproszoną bazą 
danych. Systemy klient-serwer. Jednorodna i niejednorodna rozproszona baza danych. Federacyjny 
system baz danych. Zapoznanie ze środowiskiem XAMP 

7. Normalizacja bazy danych.  Pojęcie normalizacji. Typy zależności 1 NF, wady 1 NF. Pełna zależność 
funkcyjna - 2 NF, wady 2 NF. Przechodnie zależności funkcyjne - 3 NF, wady 3NF. Akomodacja zależności 
funkcyjnych i niefunkcyjnych. Diagramy zależności, 4 NF i 5NF. Projekt bazy danych 

8. Interfejs SZBD - język SQL.  Podstawowe pojęcia SQL. Klauzula SELECT. Wyrażenia z kilkoma 
operatorami. Wyrażenia w klauzuli WHERE. Wyrażenia w klauzuli ORDER BY. Projekt bazy danych 

9. SQL - funkcje sumaryczne.  Konstrukcje GROUP BY i HAVING. Tabele sumaryczne. Procent całości. 
Użycie indeksu. Metody złączenia zewnętrznego. Projektowanie formularzy cz. I 

10. SQL – podzapytania.  Zapytania złożone. Podzapytania. ANY i ALL. Podzapytania skorelowane. EXISTS i 
NOT EXISTS. Projektowanie formularzy cz. II 

11. SQL – złączenia. Przegląd złączeń. Zastępowanie podzapytań złączeniami. Złączenia z tabelami 
sterującymi. Złączenia z podzapytaniami. UNION. Perspektywy ze złączeniami. Projektowanie raportów i 
zestawień 

12. SQL – perspektywy.  Perspektywy ze złożonymi zapytaniami. Modyfikowanie danych za pomocą 
perspektyw. Stosowanie perspektyw w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych. Usuwanie perspektyw. 
Stosowanie tabel słownikowych do badania perspektyw. Autoryzacja dostępu do danych 

13. SQL - wstęp do sterowania transakcjami. Transakcje. COMMIT, AUTOCOMMIT, ROLLBACK. 
Współdziałanie COMMIT, AUTOCOMMIT, ROLLBACK. CREATE TABLE ... AS SELECT, DESCRIBE. 
Tabele słownikowe. COMMENT ON, ALTER TABLE. Aplikacja w środowisku sieciowym 

14. Fizyczne projektowanie bazy danych. Proces projektowania. Definiowanie parametrów systemu. 
Definiowanie procesów działania. Model pojęciowy danych. Schemat bazy danych. Dokumentowanie 
projektu. Praca z danymi zewnętrznymi 

15. Projektowanie aplikacji bazy danych. Strategia (analiza wstępna problemu). Analiza szczegółowa 
problemu. Projektowanie systemu. Implementacja systemu. Wdrażanie systemu. Prezentacja projektu. 
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych przedmiotu. 

* Kursywą zaznaczono zagadnienia realizowane w ramach ćwiczeń laboratoryjnych 

Literatura podstawowa: 
1. Banachowski L., Mrówka-Matejewska E., Stencel K.; Systemy baz danych. Wykłady i ćwiczenia; 

Wydawnictwo PJWSTK, 2006 
2. Barczak A., Florek J., Sydoruk T.: Bazy danych; Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006 
3. Colby J., Wilton P.; SQL od podstaw; Wydawnictwo Helion, 2005 
4. Date C.J.; Relacyjne bazy danych dla praktyków; Wydawnictwo Helion, 2005 
5. Marklyn B., Whitehorn M.; Relacyjne bazy danych; Wydawnictwo Helion, 2003 

Literatura dodatkowa: 



1. Beynon-Davies P.; Systemy baz danych; Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 2003 
2. Banachowski L., Bazy danych : wykłady i ćwiczenia / Lech Banachowski [et al.].  Warszawa : Wydaw. 

PJWSTK, 2003 
3. Jan L. Harrington; SQL dla każdego; Wydawnictwo Mikom, 2005 
4. Hernandez M. J., Viescas J. L.; Zapytania SQL dla zwykłych śmiertelników; Wydawnictwo MIKOM; 2001 

r. 
5. Hernandez M. J.; Bazy danych dla zwykłych śmiertelników; Wydawnictwo MIKOM, 2004 r. 
6. Kowalski P.; Podstawowe zagadnienia baz danych i procesów przetwarzania; Wydawnictwo MIKOM, 

2005 
7. Riordan R.M.; Projektowanie systemów relacyjnych baz danych. Wyd. RM, Warszawa 2000 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratoria – praktyczna praca na komputerze. 
Zamieszczanie na stronach internetowych zagadnień teoretycznych i zadań ćwiczeniowych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
Efekty  W_01 i W_02 będą weryfikowane na egzaminie pisemnym. Przykładowe pytania: 

• Wyjaśnij podstawowe pojęcia: baza danych, rodzaje baz danych, obiekty baz danych, funkcje baz danych, 
relacyjny model danych,  

• Wymień i scharakteryzuj właściwości BD, 
• Scharakteryzuj systemy zarządzania bazą danych, 
• Określ wynik działania operatorów relacji na podanych tabelach,  
 

Efekty U_01 - U_04  weryfikowane będą w trakcie zajęć oraz sprawdzane na egzaminie pisemnym. Przykładowe 
zadania: 

• Zaproponuj strukturę podanej bazy danych właściwą dla  1NF, 2NF, 3NF postaci normalnej. 
• Podaj polecenie SQL umożliwiające np: 

o pobranie z bazy danych  rekordów studentów o stypendium > od średniej kwoty stypendium liczonej 
dla studentów danego roku i kierunku 

o aktualizację wierszy tabeli spełniających podany warunek (np. aktualizacja płacy pracowników 
polegająca na powiększeniu poborów wybranych pracowników, np. o stażu > 5,  o 2% , 

• Uwzględniając strukturę bazy danych  i podane zależności funkcyjne określ w jakiej postaci normalnej jest 
podana baza danych.  

. 
Efekty K_01 i K_02 będzą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności, w czasie zajęć 
laboratoryjnych, a także będzie sprawdzany na egzaminie pisemnym.   
Przykładowe zadania: 

• Zaprojektuj strukturę rozmów z potencjalnym użytkownikiem bazy danych  
w celu określenia diagramu związków encji.  

Przed egzaminem studenci  będą mieli dostęp do pełnej listy pytań.  
Zadania na następne laboratorium muszą  być dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie 
podanej literatury, musi się do nich przygotować samodzielnie lub korzystając z konsultacji..   

Forma i warunki zaliczenia: 
Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

• regularne zajęcia – 30 pkt. 
• zadanie indywidualne – 20pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów za regularne zajęcia (15 pkt) 
i co najmniej połowę punktów za zadanie indywidualne (10pkt.). Na tej formie zajęć student może maksymalnie 
uzyskać 50 pkt. 
Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 50 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 25 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w 
zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali 
ECTS): 
 



Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 

Poprawy: 
Trzy terminy egzaminu pisemnego. Dodatkowy termin zaliczenia laboratorium w sesji egzaminacyjnej. 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 5 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 21 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 25 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 13 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Systemy Wbudowane 

Nazwa w języku angielskim:  Embedded Systems 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   Drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Grzegorz Terlikowski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Grzegorz Terlikowski  
mgr Kamil Skarżyński

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem kursu jest przedstawienie wiedzy 
dotyczącej systemów wbudowanych i jej 
praktyczne wykorzystanie w zbudowaniu 
wybranego systemu mikroprocesorowego

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą struktur i funkcjonalności wbudowanych 
systemów mikroprocesorowych K_W05 

W_02 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie działania modułów interfejsowych 
wykorzystywanych we wbudowanych systemach mikroprocesorowych K_W05, K_W08 

W_03 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie języków programowania wbudowanych 
systemów mikroprocesorowych K_W08 

W_04 
Ma uporządkowana wiedzę na temat zasad działania różnych protokołów 
służących do budowy sieci przewodowych i bezprzewodowych m.in. w obszarze 
automatyki budynkowej  

K_W10 

 UMIEJĘTNOŚCI  
U_01 Potrafi pracować z dokumentacją wbudowanego systemu mikroprocesorowego K_U01 
U_02 Umie zbudować i zaprogramować wbudowany system mikroprocesorowy w 

oparciu o platformę Arduino K_U08 
U_03 Umie wybrać interfejs systemu wbudowanego i go oprogramować K_U08 

U_04 Umie weryfikować poprawność napisanego programu, potrafi dobrać odpowiednie 
dane testowe K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do podejmowania decyzji i krytycznej oceny własnych rozwiązań w 
rozwiązywaniu zadań projektowo-programistycznych K_K01 

K_02 
Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
programistycznych oraz krytycznie potrafi ocenić swoje działania K_K02 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (18 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Znajomość języków asemblera oraz C/C++ na poziomie podstawowym 

Treści modułu kształcenia: 
1. Wstęp do systemów wbudowanych. Definicje. Zastosowania. Konstrukcje. Funkcje. Parametry. Właściwości i 

charakterystyki.  
2. Podstawowe architektury systemów wbudowanych. Architektura i działanie mikroprocesora na przykładzie 

Intel 8086. 
3. Projektowanie systemów wbudowanych. Etapy projektowania systemu wbudowanego. Platformy sprzętowe 

umożliwiające tworzenie układów wbudowanych. Architektura Arduino Uno. 
4. Przegląd firm specjalizujących się w produkcji mikrokontrolerów. Przegląd rodzin mikrokontrolerów. 

Programowanie mikrokontrolerów PIC18. Asembler MPASM. Elementy języka asemblera. Dyrektywy i 
instrukcje. Przykłady 

5. Budowa rozkazów w mikrokontrolerach PIC18. Cykl wykonania rozkazu. Organizacja pamięci.  
6. System przerwań na przykładzie mikrokontrolera PIC18F6720. 
7. Układy czasowo-licznikowe na przykładzie mikrokontrolera PIC18F6720.  
8. Moduł Capture/Compare/PWM. Budowa i funkcje. 
9. Modułu intefejsowe RS232 i USART. 
10. Moduł intefejsowy SPI. 
11. Moduł intefejsowy I2C. 
12. Modułu intefejsowe stosowane w motoryzacji: CAN i LIN, Flex Rey, MOST. 
13. Sieci bezprzewodowe oparte na Z-Wave, ZigBee, Bluetooth, WiFi. 
14. Pozostałe moduły interfejsowe: ISA, PCI, USB, Thunderbolt 

15. Moduły peryferyjne. Moduły POR, PWRT, OST, BOR, WDT. Moduły ICSP, ICD, JTAG. Ptrzetworniki ADC i 
DAC.Tryb zasypiania.

Literatura podstawowa: 

1. Aleksander Timofiejew. Wbudowane systemy mikroprocesorowe. Wyd. 2. Siedlce: Wyd. Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012. 247 s. - ISBN 978-83-7051-661-1 

2. Aleksander Timofiejew. Praktyczny kurs programowania w językach asemblerów. Wyd. 2. Siedlce: Wyd. 
Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego, 2012. 310 s. - ISBN 978-83-7051-660-4 

3. Gook Michael. Interfejsy sprzętowe komputerów PC. Wydawnictwo HELION 2005. 
4. Martin Evans, Joshua Noble, Jordan Hochenbaum. Arduino w akcji. Helion 2014. 

Literatura dodatkowa: 
1. Daca W., Mikrokontrolery - od układów 8-bitowych do 32-bitowych, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2001 
2. Jabloński T., Mikrokontrolery PIC16F8x w praktyce. Wydawnictwo BTC, 2002, ISBN: 83-910067-1-9 
3. Petraszek S., Mikroprocesory jednoukładowe PIC, Wydawnictwo HELION 2002 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia wspomagane sprzętem laboratoryjnym. 
Zamieszczanie na stronie internetowej zadań ćwiczeniowych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
Efekty W_01 – W_03 będą sprawdzane podczas egzaminu w formie pisemnej. 
Przykładowe pytania: 

• Zdefiniuj pojęcie "System wbudowany”. Opisz uogólniony schemat funkcjonalny systemu.  
• Scharakteryzuj organizację pamięci mikrokontrolera z rodziny PIC18. 
• Scharakteryzuj i porównaj funkcje modułu I2C i SPI. 

Efekt U_01 - U_03 będą systematycznie sprawdzane na zajęciach oraz podczas obrony projektu indywidualnego. 
Zadania na następne laboratorium muszą być dostępne tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie podanej 
literatury, musi się do nich samodzielnie lub korzystając z konsultacji przygotować.  
Przykładowe zadania: 

• Zaprojektować układ oraz napisać w języku C++ program, który wyświetla nazwisko po naciśnięciu 
microswitcha i usuwa z wyświetlacza znaki po zwolnieniu przycisku.  

• Zapoznać się z funkcjonalnością środowiska MPLAB IDE, Arduino IDE. 
• Zaprojektować układ oraz napisać w języku C++ program, który symuluje działanie zamka szyfrowego z 

klawiaturą membranową i wyświetlaczem LCD. 
Efekty K_01, K_02 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych, 
podczas zaliczania zadania indywidualnego,  a także będą sprawdzane na egzaminie ustnym. 



Forma i warunki zaliczenia: 
Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 
• Regularne zajęcia – 30 pkt.,  
• Obrona zadania indywidualnego – 20 pkt. 
Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 15 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 10 pkt. 
Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 50 pkt. 
Egzamin jest egzaminem pisemno - ustnym. Można na nim uzyskać do 50 pkt. Egzamin będzie zaliczony w 
przypadku uzyskania co najmniej 25 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części 
składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach 
ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena
0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C)

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 
61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 

Poprawy: 
Jednorazowa poprawa każdego ćwiczenia w trakcie zajęć w semestrze. Poprawa zadania indywidualnego w sesji 
egzaminacyjnej przed drugim terminem egzaminu. 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 7 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 6 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 28 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Platformy Programowania 

Nazwa w języku angielskim:  Programing platforms 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Informatyka 

Jednostka realizująca:  Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  I stopnia 

Rok studiów:  III 

Semestr:  V 

Liczba punktów ECTS:  4  

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dariusz Mikułowski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Grzegorz Terlikowski 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami związanymi z wybranymi platformami 
programowania: J2EE oraz .NET a także ich 
wykorzystanie w praktyce 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna strukturę, najważniejsze obiekty i metody aplikacji opartej  na technologii 
serwletów; Wie, co to są i do czego służą obiekty httprequest, httpresponse, 
ServletConfig i ServletContext; Wie, co to są filtry serwletów i obiekty 
nasłuchujące; 

K_W06, K_W10 

W_02 
Zna elementy, i sposób działania aplikacji JSP; Zna przeznaczenie i sposób 
użycia znaczników jsp; Wiee, co to są wyrażenia EL i zna sposoby ich użycia w 
kodzie JSP; Zna strukturę i przeznaczenie komponentów Java Beans.

K_W06, K_W10 

W_03 
Zna trójwarstwowy model aplikacji webowej; Potrafi wymienić i opisać sposoby 
dostępu do danych stosowane na platformie J2EE; Wie co to są persystencje i 
obiekty DAO. Zna najważniejsze technologie dostępu do danych platformy J2EE 
takie jak: JDBC, JTA, Hibernate, 

K_W10, K_W12 

W_04 

Potrafi wyjaśnić, co to jest paradygmat MVC i wie do czego służą poszczególne 
elementy aplikacji zgodnej z tym paradygmatem; Potrafi wymienić najważniejsze 
technologie wspierające tworzenie aplikacji MVC; Zna strukturę i mechanizmy 
działania aplikacji budowanej przy pomocy frameworka Spring takie jak 
wstrzykiwanie zależności 

K_W06, K_W10 

W_05 
Zna podstawowe i zaawansowane struktury języka C# takie jak: typy proste, typy 
złożone i generyczne, struktury, klasy, konstrukcje, delegaty; Wie, co to jest 
hermetyzacja klas.

K_W06 

W_06 

Zna strukturę i przeznaczenie głównych elementów aplikacji tworzonych przy 
pomocy bibliotek Web Forms i Web MVC; Potrafi wymienić i podać przeznaczenie 
najważniejszych znaczników ASP  .NET; Wie, jak można przeprowadzić walidację 
danych z formularzy przy pomocy atrybutów i własnych klas; Wie co to są obiekty 
ADO.Net; Zna strukturę i przeznaczenie głównych elementów aplikacji tworzonych 
przy pomocy bibliotek Web Forms i Web MVC; Potrafi wymienić i podać 
przeznaczenie najważniejszych znaczników ASP  .NET; Wie, jak można 
przeprowadzić walidację danych z formularzy przy pomocy atrybutów i własnych 
klas; Wie co to są obiekty ADO.Net;

K_W10 

W_07 
Zna strukturę i sposób implementacji aplikacji WinForms; Zna główne właściwości 
klasy Control; Wie co to jest programowanie zdarzeniowe; Potrafi wymienić i 
podać przeznaczenie najważniejszych kontrolek;

K_W06 



 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi zaimplementować prostą aplikację opartą o technologię Java Serwlets. K_U01, K_U14 
U_02 Potrafi zaimplementować aplikację opartą na stronach JSP. K_U01, K_U14 

U_03 
Potrafi zaimplementować aplikację o strukturze zgodnej z paradygmatem MVC 
przy pomocy frameworka Spring MVC korzystającą z dostępu do danych 
utrwalanych w bazie danych. 

K_U14, K_U15 

U_04 Potrafi zaimplementować aplikację o strukturze zgodnej z paradygmatem MVC na 
platformie .NET. K_U14, K_U15 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. K_K01 

K_02 Potrafi formułować własne opinie na temat różnych platform programistycznych 
oraz aktualnie dostępnych technologii do tworzenia aplikacji webowych. K_K01, K_K02 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
1. Umiejętność programowania proceduralnego na poziomie podstawowym; 
2. Umiejętność programowania zgodnego z paradygmatem programowania obiektowego;  

Znajomość podstawowych algorytmów i złożonych struktur danych i umiejętność ich zastosowania w czasie 
samodzielnego programowania. 

Treści modułu kształcenia: 
1. Platformy .net oraz J2EE. Metody tworzenia oprogramowania: metoda wstępująca, metoda 

zstępująca, programowanie obiektowe, programowanie deklaratywne. Języki programowania. Elementy 
platformy .NET. Rodzaje aplikacji na platformie .NET. Elementy platformy J2EE. Składniki podstawowe i 
dodatkowe technologie związane z platformą J2EE. 

2. Programowanie serwletów Java. Struktura i pliki konfiguracyjne serwera Tomcat. Działanie serwera 
www i aplikacji webowej. Deskryptor wdrożeniowy aplikacji. Dynamiczne konfigurowanie serwletów przy 
pomocy adnotacji. Cykl życia i główne metody serwletu. Wykorzystanie technologii JDBC do łączenia 
się z bazą danych. Klasy nasłuchujące i filtry serwletów. Mechanizm cookies.  

3. Programowanie aplikacji opartych na dynamicznych stronach JSP. Struktura aplikacji JSP. 
Rodzaje znaczników. Dyrektywy, skryptlety i standardowe znaczniki JSP. Komponenty Java Beans. 
biblioteka tagów JSTL. Rodzaje znaczników JSTL. Tworzenie własnych bibliotek znaczników. 
Wyrażenia JSP i wyrażenia w języku EL. Dokumenty JSP. 

4. Trójwarstwowy model aplikacji webowej. Warstwy prezentacji, warstwa biznesowa, warstwa 
integracji danych. Paradygmat MVC. Struktury ramowe implementujące model MVC. TTechnologia 
Spring i framework Spring MVC. Mechanizmy odwrócenia kontroli i wstrzykiwania zależności. Specjalne 
adnotacje w Spring. Kontekst aplikacji Spring. Generowanie widoków - znaczniki Spring. Kontrolery 
Spring. 

5. Paradygmat MVC na przykładzie MVC Spring. Rodzaje kontrolerów. Właściwości kontrolerów. 
Konfiguracja kontrolerów za pomocą adnotacji.  Obsługa formularzy w Spring MVC. Walidacja danych z 
formularzy. Modele w Spring MVC. Kontrolery obsługujące formularze i kreatory. Przesyłanie plików na 
serwer. 

6. Dostęp do bazy danych w aplikacjach na platformie J2EE. Obiekty domeny. Mechanizm JDBC. 
Użycie JDBC w aplikacjach Spring. Framework Hibernate. Otwarta i zamknięta sesja Hibernate. Plik 
odwzorowań Hibernate. Użycie obiektów DAO. Java Transaction APII. Standard EJB3. Persystencje ze 
standardu EJB3. Deklaratywne konfigurowanie transakcji przy pomocy adnotacji.  

7. Technologie do tworzenia warstwy prezentacji aplikacji J2EE. Technologie do generowania 
widoków JSF, Struts, Freemarker, Velocity, Webmacro. Standard JSF. Struktura aplikacji JSF. Kontroler 
FacesServlet. Znaczniki JSF. Użycie wyrażeń UEL. Walidacja danych z formularzy JSF. 
Internacjonalizacja aplikacji JSF. Technologia szablonów Velocity. Szablony Freemarker. Technologia 
szablonów Webmacro. Aplikacje w technologii Struts (kafelki). Generowanie widoków przy pomocy makr 
Spring.  

8. Podstawy platformy .NET. Narzędzia .NET (CLR, IL, CLS, assembly. Języki platformy .NET: C#, 
Visual basic, Delphi. Specyfikacja CLI. Rodzaje aplikacji .NET: konsolowe, webowe, aplikacje MDI i SDI.

9. Podstawy języka C#. Elementy leksykalne języka: komentarze, operatory, wbudowane typy danych, 
stałe, zmienne, instrukcje. Metody klasy konsoli. Właściwości konsoli. Instrukcje warunkowe. Instrukcje 
pętli. 

10. Proste i złożone typy w języku C#. Instrukcje break i continue. Operator warunkowy. Metody konwersji 
i rzutowanie typów. Operacje na łańcuchach znakowych. Tablice i listy. Struktury a klasy. Kolekcje. 
Modyfikatory dostępu. Zmienne statyczne. Akcesory i właściwości. 

11. Zaawansowane możliwości języka C#. Typy skalarne i referencyjne. Modyfikatory ref i out. Użycie 



typów generycznych (kolekcje). Przeciążanie metod i konstruktorów. Klasy zamknięte i abstrakcyjne. 
Hermetyzacja klas. Użycie interfejsów. Indeksery. Obsługa wyjątków w C#. Instrukcje Checked i 
Unchecked. Obsługa plików i strumienie. Użycie delegacji. programowanie oparte na zdarzeniach.  

12. Strony ASP.Net i biblioteka Web Forms. Języki do tworzenia stron internetowych. Obiekty z biblioteki 
WebForms. Programowanie wizualne.  Kontrolki WebForms. Obiekty Label, Edit i Button. Kontrolka 
Image.  Zapisywanie plików na serwerze. Komponenty do obsługi poczty e-mail. Przechowywanie stanu 
aplikacji (obiekty Session, Application i Page. Tematy i skórki. 

13. Aplikacje .NET MVC Framework. Struktura projektu aplikacji. Dostęp do danych (obiekty ADO.NET). 
Modele w MVC .net Framework. Użycie atrybutów i walidacja danych w modelach. Walidacja danych 
realizowana po stronie klienta. Zaawansowane mechanizmy walidacji danych. Implementowanie 
kontrolerów. Widoki w aplikacjach .NET MVC. Mechanizm mapowania ścieżek na metody kontrolerów.  

14. Biblioteka Windows Forms. Właściwości klasy Control. Metody klasy Control. Klasa Application. 
Dodawanie i oprogramowywanie kontrolek formularza. Programowanie zdarzeniowe. Implementacja 
techniki Przeciągnij i upuść. Właściwości konponentu Menustrip. Kontrolka Toolbar. Kontrolka 
TabControl. Kontrolki tekstowe: CompoBox, ListBox i ReachTextBox. Kontrolka Timer.  Standardowe i 
niestandardowe okienka dialogowe. Aplikacje SDI i MDI.  

15. Biblioteka Windows Presentation Foundation – tworzenie aplikacji okienkowych dla Windows. Tworzenie 
interfejsu użytkownika w języku XAML. Implementowanie logiki aplikacji w klasach C#. Dodatkowe 
biblioteki do tworzenia interfejsu o wyglądzie kafelkowym (ModernUI). Implementowanie obsługi 
klawiatury w aplikacjach WPF. Umieszczanie elementów graficznych w interfejsie użytkownika.

Literatura podstawowa: 
1. Rod Johnson, Juergen Hoeller, Alef Arendsen, Thomas Risberg, Colin Sampaleanu, Spring Framework. 

Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie. Helion, Gliwice 06/2006. 
2. Jon Galloway, Scott Hanselman, Phil Haack, Scott Guthrie, Rob Conery, Professional ASP.NET MVC 2, 

Wiley Publishing, Inc. 2010; 
3. D. Mikułowski. XML w programowaniu aplikacji internetowych. Akademia Podlaska Siedlce 2009.

Literatura dodatkowa: 
1. Alur Deepak, Crupi John, Malks Dan. J2EE. Wzorce projektowe. Wydanie 2 Helion Gliwice 2007. 
2. Andrew Troelsen, Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform, Apress 2009; 
3. Adam Bochenek. Prosty przepis na J2EE: Boss, Eclipse i komponenty EJB. MIKOM Warszawa 2005. 
4. J2EE Tutorial http://java.sun.com/j2ee/1.4/docs/tutorial/ 
5. Marty Hall, Larry Brown, Yaakov Chaikin. Java Servlet i Java Server Pages. Wydanie II. Helion Gliwice 

2009. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne na stanowiskach 
komputerowych. Zamieszczanie na stronach internetowych elementów treści wykładów oraz problemów i zadań 
laboratoryjnych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty U_01 – U_04 będą sprawdzane podczas wszystkich zajęć laboratoryjnych w formie zadań do samodzielnego 
rozwiązania, które studenci będą otrzymywać pod koniec każdych zajęć. Ponadto, efekty U_01 – U_04 będą 
sprawdzane poprzez zrealizowanie przez studenta samodzielnego projektu programistycznego, którego temat 
student otrzyma na zajęciach w połowie semestru. Efekty W_01 – W_07 będą sprawdzane poprzez egzamin w 
formie pisemnego testu elektronicznego w czasie sesji egzaminacyjnej. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 
• Regularne zajęcia – 26 pkt.,  
• Obrona zadania indywidualnego – 14 pkt. 
Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 7 pkt. 
Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. 
Egzamin jest egzaminem pisemnym, który może mieć formę testu elektronicznego. Można na nim uzyskać do 60 
pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po 
zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest 
następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena
0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C)



51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B)
61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A)

 
Poprawy: 
Jednorazowa poprawa każdego samodzielnego zadania w trakcie zajęć w semestrze. Dwie poprawy dowolnych 
samodzielnych zadań w sesji egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego. 
Poprawa obrony samodzielnego projektu w sesji egzaminacyjnej. 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w zajęciach laboratoryjnych 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do zajęć 
laboratoryjnych 25 godz. 

Udział w konsultacjach 5 godz. 
Przygotowanie się do samodzielnego zadania 
indywidualnego, egzaminu i obecność na 
egzaminie 

10 godz. 

Sumaryczne obciążenie studenta 100 godz. 

Punkty ECTS 5 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 46 godz. 

Udział w konsultacjach 4 godz 
Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 
egzaminie 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie studenta 125 godz. 

Punkty ECTS 5 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Sztuczna inteligencja 

Nazwa w języku angielskim:   Artificial Intelligence 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  trzeci 

Semestr:   piąty 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Tchórzewski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
problemami związanymi ze sztuczną inteligencją: bazy 
wiedzy, systemy ekspertowe, sieci neuronowe i inne. 
Także celem zajęć jest poznanie przez studenta 
systemów wspomagających programowanie problemów 
sztucznej inteligencji

Symbol efektu 
Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 

Zna metody tworzenia bazy wiedzy, w tym w szczególności z wykorzystaniem 
drzewa celów oraz zna mechanizmy wnioskowania wykorzystywane w 
maszynach wnioskujących, jak np. wnioskowanie do przodu, wnioskowanie 
do tyłu, wnioskowanie mieszane, itp. i rozumie podstawowe zagadnienia 
modelowania analitycznego, neuralnego i identyfikacyjnego systemów, 
procesów, obiektów, itp. na poziomie niezbędnym do: otrzymywania 
złożonych modeli w środowisku MATLABA i Simulinka

K_W15 

W_02 

Zna zasady projektowania systemów ekspertowych, sztucznych sieci 
neuronowych oraz systemów ewolucyjnych i rozumie podstawowe 
zagadnienia z zakresu sztucznej inteligencji, w tym zna i rozumie jej 
podstawowe metody: systemy ekspertowe, sztuczne sieci neuronowe, 
algorytmy ewolucyjne, algorytmy immunologiczne, algorytmy mrówkowe, 
systemy rozmyte, algorytmy kwantowe, metody reprezentacji wiedzy, metody 
akwizycji wiedzy oraz metody wnioskowania itp.

K_W15 

W_03 

Zna takie narzędzia wspomagające tworzenie systemów sztucznej inteligencji 
jak MATLAB i Simulink (w tym język Matlab, System Identification Toolbox, 
Neural Network Toolbox, Fuzzy Logic Toolbox, Control System Toolbox, 
Symbolic Math Toolbox, itp.) i rozumie zagadnienia z zakresu metodyki i 
technik programowania, najważniejszych paradygmatów programowania w 
językach bardzo wysokiego poziomu takich jak język systemowy Matlab 

K_W15 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi projektować i przeprowadzać eksperymenty z wykorzystaniem 
środowiska MATLAB i Simulink, w tym potrafi pozyskać dane do 
eksperymentu, przygotować eksperyment praktyczny z wykorzystaniem 
środków informatycznych, przeprowadzić eksperyment, zinterpretować 
uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

K_U07 

U_02 
Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i 
przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania, w 
tym dokumentację z realizowanych laboratoriów i instrukcję użytkowania 
opracowanego własnego systemu, potrafi przygotować drzewo celów oraz 

K_U05 



zaprogramować system ekspertowy, potrafi przygotować plik uczący i 
zaprojektować sztuczną sieć neuronową, potrafi przygotować populację 
początkową i zaprogramować algorytm genetyczny.

U_06 

Przy identyfikowaniu i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz 
przy ich rozwiązywaniu potrafi wykorzystywać metody analityczne, 
symulacyjne i eksperymentalne, dostrzegać ich aspekty systemowe i 
pozatechniczne oraz dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych 
rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich oraz potrafi wykorzystać 
środowisko MATLABA i Simulinka (j. Matlab, SMT, SIT, NNT, CST, FLT) do 
projektowania, testowania i symulacji złożonych systemów sztucznej 
inteligencji

K_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych i 
grupy laboratoryjnej, w której uczestniczy. Jest gotów do przyjmowania 
odpowiedzialności za skutki pracy na zajęciach laboratoryjnych.

K_K01 

K_02 
Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz 
jest gotów do konstruktywnej krytyki w stosunku do działań swoich i innych 
osób. Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, 
konieczności przejawiania inicjatywy oraz przestrzegania zasad etyki 
zawodowej i inżynierskiej 

K_K02 

K_03 Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej informatyka, w tym 
do przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych i do 
dbania o dorobek i tradycję zawodu informatyka

K_K04 

Forma i typy zajęć:  Studia stacjonarne: wykłady (21 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
 Studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
1. Wiedza z podstaw logiki matematycznej, rachunku zdań, rachunku predykatów, algorytmów i złożoności. 
2. Znajomość podstaw programowania deklaratywnego, w tym języka Prolog. 
3. Znajomość podstaw  grafiki i komunikacji człowiek-komputer. 
4. Umiejętność samodzielnego programowania w dowolnych środowiskach programistycznych. 
5. Znajomość wykorzystywania inżynierii oprogramowania.



Treści modułu kształcenia: 
1. Wstęp do sztucznej inteligencji. Inteligencja a sztuczna inteligencja, algorytmika a heurystyka, Logika a 

metalogika, wiedza a baza wiedzy, życie a sztuczne życie, Kod genetyczny a kod informacyjny, Test Turinga, 
Automatyka, cybernetyka, informatyka a sztuczna inteligencja, Metody, języki i narzędzia sztucznej inteligencji, 
Projektowanie i implementacja systemów sztucznej inteligencji, Zastosowania systemów sztucznej inteligencji  

2. Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. Projektowanie i programowanie systemów ekspertowych. Metody 
akwizycji wiedzy. Języki systemów ekspertowych, Inżynieria wiedzy i architektura systemów ekspertowych, 
Zastosowania systemów ekspertowych, Systemy ekspertowe czasu rzeczywistego  

3. Metody reprezentacji wiedzy oraz metody akwizycji wiedzy.  Rachunek zdań, Stwierdzenia, Regułowa 
reprezentacja wiedzy, Rachunek predykatów, Sieci semantyczne, Reprezentacja wiedzy za pomocą ram, Inne 
metody reprezentacji wiedzy. Metody akwizycji wiedzy, moduły objaśniania wiedzy, itp.  

4. Metody wnioskowania . Wnioskowanie w przód, Sterowanie wnioskowaniem, Wnioskowanie wstecz, 
Wnioskowanie mieszane, Wnioskowanie rozmyte, Podstawowe zagadnienia uczenia się maszyn, Metodyka 
tworzenia i badania poprawności bazy wiedzy  

5. Sieci neuronowe I. Idea sieci neuronowych, Charakterystyka sztucznego neuronu, Proste modele neuronu, 
Rodzaje sieci neuronowych, Struktura sieci, Podstawowe metody uczenia sieci, Reguły uczenia sieci neuronowych 

6. Sieci neuronowe II . Funkcjonowanie sztucznej sieci neuronowej, Sieci liniowe i nieliniowe, Sieci jednokierunkowe 
i sieci rekurencyjne, Sieci komórkowe, Sieci jednowarstwowe i wielowarstwowe, Przykłady sztucznych sieci 
neuronowych: PERCEPTRON, HOPFIELDA, HAMMINGA, Kohonena, sieci chaotyczne, sieci ontogeniczne, sieci 
dualne, itp.  

7. Sieci neuronowe III. Reguły uczenia sztucznych sieci neuronowych, Uczenie z nadzorem, bez nadzoru, z 
krytykiem, Reguły uczenia: Reguła HEBBA, Reguła Perceptronowi,  Reguła Delta, Reguła Widrowa – Hoffa, 
Reguła WTA i WTM, Reguła gwiazdy wyjść, Nowoczesne metody uczenia, Parametry uczenia sztucznej sieci 
neuronowej 

8. Algorytmy genetyczne I. Klasyczny algorytm genetyczny, Pojęcie krzepkości algorytmów genetycznych, 
Populacja początkowa, Operatory genetyczne krzyżowania i mutacji, Metody selekcji, Rola funkcji przystosowania, 
Zarządzanie populacją 

9. Algorytmy genetyczne II. Matematyczne podstawy algorytmów genetycznych. Teoria schematów, Liczność i 
długość schematu, Przystosowanie schematu, Twierdzenie o schematach, Hipoteza bloków budujących, 
Zapobieganie przedwczesnej zbieżności. Strategie ewolucyjne, Programowanie genetyczne i ewolucyjne, 
Algorytmy koewolucyjne, Genetyczne systemy uczące się, Modyfikacje algorytmów ewolucyjnych  

10. Sztuczne systemy immunologiczne. Detekcja jako dopasowywanie elementów, Pamięć immunologiczna, 
Funkcjonowanie i metadynamika układu odpornościowego, Typy struktur w systemie, Binarny klasyfikator, Rola 
strzelców, Samoorganizacja pamięci immunologicznej, Pociski (limfocyty wysyłane przez strzelców), System 
immunologiczny jako system ewolucyjny 

11. Nowe metody sztucznej inteligencji. Sztuczne systemy mrówkowe, Fabryki bezludne, Sztuczne życie, Uczenie 
maszynowe, Algorytmy kwantowe, Rozproszone systemy sztucznej inteligencji, itp.

Literatura podstawowa: 

1. Kamińska A., Pinczyk B.: Ćwiczenia z MATLAB. Przykłady i zadania. MIKOM. Warszawa 2002. 
2. Rutkowski L.: Metody i techniki sztucznej inteligencji. PWN. Wyd. II zmienione. Warszawa 2012. 
3. Tchórzewski J.: Sztuczna inteligencja i informatyka kwantowa. Cz. 1. Wybrane zagadnienia. Cz. 2. Ćwiczenia 

laboratoryjne w środowisku MATLAB’a i Simulink’a (Cz. 1 dostępna w postaci print screen-ów prezentacji w Power 
Point. Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2017. Cz. 2 dostępna w postaci instrukcji ćwiczeń laboratoryjnych w wersji z 
września 2017). 

4. Wierzchoń S.: Sztuczne systemy immunologiczne. Teoria i zastosowania. AOW EXIT. Warszawa 2001.

Literatura dodatkowa: 

1. Arabas J..: Wykłady z algorytmów ewolucyjnych. WNT. Warszawa 2001.  
2. Flasiński M.: Wstęp do sztucznej inteligencji. PWN. Warszawa 2011. 
3. Osowski S.: Sieci neuronowe do przetwarzania informacji. OW PW. Warszawa 2000. 
4. Tadeusiewicz R., Chaki R., Chaki N.: Exploring Neural Networks with C#. CRC Press. 2014. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. Udostępnianie studentom treści wykładów 
przygotowanych w postaci print screen-ów prezentacji w MS Power Point oraz instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych 
(wersja pdf). Ćwiczenia laboratoryjne realizowane są w 4-rech tematach. Na każdy temat składają się trzy ćwiczenia 
laboratoryjne:  
− przygotowanie przez studenta własnego zadania do zaprogramowania w środowisku MATLAB i Simulink 

(przygotowanie danych rzeczywistych na zadany temat, sposobu rozwiązania zadania oraz poznanie środowiska 
programowania),  

− zaprojektowanie własnego zadania przy konsultacji z prowadzącym zajęcia w środowisku MATLABA i Simulinka,  
− opracowanie sprawozdania z wykonanego samodzielnie zadania, instrukcji obsługi programu oraz zaliczenie 

tematu (praktyczne i teoretyczne)  
Treści tematów:  
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Temat 1: Opracowanie eksperymentu badawczego, danych do badań oraz przeprowadzenie identyfikacji i badań 
analitycznych systemu w środowisku MATLABA i Simulinka z wykorzystaniem System Identification Toolbox-a i 
Control System Toolbox-a. 
Temat 2: Przygotowanie pliku uczącego oraz zaprojektowanie sztucznej sieci neuronowej w środowisku MATLAB i 
Simulink z wykorzystaniem Neural Network Toolbox-a. 
Temat 3: Zaprojektowanie algorytmu ewolucyjnego na bazie uzyskanych wyników identyfikacji (utworzenie populacji 
początkowej, opracowanie własnego algorytmu krzyżowania, mutacji, selekcji, funkcji krzepkości,  itp.) oraz 
zaprogramowanie algorytmu genetycznego w j. Matlab w postaci m-pliku i jego przetestowanie. 
Temat 4: Zaprojektowanie w Simulinku modelu do symulacji i testowania poprawności uzyskanych rozwiązań, a m.in. 
do porównywania uzyskanych modeli za pomocą różnych technik programistycznych oraz w odniesieniu do systemu 
rzeczywistego. 
Zadania dla wyróżniających się studentów: Każdy zainteresowany student otrzymuje do samodzielnego poznania 
środowisko programistyczne z zakresu sztucznej inteligencji i robotyki. Samodzielnie opracowuje przykład, 
implementuje go w środowisku oraz przygotowuje  sprawozdanie z przeprowadzonych badań oraz instrukcję obsługi 
programu. Przewidywane toolboxy środowiska MATLAB: np.  Image Processing Toolbox, Mapping Toolbox, Fuzzy 
Logic Toolbox, Optimization Toolbox, Symbolic Math Toolbox, itp. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty K_W01, K_W06, K_W16 sprawdzane są na dwóch kolokwiach pisemnych, kolokwium sprawdzającym wiedzę 
praktyczną oraz kolokwium sprawdzającym wiedzę teoretyczną.  
Kolokwium praktyczne dotyczyć będzie praktycznego użycia wybranych metod sztucznej inteligencji oraz związanych 
z nimi zadań szczegółowych. 
Przykładowe zadania:  
• Podany jest problem diagnostyczny uszkodzenia samochodu. Należy opracować pięć wyróżników i 

odpowiadających im pięć poziomów pytań oraz od 15 do 20 konkluzji, a następnie należy opracować drzewo celów 
i zaprojektować bazę wiedzy z wykorzystaniem  j. Matlab. 

• Dana jest struktura pliku uczącego. Należy zaprojektować sztuczną sieć neuronową w środowisku MATLAB z 
wykorzystaniem Neural Network Toolbox-a do rozpoznawania cyfr rzymskich.  

• Dany jest model parametryczny postaci A1(q) y1(t) = B1(q) u1(t)  +  B2(q) u2(t), gdzie: A1(q) = 1 + 0,2 q-1 + 0,3 q-2 + 
0,4 q-3), B1(q) = 0,2 q-1 +0,4 q-2, B2(q) = 0,1 q-1 +0,3 q-2. Należy  utworzyć populację początkową dla potrzeb 
algorytmu ewolucyjnego i napisać program  w j. Matlab w postaci m-pliku realizującego algorytm genetyczny 
zawierający jednopunktowe krzyżowanie, mutację poprzez zmianę znaku genu oraz selekcję turniejową. 

• Dany jest plik uczący, struktura sztucznej sieci neuronowej oraz reguła uczenia. Należy przeprowadzić obliczenia 
uczenia sztucznej sieci neuronowej i przedstawić model sztucznej sieci neuronowej złożony z sumatorów i 
układów odwzorowujących. 

• Dany jest model matematyczny systemu. Należy zbudować schemat blokowy w Simulinku. Zaproponować sposób 
na przeprowadzenie badań symulacyjnych i badania wrażliwości. 

Kolokwium teoretyczne dotyczyć będzie sprawdzenia znajomości wiedzy teoretycznej i odbędzie się w postaci testu z 
jednokrotnym wyborem. 
Efekty K_U04, K_U05, K_U06 sprawdzane są cztery razy, to jest przy zaliczaniu każdego tematu ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
Efekty K_K01, K_K02, K_K04 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć 
laboratoryjnych, podczas zaliczania tematów laboratoriów oraz zadania indywidualnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się zaliczeniem z oceną. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie ocen z czterech tematów 
wykonanych samodzielnie przez studentów na zajęciach laboratoryjnych oraz dwóch kolokwiów pisemnych 
sprawdzających wiedzę teoretyczną (test) i praktyczną (zadania problemowe). Na zaliczenie laboratorium składają się 
oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim według schematu: 

• Regularne zajęcia (4 tematy x 10 pkt) – 40 pkt, przy czym każdy tematy oceniany jest w zakresie: wiedzy 
praktycznej (wykonanie ćwiczenia laboratoryjnego) – 5 pkt., sprawozdania z wykonanego laboratorium – 3 pkt., 
opracowania instrukcji obsługi programu – 2 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów ze wszystkich form 
aktywności studenta, tj. co najmniej 21 pkt. Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. 

Za każde pisemne kolokwium można uzyskać maksymalnie 30 pkt, czyli łącznie: 2 x 30 pkt. = 60 pkt. Zaliczenie 
każdego kolokwium jest możliwe po uzyskaniu co najmniej 31 pkt. Każdy student może uzyskać dodatkowe punkty za 
zadanie indywidualne oraz za aktywność na zajęciach laboratoryjnych i na wykładach (w części podsumowującej 
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wykłady). Ocena końcowa z modułu (po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych 
punktów (może przekroczyć 100 pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 
0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. Db (C) 
51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. Db+ (B) 
61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

W przypadku przekroczenia przez studenta wymaganej liczby maksymalnej 100 pkt. student uzyskuje od 
prowadzącego wpis oceny bdb z kropką, która przez prowadzącego jest interpretowana jako ocena celująca 
(prowadzący przekazuje studentowi dyplom wyróżnienia z metod sztucznej inteligencji). 
Poprawy: Jednorazowa poprawa kolokwium w trakcie zajęć pod koniec semestru. Dwie poprawy kolokwium w sesji 
egzaminacyjnej odpowiednio przed upływem terminów przewidzianych w sesji egzaminacyjnej. 

Studia stacjonarne 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach i studia zagadnień z wykładów 21 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 20 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  5 godz. 

Przygotowanie się do dwóch kolokwiów pisemnych 
(sprawdzianu z umiejętności praktycznych (zadania 
problemowe) oraz sprawdzianu z wiedzy teoretycznej 
(testu) i udział w obu kolokwiach (2 x 15 godz.) 

30 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 36 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu i studia zagadnień z 
wykładów 4 godz. 

Przygotowanie się do dwóch kolokwiów pisemnych (z 
części teoretycznej – test, z części praktycznej – zadania 
problemowe) i udział w obu kolokwiach, przy czy  
kolokwium z zdań praktycznych odbędzie się w formie 
elektronicznej zdalnej ( 2 x 15 godz.) 

30 godz. 
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Inżynieria oprogramowania 

Nazwa w języku angielskim:   Software engineering 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Jarosław Skaruz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Jarosław Skaruz 
dr Marek Pilski

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami związanymi z projektowaniem systemów 
informatycznych

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu inżynierii oprogramowania, w tym zna fazy 
rozwoju oprogramowania oraz metody podwyższania jakości oprogramowania. K_W14, K_W19 

W_02 Ma uporządkowaną wiedzę  z zakresu projektowania i eksploatacji systemów 
informatycznych. K_W22 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na 
realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac 
zapewniający dotrzymanie terminów

K_U02 

U_02 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i 
przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania K_U03 

U_03 
Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi oraz 
narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do projektowania i 
weryfikacji systemów informatycznych

K_U01, K_U06, 
K_U08 

U_04 Potrafi, zgodnie ze specyfikacją, zaplanować proces realizacji systemu 
informatycznego; potrafi wstępnie oszacować jego koszty K_U10, K_U13 

U_05 Potrafi zaprojektować, zaimplementować oraz przetestować prosty system 
informatyczny 

K_U01, K_U14, 
K_U15

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do podejmowania decyzji i krytycznej oceny własnych rozwiązań w 
rozwiązywaniu zadań programistycznych K_K04 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (18 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1 Umiejętność programowania 
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Treści modułu kształcenia: 
1. Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania. Kryzys oprogramowania. Złożoność projektu 

oprogramowania. Modele cyklu życiowego oprogramowania. 
2. Metodyka Rational Unified Process. Główne koncepcje metodyki RUP. Zalecane dobre praktyki. Fazy 

rozwoju oprogramowania. Aktywności projektowe. 
3. Modelowanie biznesowe. Cele i efekty modelowania biznesowego. Rodzaje modelowania biznesowego. 

Notacja.  
4. Wymagania na system. Cele wymagań na system. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. 

Pozyskiwanie i specyfikowanie wymagań.  
5. Projektowanie użytecznych interfejsów użytkownika. Cele usability. Wpływ optymalizacji stron WWW. 

Optymalizacja elementów WWW: nawigacja, wyszukiwarki, teksty, linki i komunikaty. 
6. Analiza i projektowanie I. Cele analizy i projektowania. Forward i bazkward engineering. Model projektu. 

Klasy i interfejsy. 
7. Analiza i projektowanie II. Notacja diagramów klas. Ujęcie diagramów w różnych perspektywach. 

Prezentacja atrybutów, metod i związków pomiędzy klasami. 
8. Analiza i projektowanie III. Diagramy czynności, sekwencji i pakietów. 
9. Implementacja. Metody efektywnego kodowania: tworzenie i usuwanie obiektów, konstruktory prywatne, 

unikanie powielania obiektów, wyciek pamięci, interfejsy i klasy abstrakcyjne. 
10. Wzorce projektowe I. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Elementy składowe wzorców. Podział 

wzorców. Wzorzec Startegia 
11. Wzorce projektowe II. Wzorzec Singleton i Dekorator. 
12. Testowanie. Weryfikacja i walidacja. Rodzaje testów. Metody czarnej i białej skrzynki. Inspekcja a 

testowanie. Framework JUnit. 
13. Wdrożenie. Diagramy UML wdrożeniowe. Dokumentacja dziedziny wdrożenia wg RUP. 
14. Zarządzanie projektem. Metodyki zarządzania projektami. Cykl życia projektu. Zarządzanie ryzykiem.  

15. Przygotowanie środowiska. Środowiska programowania., Systemy kontroli wersji. Systemy ciągłej 
integracji. Systemy raportowania błędów

Literatura podstawowa: 
1. FC. Larman, UML i wzorce projektowe. Analiza i projektowanie obiektowe oraz iteracyjny model 

wytwarzania aplikacji, Helion, 2011 
2. E. Freeman, E. Freeman, B. Bates, K. Sierra, Rusz głową ! Wzorce projektowe, Helion, 2011 
3. E. Hasted, Sprzedaj swój software, Helion, 2007 

Literatura dodatkowa: 
1. B. K. Jayaswal, P. C. Patton, Oprogramowanie godne zaufania. Metodologia, techniki i narzędzia 

projektowania, Helion, 2007 
2. D. Pilone, R. Miles, Head First Software Development, Helion, 2008

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi CASE. 
Zamieszczanie na stronach internetowych materiałów dydaktycznych 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 i W_02 sprawdzane będą na egzaminie w sesji egzaminacyjnej. 
Efekty U_02-U_04 będą sprawdzane po piątych, dziewiątych i czternastych ćwiczeniach. Studenci realizują zadanie 
indywidualne polegające na utworzeniu oprogramowania zgodnie z własnoręcznie przygotowana specyfikacją 
techniczną i projektem. 
Efekty U_01-U_05 będą sprawdzane na każdych zajęciach laboratoryjnych. Studenci pracując w grupach realizują 
zadania polegające na utworzeniu modeli z wykorzystaniem języka UML np. diagramów przypadków użycia, klas, 
pakietów, sekwencji, aktywności, wdrożenia, komponentów. 
Efekt K1 jest sprawdzany podczas zajęć laboratoryjnych. Studenci zobowiązani są do pracy w grupie, rozwiązując 
wspólnie zadanie dotyczące zaprojektowania małej części systemu informatycznego z wykorzystaniem języka UML.
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Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem ustnym. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. 
Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

• Regularne zajęcia – 26 pkt.,  
• Obrona zadania indywidualnego – 14 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 7 pkt. 
Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. 
Egzamin jest egzaminem ustnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), 
w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali 
ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C)

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B)

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A)
 
Poprawy: 
Liczba popraw egzaminu zależy od aktualnie obowiązujących przepisów UPH. 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 20 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 15 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 30 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 18 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 47 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 40 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Podstawy bezpieczeństwa systemów 
komputerowych 

Nazwa w języku angielskim:  Fundamentals of computer security 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   piąty 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Piotr Świtalski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr Piotr Świtalski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w 
problematykę bezpieczeństwa systemów komputerowych. 
Przedmiot ma za zadanie zapoznanie z klasycznymi 
technikami bezpieczeństwa w systemach 
komputerowych. W założeniu ma również 
usystematyzowanie wiedzy w zakresie najnowszych 
ataków na systemy komputerowe. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów komputerowych 

K_W13 

W_02 
Zna techniki związane z atakami na systemy komputerowe i potrafi im 
przeciwdziałać K_W13 

W_03 
Zna mechanizmy bezpieczeństwa komputerowego i potrafi je wykorzystać w 
przedstawionym środowisku K_W13 

W_04 
Zna standardy i uwarunkowania prawne związane z bezpieczeństwem systemów 
komputerowych K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi sprawnie wyszukiwać w literaturze informacje związane z 
bezpieczeństwem systemów komputerowych, potrafi wyszukać informacje na 
temat nowych podatności wykrytych w systemach komputerowych 

K_U01 

U_02 Potrafi wykorzystać narzędzia bezpieczeństwa systemów komputerowych K_U07 

U_03 
Potrafi dobrać adekwatne zabezpieczenia w stosunku do zagrożenia w systemie 
komputerowym K_U11 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



128 
 
 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uprzednie zaliczenie następujących przedmiotów: 
• Architektura systemów komputerowych,  
• Systemy operacyjne,  
• Technologie sieciowe. 

lub znajomość literatury obowiązującej w tych przedmiotach.

Treści modułu kształcenia: 
1. Koncepcja bezpieczeństwa komputerowego. Podstawowe zasady. Właściwości i klasyfikacja koncepcji 

bezpieczeństwa: integralność, dostępność, poufność, niezaprzeczalność, odpowiedzialność. Podstawowe 
pojęcia. Model bezpieczeństwa sieciowego. Minimalne standardy bezpieczeństwa. Polityka 
bezpieczeństwa. 

2. Przestępczość komputerowa. Przestępstwa ujawnione i nieujawnione. Obiekty, typy i sprawcy 
przestępstw. Piractwo komputerowe, sabotaż, wywiad gospodarczy, szpiegostwo, przestępstwa bankowe. 
Inżynieria społeczna. Phising. Inżynieria odwrotna. Organizacje przeciwdziałające przestępczości 
komputerowej.  

3. Aspekty prawne ochrony informacji i normalizacja. Stan prawny ochrony informacji w Polsce. Ochrona 
danych osobowych. Hacking. Prawo autorskie a programy komputerowe. Normalizacja w zakresie 
bezpieczeństwa systemów informatycznych.  

4. Charakterystyka zagrożeń w systemach informatycznych. Specyfika systemów informatycznych. 
Klasyfikacja zagrożeń. Zagrożenia związane z DNS. Złośliwe oprogramowanie. Sieci botnet. Statystyka 
typowych zagrożeń. 

5. Klasyczne techniki szyfrowania. Dziedzina kryptografii i podstawowe pojęcia. Podstawowe techniki 
szyfrowania: technika podstawieniowa, szyfr Cezara, szyfry mono i polialfabetyczne, szyfr Playfaira, szyfr 
Vigenère'a. Techniki przestawieniowe, szyfr zygzakowy, maszyny wirnikowe. Szyfrowanie symetryczne. 
Ataki siłowe przeprowadzane na algorytmy szyfrowania. 

6. Szyfry strumieniowe i blokowe. Szyfry strumieniowe. Szyfr strumieniowy RC4. Szyfry blokowe. Struktura i 
szyfr Feistela. Standard DES, efekt lawiny. Algorytm AES. Tryby operacyjne szyfrów blokowych. 
Szyfrowanie asymetryczne. Algorytm RSA. 

7. Podpis cyfrowy. Idea podpisu cyfrowego. Wymagania stawiane podpisom cyfrowym. Mechanizm 
uwierzytelniania komunikatów. Kody uwierzytelnienia komunikatów MAC. Podpis cyfrowy ElGamal. 
Standard DSS. Algorytm DSA. Kryptograficzne funkcje haszujące. Algorytm SHA-512. Paradoks urodzin. 

8. Uwierzytelnianie. Pojęcie uwierzytelniania. Uwierzytelnianie przez hasło. Strategie wyboru haseł. Inne 
metody uwierzytelniania. Protokoły uwierzytelniania: protokół challenge and response. Atak „człowiek 
pośrodku”. Dowód z wiedzą zerową. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Hasło jednorazowe. Generowanie 
haseł jednorazowych – protokół S/KEY.  

9. Szkodliwe oprogramowanie. Problemy związane z nieautoryzowanym dostępem do systemów 
komputerowych. Infekcje systemów komputerowych. Bezpieczny system operacyjny. Podatność systemów 
operacyjnych. Charakterystyka szkodliwego oprogramowania: tylne drzwi, bomby logiczne, konie 
trojańskie, wirusy, robaki, eksploity i rootkity, keyloggery. Przeciwdziałanie szkodliwemu oprogramowaniu. 

10. Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Protokoły komunikacyjne. Struktura nagłówków protokołów 
TCP/IP. Ataki na warstwę sieci. Fałszowanie pakietów IP. Fragmentacja pakietów IP. Atak smerfów. Atak 
DDoS. Ataki na warstwę transportową. Atak SYN Flood. Skanowanie portów. 

11. Bezpieczeństwo aplikacji. Ataki w warstwie aplikacji. Przepełnienie bufora. Wstrzykiwanie kodu. Ataki 
SQL Injection. Błędy w uwierzytelnianiu użytkownika i zarządzania jego sesją. Atak XSS. Błędy w 
konfiguracji oprogramowania. Niewłaściwe zabezpieczenie wrażliwych danych. Atak Cross-Site Request 
Forgery (CSRF). 

12. Zapory sieciowe (firewalle). Model ogólny zapory sieciowej. Charakterystyka firewalli. Ograniczenia 
firewalli. Firewall filtrujący pakiety. Firewall filtrujący pakiety z badaniem stanu pakietu. Brama aplikacyjna, 
brama transmisyjna. Implementacja firewalla. Strefa zdemilitaryzowana (DMZ). Przykładowa konfiguracja 
firewalla z DMZ. 

13. Systemy wykrywania intruzów. Zachowania intruzywne. Wzorce zachowań intruzów. Wykrywanie 
intruzów. Statystyczna analiza zachowania. Wykrywanie intruzów w oparciu o reguły. Systemy IDPS. Audyt 
w systemach IDPS. Pułapki (Honeypoty). 

 14. Zapewnianie dostępności danych. Utrzymanie ciągłości zasilania. Sposoby zapobiegania problemom 
zasilania, zasilacze awaryjne UPS. Ochrona danych przed utratą. Systemy macierzowe RAID. Kopie 
bezpieczeństwa. 

15. Model bezpieczeństwa i projektowanie zabezpieczeń systemu informatycznego. Klasyfikacja 
zabezpieczeń. Ogólny model bezpieczeństwa systemów informatycznych. Kryteria bezpieczeństwa. 
Charakterystyka i specyfikacja systemu informatycznego. Wymagania i środowisko bezpieczeństwa SI. 
Przedsięwzięcia i środki bezpieczeństwa SI. Zarządzanie bezpieczeństwem SI. Procedury bezpieczeństwa.

Literatura podstawowa: 
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1. Stallings W.: Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Matematyka szyfrów i techniki kryptologii, 
Wyd. Helion, Gliwice, 2012. 

2. Stuttard D., Pinto M., The Web Application Hacker's Handbook, John Wiley & Sons, Inc, 2011. 
3. Barczak A., Sydoruk T.: Bezpieczeństwo systemów informatycznych. Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, 

2002.  

Literatura dodatkowa: 
1. Stallings W.: Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych. Koncepcje i metody bezpiecznej 

komunikacji, Wyd. Helion, Gliwice, 2012. 
2. Schetina E., Green K., Carlson J.: Bezpieczeństwo w sieci, Wyd. Helion, Gliwice, 2002. 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany jest technikami multimedialnymi. Ćwiczenia laboratoryjne – zajęcia praktyczne z 
wykorzystaniem wybranych narzędzi programowych. Na stronie internetowej prowadzącego zamieszczane są 
materiały z problemami i zadaniami laboratoryjnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
Efekty W_01 do W_04 weryfikowane będą poprzez egzamin pisemny, a także w toku weryfikacji przygotowania do 
kolejnych zajęć laboratoryjnych. Na egzaminie pisemnym pytania będą dotyczyły poznanych technik ataków i 
sposobów zabezpieczania systemów komputerowych. Egzamin będzie również obejmował treści związane z 
kryptografią. Przykładowe pytania: 

• Przedstaw schemat działania podpisu cyfrowego. 
• Na czym polega uwierzytelnianie dwuskładnikowe? 
• W jaki sposób przeprowadzany jest atak DDoS? 
• Na czym polega szyfrowanie symetryczne?  

 
Przed egzaminem studenci będą mieli dostęp do przykładowych pytań na egzamin. 
 
Efekty U_01 do U_03 będą sprawdzane systematycznie na zajęciach laboratoryjnych. Przykładowe zadania: 

• Zaimplementuj certyfikat SSL i przetestuj go w wybranej przeglądarce internetowej. 
• Napisz polecenie dla zapory iptables, które będzie odrzucało wszystkie nowe połączenia TCP z adresu IP o 

numerze 91.205.12.6 na porcie 22. 
 

Materiały na następne laboratorium będą dostępne na dwa dni przed zajęciami.

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim, za które można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych i dopuszczenie do 
egzaminu jest możliwe po uzyskaniu co najmniej 20 pkt. 

Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w 
zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100 pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali 
ECTS): 
 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 
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Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 30 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 45 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 45 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Przetwarzanie Mobilne i Komunikacja Ruchoma 

Nazwa w języku angielskim:   Wireless and Mobile Networks 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   piąty 

Liczba punktów ECTS:   6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Mirosław Szaban 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr Mirosław Szaban 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przedstawienie bieżącego stanu 
rozwoju technologii systemów mobilnych i 
bezprzewodowych, w tym: główne zasady funkcjonowania 
systemów bezprzewodowych, sposoby podtrzymywania 
mobilności systemów, aktualnie istniejące technologie 
bezprzewodowe, infrastruktura sieci mobilnych oraz nabycie 
praktycznych umiejętności w tym zakresie. Ponadto nabycie 
umiejętności samodzielnego rozwiązywania praktycznych 
problemów z użyciem symulatorów. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zna strukturę sieci mobilnych i bezprzewodowych w szczególności sieci 
komórkowych. 

K_W14, K_W21 

W_02 Zna pojęcie fali radiowej, efektu tłumienia fal, interferencji oraz efekt Dopplera. K_W14, K_W21 

W_03 Student wie czym są komórki sieci komórkowej, jak zbudowany jest klaster sieci.  K_W14, K_W21 

W_04 Wie na czym polega statyczny i dynamiczny przydział kanałów w sieciach 
komórkowych. K_W14, K_W21 

W_05 Zna mechanizmy bezpieczeństwa (szyfrowania i uwierzytelniania) występujące w 
sieciach bezprzewodowych. K_W14, K_W21 

W_06 Wie czym jest system GSM, systemy satelitarne, sieci Ad-hoc i systemy 
sensorowe. K_W14, K_W21 

W_07 Zna metody generowania ruchu, obsługę zdarzeń i system masowej obsługi. K_W14, K_W21 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Posługuje się wybranymi popularnymi aplikacjami, symulatorami 
odzwierciedlającymi procesy zachodzące w sieciach komórkowych. 

K_U01, K_U09, 
K_U15 

U_02 Potrafi korzystać z wybranych środowisk programistycznych i ich bibliotek pod 
kątem ich wykorzystania w projektowaniu symulatorów sieci komórkowych. 

K_U01, K_U09, 
K_U15
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U_03 
Potrafi wykonać obliczenia wartości parametrów sieci bezprzewodowych i 
mobilnych, tj. odległość wykorzystania, zysk i moc anten odbiornika i nadajnika, 
wpływ efektu Dopplera w zależności od kierunku ruchy stacji mobilnej. 

K_U01, K_U15 

U_04 
Potrafi optymalizować problemy związane z procesami zachodzącymi w sieciach 
mobilnych, takie jak przydział częstotliwości, zapożyczanie kanałów oraz 
rozmieszczenie stacji raportujących.

K_U01, K_U09, 
K_U15  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. K_K01 

K_02 
Potrafi formułować opinie na temat zagadnień z zakresu systemów oraz sieci 
mobilnych i bezprzewodowych, między innymi nt. jakości rozwiązań stosowanych 
w ich koncepcji i budowie. 

K_K02, K_K04 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność podstaw programowania i programowania obiektowego. 
Zaliczenie semestru poprzedzającego przedmiot. 

Treści modułu kształcenia: 
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1. Wprowadzenie. Historia rozwoju systemów mobilnych i bezprzewodowych. Podstawy systemów mobilnych. 
Infrastruktura systemów komórkowych. Systemy satelitarne i sieci ad- hoc.  

2. Propagacja fal radiowych a systemy mobilne. Fale radiowe i ich charakterystyki. Tłumienie fal. Interferencja 
międzykanałowa. 

3. Koncepcja komórki. Parametry komórki. Powtórne wykorzystanie częstotliwości. Formowanie klastrów. 
Zwalczanie interferencji.  

4. Przydział kanałów. Przydział statyczny i dynamiczny. Hybrydowe metody przydziału. Przydział kanałów w 
systemach specjalizowanych. 

5. Mobilne systemy komunikacyjne. Infrastruktura systemów komórkowych. Rejestracja i przeniesienie połączenia. 
Roaming. 

6. Bezpieczeństwo systemów mobilnych. Techniki szyfrowania. Uwierzytelnienie. Ściany ogniowe i systemy 
bezpieczeństwa. 

7. System GSM oraz system IMT-2000. Zakresy częstotliwości i kanały dla GSM. Numery identyfikacyjne. UMTS. 
8. Systemy satelitarne. Typy systemów i ich charakterystyki. Infrastruktura systemu satelitarnego. GPS. 
9. Sieci ad hoc i systemy sensorowe. Charakterystyki systemów ad hoc. Algorytmy i protokoły routingu. Sieci 

sensorowe. Zastosowania. 
10. Bezprzewodowe sieci MAN, LAN i PAN. Bezprzewodowe sieci metropolitalne. Bezprzewodowe sieci lokalne. 

Bezprzewodowe sieci personalne. 
11. Współczesne technologie mobilne i bezprzewodowe.  
12. Teoretyczne podstawy generowania zdarzeń (ruchu). Zdarzenia dyskretne. Rozkłady zdarzeń dyskretnych.  
13. Algorytmy i generowanie zdarzeń (ruchu). Generatory o rozkładach dyskretnych oparte na rozkładzie 

równomiernym. Generatory o rozkładach ciągłych.  
14. Masowa obsługa zdarzeń. Modele i charakterystyki. Systemy kolejkowe z pojedynczym kanałem obsługi. 

Systemy kolejkowe z wielokrotnym kanałem obsługi. 
15. System masowej obsługi (SMO) M/M/S/S. Analiza procesów zachodzących w SMO. Charakterystyki SMO. 

Modelowanie systemu. 
16. Stacja bazowa w sieci komórkowej. Zadania stacji bazowej. Procesy zachodzące w sieci komórkowej w zasięgu 

stacji bazowej. Symulator – analiza. 
17. Modelowanie topologii sieci komórkowej. Powtórne wykorzystanie częstotliwości. Zwalczanie interferencji. 

Modelowanie systemu sieci komórkowej. 
18. Propagacja fal radiowych w systemach mobilnych. Tłumienie fal. Efekt Dopplera. Interferencje. 
19. Przydział częstotliwości i zapożyczanie kanałów w sieciach komórkowych. Opis problemu. Koncepcja 

rozwiązania problemu. Optymalizacja z użyciem algorytmu genetycznego. 
20. Rozmieszczenie stacji raportujących i nieraportujących. Opis problemu. Koncepcja rozwiązania. Zastosowanie 

algorytmu genetycznego i Tabu Search. 

Literatura podstawowa: 

1. D. P. Agrawal, Q. A. Zeng: Introduction to Wireless and Mobile Systems, Thomson, 2011 

2. S. Basagni et al.: Mobile Ad Hoc Networking, Wiley, 2013 
3. J. Januszewski. Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne. PWN, 2010. 

4. Bieżąca prasa z branży IT 

Literatura dodatkowa: 

1. W. Stallings: Wireless Communications and Networks, Prentice Hall, 2005 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratorium komputerowe wykorzystujące środowiska i 
aplikacje programistyczne. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów, zadań oraz materiałów 
ćwiczeniowych.  
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Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_07 oraz K_01 i K_02 sprawdzane będą na pisemnym kolokwium jako zagadnienia teoretyczne z 
wykładu. Przed kolokwium studenci będą mieli dostęp do pełnej listy pytań. Przykładowe pytania: 

• Jaka jest zaleta podziału komórki na sektory? 
• Jaka jest różnica pomiędzy interferencją sąsiedniego kanału (adjacent channel interference) a interferencją 

współkanałową? 
• Co oznacza przeniesienie połączenia (handoff) i obszar przeniesienia (handoff region). Wyjaśnij pojęcia przy 

pomocy odpowiedniego rysunku. 
• Jaka jest różnica pomiędzy szybkim i wolnym tłumieniem sygnału (fast and slow fading)? 

Efekty U_01 – U_03 sprawdzane będą na bieżąco, na każdych zajęciach poza pierwszym i ostatnim w postaci zadań 
praktycznych. Tematyka następnego laboratorium będzie podana tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie 
podanej literatury, musi się do nich samodzielnie lub korzystając z konsultacji przygotować. Przykładowe zadanie:  
Na podstawie teorii modelowania systemu (M/M/S/S), dokonaj implementacji symulatora stacji bazowej. 
Parametry: 

• Liczba kanałów, 
• λ - parametr natężenia ruchu w rozkładzie Poissona, 
• N – średnia długość rozmowy, wartość oczekiwana w rozkładzie Gaussa, 
•  σ - odchylenie standardowe w rozkładzie Gaussa, 
• Min - minimalna długość rozmowy, 
• Maks - maksymalna długość rozmowy, 
• Długość kolejki, 
• Czas symulacji. 

Kontrolki: 
• Graficzne przedstawienie połączeń kanałach + liczba obsłużonych + czas obsługi bieżącego połączenia, 
• Czas symulacji. 

Wyniki: 
• Wykresy: ρ - Intensywność ruchu, Q - średnia długość kolejki, W – średni czas oczekiwania. 
• Plik: Parametry symulacji, ρ, Q, W poniżej w kolumnach. 

Efekty U_02, U_04 oraz K_01 i K_02 sprawdzane będą poprzez wykonanie zadanie indywidualnego (projektu), 
ponadto efekty K_01 i K_02 będą sprawdzane poprzez wykonanie i przedstawienie prezentacji dotyczącej 
najnowszych technologii z zakresu systemów mobilnych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim, za które można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych i dopuszczenie do 
egzaminu jest możliwe po uzyskaniu co najmniej 20 pkt.  
Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 40 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 20 pkt. Ponadto, zaliczenie wykładu obejmuje przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na 
zadane tematy dotyczące najnowszych technologii z zakresu systemów mobilnych, za które można uzyskać do 20 pkt. 
Wykład będzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 10 pkt. z prezentacji. Na tej formie zajęć student może 
maksymalnie uzyskać 60 pkt. 
Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy 
uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 
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Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 15 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 45 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 45 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 15 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 60 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Modelowanie i wizualizacja grafiki 3D 

Nazwa w języku angielskim:   Modeling and Visualisation 3D Graphics 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   Trzeci 

Semestr:   piaty 

Liczba punktów ECTS:   6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Mirosław Barański 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Mirosław Barański 
dr Mirosław Szaban

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami związanymi z metodami i narzędziami 
modelowania i wizualizacji grafiki 3D oraz zdobycie 
praktycznych umiejętności w implementacji tych algorytmów 
i metod oraz poznanie wybranych narzędzi informatycznych 
wspomagających modelowanie i wizualizację. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu modelowania obiektów podstawowych 
obiektów graficznych: krzywe, powierzchnie, figury geometryczne i ich 
przetwarzania 

K_W11  

W_02 Ma uporządkowaną wiedzę związaną z określaniem własności obiektów 
graficznych K_W11 

W_03 orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z 
zakresu modelowania i wizualizacji grafiki 3D K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł na temat 
zagadnień związanych z modelowaniem i wizualizacją; a następnie integrować 
uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i wyciągać wnioski oraz 
formułować i uzasadniać opinie 

K_U01 

U_02 posiada umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji 
zawodowych K_U06 

U_03 
potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do 
rozwiązywania zadań związanych z modelowaniem i wizualizacją oraz wybierać i 
stosować właściwe metody i narzędzia

K_U15 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

   

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (30 godz.), ćwiczenia (30 godz),  
Studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia (15 godz), 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
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3. Umiejętność programowania, 
4. Umiejętność posługiwania się pojęciami geometrii obliczeniowej z podstawowym zakresie. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Modelowanie krzywych i powierzchni w modelowaniu obiektów grafiki 3D, metody reprezentacji. Własności, 
rodzaje, zastosowania.  

2. Bryły w modelowaniu obiektów grafiki 3D i metody ich reprezentacji. 
3. Wybrane zagadnienia dotyczące światła i barw. Fizyka światła i jej wpływ na modele kolorów. Podstawowe 

zagadnienia związane z percepcją postrzegania barw przez człowieka. 
4.  Modele kolorów: Model RGB i CMY, Model HSV, Obliczenia w przestrzeni barw.  
5. Modelowanie scen. Podstawowe elementy sceny: obiekty, obserwator i oświetlenie. Proste modele scen. 

Modele scen uwzględniające wybrane efekty oświetlenia: własne oświetlenie, odbicie, odbicie zwierciadlane, 
załamanie.  

6. Modelowanie scen - metoda ray-tracingu. Podstawy matematyczne metody ray-tracingu, uwzględnianie 
wybranych efektów geometrycznych w metodzie ray-tracingu. 

7. Modelowanie scen - metoda energetyczna. Podstawy matematyczne i fizyka metody energetycznej. 
uwzględnianie wybranych efektów geometrycznych w metodzie energetycznej 

8. Tekstura - podstawowe zagadnienia. Pojęcie tekstury, metody generowania tekstury 
9. Systemy grafiki komputerowej implemnetujące wybrane metody modelowania scen - aplikacja Pov-Ray, Efekty 

spacjalne dostępne w Pov-Ray 
10. Programowanie scen w aplikacji Pov-Ray - ogólna charakterystyka języka. Podstawowe i złożone obiekty w 

Pov-Ray. Operacje na obiektach. Tekstury w programie Pov-Ray. Efekety specjalne w programie Pov-Ray.  
11. Przegląd wybranych systemów wspomagających modelowanie scen. Modelowanie scen za pomocą: SketchUp, 

Blender.  

Literatura podstawowa: 

1. Zabrodzki J. i inni : Grafika komputerowa, metody i narzedzia. WNT 1994. 
2. FoleyJ.D., van Dam A., Feiner St.K., Hughes J.F.: Computer Graphics, Principles and Practice. Addison 

Wesley Publ.Co.1996. 
3. Hearn D., Baker P.: Computer Graphics. Prentice Hall 1997.

Literatura dodatkowa: 

1. Shirley P.: Fundamentals of Computer Graphics, sec. ed., A K Peters, 2005. 
2. W Jankowski M.: Elementy grafiki komputerowej. WNT 1990.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, zajęcia laboratoryjne wspomagane technikami 
multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań ćwiczeniowych.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekt W_01, W_02 będą weryfikowane na egzaminie w postaci indywidualnych zadań do wykonania. Przykładowe 
zadania dotyczyć będą obliczania krzywych lub powierzchni dla konkretnych danych.  
Efekt W_03 będzie weryfikowany poprzez opracowanie dotyczące wybranego problemu grafiki 3D związanego z 
modelowaniem i wizualizacją na podstawie samodzielnych studiów literaturowych.  
Efekty U_01, U_02 i U_03 będą weryfikowane na zajęciach laboratoryjnych w postaci zadań. Zadania będą 
udostępniane co najmniej tydzień wcześniej w postaci strony WWW.  
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Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim, za które można uzyskać maksymalnie 50 pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych i dopuszczenie do 
egzaminu jest możliwe po uzyskaniu co najmniej 25 pkt.  

Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 50 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 25 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w 
zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali 
ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

Poprawy: 
Jednorazowa poprawa każdego zajęcia laboratoryjnego na konsultacjach.. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 15 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 30 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 65 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 15 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 35 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku 

Nazwa w języku angielskim:   Digital Image and Sound Processing 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   piąty 

Liczba punktów ECTS:   6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Mirosław Szaban 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr Mirosław Szaban 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przedstawienie wiedzy z zakresu 
przekształcania cyfrowych form danych obrazowych oraz 
cyfrowego przetwarzania dźwięku. Przedstawione zostaną 
algorytmy poprawy jakości obrazów, usuwania uszkodzeń 
form obrazowych, filtrowania danych obrazowych, 
wykrywania cech cyfrowego obrazu a także analizy i 
obróbki dźwięku.

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zna rolę transformaty Fouriera w przetwarzaniu zarówno obrazów jak i 
dźwięków w postaci cyfrowej (sygnałów). K_W11 

W_02 Zna metody i podstawowe algorytmy związane z przetwarzaniem obrazów w 
postaci cyfrowej. K_W11, K_W14 

W_03 Zna operacje, metody i podstawowe algorytmy związane z przetwarzaniem plików 
dźwiękowych. K_W14 

W_04 Zna standardy stosowane w przetwarzaniu obrazów i dźwięku. K_W11, K_W14 

W_05 Zna wybrane narzędzia i aplikacje służące do obróbki obrazu i dźwięku w postaci 
cyfrowej. K_W11, K_W14 

W_06 Zna wybrane środowiska programistyczne i biblioteki pozwalające na 
implementację algorytmów pracy z obrazem i dźwiękiem. K_W11, K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Posługuje się wybranymi popularnymi aplikacjami do przetwarzania obrazu i 
dźwięku oraz narzędziami w nich dostępnymi. 

K_U01, K_U06, 
K_U15

U_02 Potrafi korzystać z wybranych środowisk programistycznych i ich bibliotek pod 
katem ich wykorzystania w obróbce obrazu i dźwięku.

K_U01, K_U06,  
K_U15

U_03 Potrafi zaimplementować podstawowe algorytmy związanych z przetwarzaniem 
obrazów i dźwięku w postaci cyfrowej.

K_U01, K_U06, 
K_U15

U_04 Potrafi poprawić jakość pliku obrazu (jasność, kontrast, nasycenie barw) jak i 
jakość pliku dźwiękowego (czystość i wzmocnienie dźwięku). K_U15 

U_05 Potrafi wybrać właściwy algorytm naprawy uszkodzonego obrazu i zastosować go 
w celu usunięcia usterek. 

K_U01, K_U06, 
K_U15
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 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych 
rozwiazywaniu zadań i problemów cyfrowego przetwarzania danych obrazowych i 
dźwięku. 

K_K01 

K_02 
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu cyfrowego 
przetwarzania danych obrazowych i dźwięku oraz krytycznie potrafi ocenić swoje 
działania 

K_K02 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność podstaw programowania. 
Znajomość zagadnień z zakresu grafiki komputerowej. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Metody grafiki komputerowej. Formy danych obrazowych. Przekształcenia form danych obrazowych. 
Podstawowe przekształcenia geometryczne. Barwa, modelowanie, animacja. Zapoznanie z potrzebnym 
oprogramowaniem. Rozdanie zadań indywidualnych. 

2. Dyskretyzacja obrazów z gradacją kontrastu. Algorytmy dyskretyzacji obrazów z gradacją kontrastu: 
próbkowanie, kwantowanie, transformaty Fouriera, intermodulacja. 

3. Przetwarzanie obrazów z gradacją kontrastu. Histogram i korekcja histogramu. Algorytmy macierzy 
sąsiedztwa. Algorytmy filtrowania obrazów. Filtry kierunkowe, dwuczęściowe, aproksymacji funkcyjnej. 

4. Segmentacja. Rodzaje i algorytmy segmentacji. Segmentacja dwupoziomowa i wielopoziomowa. Progowanie. 
Wykrywanie krawędzi. 

5. Obrazy dwupoziomowe. Próbkowanie i topologia. Przeglądanie wszystkich konturów obrazu. Algorytmy 
znajdowania konturu. Wprowadzenie i algorytmy analizy kształtu.   

6. Algorytmy ścieniania 1. Klasyczne algorytmy ścieniania. Asynchroniczne algorytmy ścieniania. Szybki algorytm 
ścieniania.  

7. Algorytmy ścieniania 2. Szybki algorytm ścieniania. Przekształcanie obrazów dwupoziomowych w rysunki 
liniowe. 

8. Podstawy akustyki. Fizyczne podstawy akustyki. Zjawiska związane z percepcją sygnału akustycznego przez 
człowieka. Wybrane zagadnienia związane z obsługą dźwięku w popularnych środowiskach programistycznych. 
Dźwięki w języku Java i C++. 

9. Narzędzia i metody analizy sygnałów dźwiękowych. Metody kodowania sygnałów dźwiękowych. Wybrane 
algorytmy przetwarzania plików dźwiękowych. Metody kompresji. Odczytywanie, modyfikacja i zapis plików 
dźwiękowych w wybranych formatach w środowisku Matlab.  

10. Przegląd wybranych aplikacji umożliwiających operacje na dźwiękach. Standardy zapisu dźwięku. 
Architektura systemów służących do przetwarzania dźwięku. Format MP3 i DIV X. Podstawowe operacje na 
plikach dźwiękowych zapisanych w formacie MP3 i DIV X. Konwersje plików dźwiękowych pomiędzy wybranymi 
formatami. 

11. Wybrane aplikacje do obróbki sygnałów audio i podstawowe operacje na plikach dźwiękowych. Algorytmy 
odtwarzania i zapisu plików dźwiękowych. Sprzęt i oprogramowanie do zarządzania plikami dźwiękowymi (studia 
nagrań). Uruchamianie i obsługa wybranych urządzeń.  

12. Tworzenie, edycja i przetwarzanie plików dźwiękowych. Aranżacja, miksowanie i mastering. Wykonywanie 
podstawowych efektów dźwiękowych. Instrumenty wirtualne. Nagrywanie instrumentów i dźwięków. 

13. Techniki poprawiające jakość dźwięku. Poprawianie jakości dźwięku za pomocą wybranych aplikacji. 
Poprawianie jakość dźwięku za pomocą bibliotek dostępnych w językach programowania oraz w środowisku 
Matlab. 

14. Przesyłanie plików dźwiękowych przez Internet. Języki programowania i aplikacje wspomagające przesyłanie 
plików dźwiękowych. Język HTML wspomagający przesyłanie dźwięku. Ważniejsze biblioteki języka Java 
wspomagające przesyłanie dźwięku. Zapoznanie z podstawowymi narzędziami wspomagającymi przesyłanie 
dźwięku przez Internet. Przykłady wykorzystania narzędzi wspomagających przesyłanie dźwięku.  
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15. Narzędzia do obróbki sygnałów audio-wideo. Przegląd wybranych aplikacji umożliwiających operacje na 
plikach audio-wideo. Odczytywanie, modyfikacja i zapis plików audio-wideo w wybranych formatach. 

Literatura podstawowa: 

1. Theo Pavlidis, Grafika i przetwarzanie obrazów, WNT, 1987. 
2. Christopher D. Watkins, Alberto Sadun, Stephen Marenka, Nowoczesne metody przetwarzania obrazu, WNT 

Warszawa 1995 
3. Anna Korzyńska, Małgorzata Przytulska, Przetwarzanie obrazów – ćwiczenia, Wydawnictwo PJWSTK, 2005 
4. Piotr Kołodziej. Komputerowe studio muzyczne i nie tylko, Przewodnik, Helion, 2007. 

Literatura dodatkowa: 

1. William K. Pratt, Digital image processing, JOHN WILEY & SONS, New York / Chichester / Brisbane / Toronto 
/ Singapure, 1991 

2. Peter Kirn, Real World Digital Audio, Helion, 2007

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratorium komputerowe wykorzystujące środowiska i 
aplikacje obróbki obrazu i dźwięku. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów, zadań oraz materiałów 
ćwiczeniowych.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_06 sprawdzane będą na egzaminie pisemnym w sesji egzaminacyjnej, jako zagadnienia 
teoretyczne. Przed egzaminem studenci będą mieli dostęp do pełnej listy pytań. Przykładowe pytania: 

• Opisz, na czym polega kwantowanie. 

• Jaki zastosowanie ma Transformata Fouriera w przekształcaniu obrazów? 

• W jaki sposób wyznacza się histogram obrazu? Zilustruj przykładem. 

• Czym jest filtr Gaussa i jakie ma zastosowanie? 

• W jaki sposób przebiega detekcja krawędzi oparta na Laplasjanie? 
Efekty U_01 – U_05 sprawdzane będą na bieżąco, na każdych zajęciach poza pierwszym i ostatnim w postaci zadań 
praktycznych. Tematyka następnego laboratorium będzie podana tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie 
podanej literatury, musi się do nich samodzielnie lub korzystając z konsultacji przygotować. Przykładowe zadanie: 
Poprawianie jakości obrazu poprzez manipulację histogramem. Korzystając z programu MATLAB, dokonać poprawy 
jakości obrazów z plików pomocy (krokodyl.png, morze.jpg oraz twarze.jpg), poprzez: 

• rozciąganie histogramu (imadjust( ’filename’ )), 

• wyrównanie histogramu (histeq( ’filename’ )), 

• adaptacyjne wyrównanie histogramu (adapthisteq( ’filename’ )). 
Przykłady: 
imadjust(’obraz.jpg’), histeq(’obraz.jpg’), adapthisteq(’obraz.jpg’), imadjust(f), histeq (f), adapthisteq (f), imadjust(f(:, :, 
i)), i=1, 2, 3, histeq(f(:, :, i)), i=1, 2, 3, adapthisteq(f(:, :, i)), i=1, 2, 3 
Polecenie: 
Utwórz galerię (tabelę) 2×2 (subplot(2, 2, n);), w której komórkach umieść obrazy po manipulacji histogramem: 

• komórka 1: krokodyl.png, komórka 2: krokodyl.png + rozciągnięcie histogramu, 

• komórka 3: krokodyl.png + wyrównanie histogramu, komórka 4: krokodyl.png + adaptacyjne wyrównanie 
histogramu, 

Która metoda daje najlepszą jakość?  

Forma i warunki zaliczenia: 
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Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim, za które można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych i dopuszczenie do 
egzaminu jest możliwe po uzyskaniu co najmniej 20 pkt. 
Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 30 pkt.  
Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy 
uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 15 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 45 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 45 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 15 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 60 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 6 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Podstawy przetwarzania rozproszonego 

Nazwa w języku angielskim:   Fundamentals of distributed computing 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:  szósty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Anna Wawrzyńczak-Szaban 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr Anna Wawrzyńczak-Szaban 
Prof. dr hab. Mieczysław Kłopotek 
Mgr Zbigniew Młynarski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z 
podstawowymi zagadnieniami związanymi z 
programowaniem rozproszonym oraz modelami 
wykorzystywanymi w projektowaniu i 
implementacji systemów informatycznych

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zna podstawowe standardy, pojęcia i modele przetwarzania 
rozproszonego. K_W14, K_W17 

W_02 Zna modele systemów rozproszonych i techniki ich programowania. K_W14, K_W17 

W_03 
Zna zagadnienia komunikacji zachowującej uporządkowanie wiadomości, 
konstrukcji spójnego obrazu stanu globalnego, detekcji zakleszczenia 
rozproszonego oraz detekcji zakończenia przetwarzania rozproszonego.

K_W17 

W_04 
Zna algorytmy przetwarzania w zawodnym środowisku rozproszonym, w tym 
zagadnienia: modelowania i klasyfikacji awarii, konstrukcji niezawodnych kanałów 
komunikacyjnych, realizacji detektorów awarii, niezawodnej komunikacji grupowej 
oraz konsensusu rozproszonego i jego zastosowań

K_W17 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi zbudować aplikację przetwarzaną w środowisku rozproszonym K_U01, K_U06, 
K_U08

U_02 Umie wybrać i zaimplementować odpowiednie do problemu i zgodne z 
standardami algorytmy rozproszone.

K_U01, K_U08, 
K_U15

U_03 Potrafi programować w środowisku rozproszonym Java.. K_U08, K_U014
 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do podejmowania decyzji i krytycznej oceny własnych rozwiązań w 
rozwiązywaniu zadań programowania rozproszonego K_K01 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)
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Wymagania wstępne i dodatkowe: 
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z następujących przedmiotów: 
1. programowanie obiektowe 
2. algorytmy i złożoność 
lub znajomość literatury obowiązującej w tych przedmiotach.

Treści modułu kształcenia: 

1. Wprowadzenie do przetwarzania rozproszonego. Podstawowe pojęcia i definicje. Charakterystyka środowiska 
przetwarzania rozproszonego. Przykłady środowisk rozproszonych.  

2. Podstawy Java RMI. Mechanizm Zdalnego Wywoływania metod umożliwiający programowanie w Javie. 
Podstawowe elementy RMI. 

3. Podstawy teorii grafów w przetwarzaniu rozproszonym. Definicje podstawowych pojęć. Wybrane 
twierdzenia. Struktury grafów mające zastosowanie w programowaniu rozproszonym. 

4. Modele obliczeniowe programów rozproszonych. Pojęcie modelu obliczeniowego. Model procesów 
współbieżnych. Cięcia, stan globalny, stan globalny spójny. Model obiektów rozproszonych.  

5. Synchronizacja zegarów. Czas fizyczny a logiczny. Algorytmy czasu logicznego.  
6. Elementarne algorytmy rozproszone. Podstawowe własności algorytmów. Algorytm fali, przemierzania. 

Algorytm rozgłaszana. Problem pięciu filozofów. 
7. Budowa drzewa rozpinającego. Pojęcie drzewa rozpinającego. Algorytm echo. Algorytm Tarriego. Problem 

minimalnego drzewa rozpinającego.  
8. Numerowanie węzłów. Zagadnienie enumeracji węzłów. Metoda losowania. Metoda z przywódcą. Algorytm w 

topologii drzewa.  
9. Rutowanie. Zadania i kryteria rutowania. Protokoły rutowania. Zagadnienie rutowania po najkrótszej ścieżce. 

Algorytm Floyda-Warshalla. Algorytm Touega. Algorytm Merlina-Segalla. 
10. Wybór przywódcy. Algorytm przepychanki. Algorytm potopowy. Algorytm na pierścieniu. Algorytm na drzewie. 

Algorytm w sieciach anonimowych. 
11. Rozproszone wykrywanie zakończenia i awarii. Wykrywanie zakończenia. Algorytm Dijkstra’y-Scholten’a. 

Algorytm na podwójnym pierścieniu. Algorytm energetyczny. Wykrywanie awarii. Metoda ping-ack. Metoda heart-
beat. 

12. Wzajemne wykluczenie. Algorytm centralnego serwera. Algorytm Lamporta. Algorytm głosujący Maekawa. 
Algorytm Ricarta-Agrawali. Algorytm pierścienia z żetonem. Algorytm Raymonda. Zakleszczenia.  

13. Wykrywane zakleszczenia. Pojęcie i strategie postępowania z zakleszczeniami. Podejście scentralizowane i 
rozproszone. Algorytm Chandy-Misra-Haas. 

14. Rozproszone uchwycenie bieżącego stanu a podnoszenie z awarii. Uchwycenie stanu bieżącego. Algorytm 
Chandy-Lamporta. Algorytm Lai Yanga. Podnoszenie z awarii.  

15. Rozproszone algorytmy sortowania. Quicksort. Hyperquicksort. Sampling sort. Merging sort. Bucket sort. 
Transportation sort. 

Literatura podstawowa: 

1. M. Ben-Ari: Podstawy programowania współbieżnego i rozproszonego, WNT, 2009 
2. Ajay D. Kshemkalyani, Mukesh Singhal, Distributed Computing Principles, Algorithms, and Systems, 

Cambridge University Press, 2008 
3. Tel G. Introduction to Distributed Algorithms, Cambridge University Press, 2000 

Literatura dodatkowa: 

1. A. Karbowski (red.), E. Niewiadomska-Szynkiewicz (red.), Programowanie równoległe i rozproszone, 
Politechnika Warszawska, 2009. 

2. A.S. Tanenbaum, M. van Steen, Distributed Systems: Principles and Paradigms, Prentice Hall, 2001 
3. W. Grosso, Java RMI, O'Reilly Media, 2001
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4. Lynch N. A. Distributed algorithms, Morgan Kaufmann Publishers, 1996. 
5. Guerraoui R., Rodrigues L. Introduction to Reliable Distributed Programming, Springer-Verlag, 2006

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratorium komputerowe wykorzystujące środowisko 
programowania Java. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów, zadań oraz materiałów ćwiczeniowych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_04 będą sprawdzane na egzaminie pisemnym.  
Przykładowe zadania: 

• Omów metody synchronizacji zegarów fizycznych w środowiskach rozproszonych. 
• W jaki sposób przeprowadzić detekcję zakończenia programu rozproszonego w sieci w topologii 

pierścienia? 
• W jaki sposób można wykrywać zakleszczenia w systemach rozproszonych? 
• Jaki jest cel algorytmów rozgłaszania? Podaj przykłady takich algorytmów. 

 
Efekty U_01÷ U_02 sprawdzane będą na bieżąco, na każdych zajęciach poza pierwszym i ostatnim poprzez 
implementacje w środowisku Java algorytmów rozwiązujących zadnia praktyczne.  

Przykładowe zadanie: 
• Napisz program wykorzystujący mechanizm Java, który realizuje model producenci-konsumenci w 

środowisku rozproszonym: 
 jeden producent, 
 dwóch konsumentów, 
 bufor ograniczony. 

Efekt K_01 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie wykonywania zajęć 
laboratoryjnych w grupach. 
Tematyka zajęć laboratoryjnych zostanie podana, co najmniej tydzień przed zajęciami.  
Forma i warunki zaliczenia: 
Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. 
Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane w trakcie dwóch kolokwiów , za które w sumie 
można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych i dopuszczenie 
do egzaminu jest możliwe po uzyskaniu, co najmniej 20 pkt.  

 Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w 
przypadku uzyskania, co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części 
składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach 
ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 
Poprawy: 
Uzyskanie poprawkowego zaliczenia laboratoriów możliwe jest w sesji egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i 
trzecim terminem egzaminu pisemnego. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 
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Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 5 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 25 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Technologie Programistyczne - Systemy 
Internetowe 

Nazwa w języku angielskim:   Programming Technologies in Internet Systems 

Język wykładowy:   Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki, Zakład Systemów i Sieci Komputerowych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   Trzeci 

Semestr:   Szósty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  prof. dr hab. Mieczysław Kłopotek  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: prof. dr hab. Mieczysław Kłopotek 
Dr Dariusz Mikułowski

Założenia i cele przedmiotu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami  związanymi z systemami internetowymi

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zna podstawowe koncepcje języków opisu dokumentów HTML, CSS, 
XML i ich modelu DOM. K_W06, K_W14 

W_02 Zna konstrukcje programistyczne języka Java oraz biblioteki jQuery służące do 
programowania w Internecie K_W06 

W_03 Zna oparte na języku XML semantyczne i publikacyjne standardy dokumentów 
hypertekstowych (RDF, EPUB, MathML, SVG,) K_W06 

W_04 Zna standard JavaServer Faces wykorzystywany do tworzenia warstwy 
prezentacji. K_W06, K_W14 

W_05 Zna technologie do definiowania przepływu informacji w aplikacji webowej (Spring 
Web Flow) 

K_W06, K_W21, 
K_W23

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi stworzyć ręcznie oraz z poziomu programu dokumenty HTML i XML. K_U01, K_U14 

U_02 Umie napisać, skompilować i uruchomić na serwerze aplikacje wykorzystujące 
technologie JSF, DWR, Spring Web Flow K_U01, K_U14 

U_03 Potrafi ręcznie i z poziomu programu utworzyć poprawne dokumenty w formatach 
EPUB, RDF, MathML, SVG. 

K_U01, K_U06, 
K_U10, K_U15

U_04 Umie umiędzynaradawiać, uniwersalizować i inkulturować aplikacje internetowe.  K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Pojmuje naukę jako postępowy rozwój teoretycznych uogólnień wynikający z 
obserwacji i doświadczeń i prowadzący do nowych obserwacji i nowych 
doświadczeń. 

K_K01 

K_02 
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności 
za wspólnie realizowane zadania. 

K_K04 
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Forma i typy zajęć:  Studia stacjonarne: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Umiejętność programowania w języku Java, projektowania obiektowego i paradygmatu MVC. 

 Treści zajęć 
1. Wprowadzenie do znacznikowych języków komunikacji w Internecie:   HTML,  dynamiczny HTML,  model 

DOM 
2. Skryptowy język programowania po stronie klienta: jQuery i manipulowanie drzewem DOM 
3. Skryptowy język programowania po stronie klienta: jQuery i zaawansowana obsługa zdarzeń 
4. Skryptowy język programowania po stronie klienta: jQuery i tworzenie animacji z wykorzystaniem 

kaskadowych arkuszy stylów 
5. Skryptowy język programowania po stronie klienta: jQuery i obsługa asynchronicznych zapytań 
6. Mechanizmy zdalnego wywoływania procedur w Javie z poziomu JavaScript: obsługa asynchronicznych 

zapytań z wykorzystaniem Direct Web Remoting 
7. Semantyczne technologie oparte na języku XML: RDF, Good Relations, SPARQL, 
8. Publikacyjne technologie oparte na języku XML: MathML, SMIL, EPUB 3,   
9. Technologie do tworzenia warstwy prezentacji w aplikacji webowej: zapoznanie ze standardem 

JavaServer Faces 
10. Technologie do tworzenia warstwy prezentacji w aplikacji webowej: tworzenie komponentów interfejsu 

użytkownika oraz powiązań między nimi w standardzie JavaServer Faces 
11. Technologie do tworzenia warstwy prezentacji w aplikacji webowej: zapoznanie z mechanizmami 

przetwarzania wielokrokowych formularzy, walidacji danych, konwersji typów, obsługi zdarzeń w standardzie 
JavaServer Faces 

12. WebFlow – przepływ informacji w aplikacji webowej: zapoznanie z technologią Spring Web Flow 
13. WebFlow – przepływ informacji w aplikacji webowej: definiowanie przepływu z wykorzystaniem Spring Web 

Flow 
14. Koncepty umiędzynarodawiania aplikacji:  umiędzynarodowienie i inkulturacja w języku Java,  JSP, 

Javascript 
15. Przegląd alternatywnych rozwiązań do tworzenia systemów internetowych 

Literatura podstawowa: 
1. Rod Johnson, Juergen Hoeller, Alef Arendsen, Thomas Risberg, Colin Sampaleanu, Spring Framework. 

Profesjonalne tworzenie oprogramowania w Javie. Helion, Gliwice 06/2006. 
2. Giulio Zambon, Michael Sekler, Beginning JSP, JSF & Tomcat Web Development: From Novice to Professional, 

APRESS, 2007 
3. D. Mikułowski XML w programowaniu aplikacji internetowych, Oficyna Wydawnicza Akademii Podlaskiej, 

Siedlce 2009. 

Literatura dodatkowa: 
1. Direct Web Remoting http://directwebremoting.org/dwr/index.html 
2. jQuery http://jquery.com 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia programistyczne laboratoryjne Zamieszczanie 
na stronach internetowych problemów i zadań ćwiczeniowych.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Podczas ćwiczeń laboratoryjnych sprawdzane będą efekty  U_01 -  U_04. Podczas kolokwium zaliczeniowego efekty 
U_01 – U_04 oraz W_01-W_05. . 

Forma i warunki zaliczenia: 
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Moduł kończy się zaliczeniem z oceną. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie zajęć laboratoryjnych i egzaminu 
(odpowiedzi ustnej) przeprowadzonego w czasie sesji egzaminacyjnej. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny 
cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim, za które można uzyskać maksymalnie 
60pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych następuje w przypadku uzyskania co najmniej 30pkt.  

Za egzamin można na nim uzyskać do 40 pkt. Zaliczenie egzaminu jest możliwe po uzyskaniu co najmniej 20 pkt. 
Ocena końcowa z modułu (po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów 
(maksymalnie 100pkt.) może być następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach i 
spełnienie każdego z niżej opisanych warunków  

1. uzyskanie co najmniej 31 punktów z ćwiczeń  
2. uzyskanie co najmniej 20 punktów z egzaminu (odpowiedzi ustnej)  

 
Sposób uzyskania punktów: 

1. ćwiczenia laboratoryjne: 60 pkt. (za każde do 4 pkt.)  
2. egzamin: 40 pkt 

 
Poprawy: 
Jednorazowa poprawa egzaminu ustnego w sesji. Jednorazowe poprawy do 5 ćwiczeń laboratoryjnych w trakcie 
semestru.  

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 8 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 7 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 28 godz. 



150 
 
 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Technologie programistyczne - sieciowe systemy 
biznesowe 

Nazwa w języku angielskim:   Programming Technologies - Network Business Systems  

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   szósty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Dr Anna Wawrzyńczak-Szaban 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Anna Wawrzyńczak-Szaban 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami funkcjonowania systemów sieciowych 
systemów biznesowych opartych o architekturę SOA

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zna koncepcję systemów w architekturze opartej o usługi (SOA) oraz 
przesłanki biznesowe i technologiczne do stosowania tej architektury. K_W14, K_W20 

W_02 Zna zasady projektowania SOA, ich warstwy i standardy architektury. K_W20, K_W21 

W_03 Zna fazy w cyklu życia SOA oraz wzorce rozwiązań dla scenariuszy tworzenia 
serwisów i identyfikacji ich produktów. K_W20, K_W21 

W_04 Zna zasady bezpieczeństwa w środowisku SOA .  K_W14, K_W20, 
K_W21

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi wyspecyfikować serwis SOA, wybrać odpowiedni scenariusz i 
zidentyfikować wzorzec z użyciem JK Enterprise.

K_U01, K_U04, 
K_U06

U_02 Umie modelować proces z użyciem WebSphere Business Modeler, przeprowadzić 
symulację i przeanalizować jej wyniki. K_U01, K_U08 

U_03 Umie debuggować moduł procesu biznesowego, dodawać reguły i zadnia  
biznesowe.  K_U01, K_U08 

U_04 Umie rozmieszczać  i zarządzać  procesem biznesowym i usługami mediacyjnymi 
w WebSphere Process Serwer K_U01, K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. K_K01, K_K06 

K_02 Potrafi formułować opinie na temat problematyki architektury zorientowanej na 
usługi (Service-Oriented Architecture, SOA) K_K05, K_K06 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
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Umiejętność programowania oraz znajomość technologii sieciowych i zagadnień związanych z zarządzaniem i 
projektowaniem systemów informatycznych.  

Treści modułu kształcenia: 
1. Wprowadzenie do architektury SOA. Koncepcja systemów w architekturze opartej o usługi. Przesłanki 

biznesowe do stosowania architektury SOA. Przesłanki technologiczne do stosowania architektury . 
2. Warstwy architektury SOA. Warstwy tworzące architekturę zorientowaną na usługi. Korzyści z wdrożenia 

SOA. Cykl życia SOA 
3. Zasady projektowania SOA. Charakterystyka architektury zorientowanej na usługi. Zasady projektowania 

stosowane podczas budowy serwisów. Jak SOA jest powiązane z tradycyjnymi stylami architektonicznymi. 
Definiowanie SOI (service-oriented integration) i wyjaśnienie roli ESB w ustanawianiu SOI. Studium 
przypadku z na przykładzie JK Enterprise.  

4. Standardy w architekturze SOA. Usługi sieciowe (Web services) i ich podstawowe standardy. Wyjaśnienie 
związków między WS a SOA. Budowanie rozwiązań interoperacyjnych. Lista standardów i identyfikacja ról w 
budowaniu rozwiązań z wykorzystaniem WS. Modelowanie procesu z użyciem WebSphere Business 
Modeler. 

5. Wsparcie narzędziowe IBM dla cyklu rozwojowego opartego o SOA. Identyfikacja zmiennych i standardów 
stosowanych w poszczególnych fazach cyklu życiowego SOA. Faza modelowania: Rational RequisitePro , 
Rational Software ,WebSphere Business Modeler . Faza montażu: WebSphere Integration Deweloper, 
WebSphere Developer for System z, Rational Application Deweloper 

6. Wsparcie narzędziowe IBM dla cyklu rozwojowego opartego o SOA.  Faza Konfiguracji: WebSphere 
Application Serwer ,WebSphere Process Serwer, WebSphere Portal, WebSphere DataPower. Faza 
zarządzania : WebSphere Business Monitor and Tivoli Performance Viewer, ITCAM for WebSphere and 
ITCAM for SOA 

7. Zarządzanie w SOA. Wsparcie dla zarządzania SOA. Lista faz w cyklu życiowym SOA. Identyfikacja oferty 
zarządzania cyklem życiowym w SOA 

8. Założenia i modelowanie. Korzyści z modelowania w SOA. RUP dla modelowania architektury zorientowanej 
na usługi (RUP for SOMA). Profile UML 2.0 dla tworzenia oprogramowania usług 

9. Założenia i modelowanie. Specyfikacja ról w modelowaniu biznesowym (modelowanie procesów, analiza i 
optymalizacja). Identyfikacja przepływów prac, aktywności i przewodników oferowanych w RUP dla SOMA 
(identyfikacja serwisów, ich specyfikacja i realizacja). Wsparcie narzędzi CASE dla projektowania SOA 

10. Scenariusz. Definiowanie punktów wejść do tworzenia scenariuszy dla SOA. Realizacje scenariuszy 
szybkiego rozwoju projektów SOA 

11. Wzorce. Wzorce rozwiązań dla scenariuszy tworzenia serwisów i identyfikacja ich produktów (do realizacji 
tego wzorca). Wzorce rozwiązań dla połączeń serwisów i identyfikacji ich produktów (do realizacji tego 
wzorca). Wzorzec scenariusza dla BPM i identyfikacja jego produktów 

12. Założenia montażu. Kreowanie potrzeb dla programowania w modelu SOA. Definiowanie komponentów 
architektury zorientowanej na usługi (Service Component Architecture - SCA). Komponenty SCA: moduły 
serwisu, pośrednicy, komponenty serwisu i komponenty pośrednika 

13. Założenia konfiguracji. Modele programowania klienta. Integracja platform architektonicznych. Integracja 
narzędzi do wytwarzania serwisów 

14. Zarządzanie serwisów. Środowisko zarządzania w SOA. Odkrywanie wymagań w zakresie zarządzania. 
Identyfikacja oferty dostarczenia tych możliwości. Rozmieszczanie i zarządzanie procesem biznesowym i 
usługami mediacyjnymi w WebSphere Process Serwer. 

15. Bezpieczeństwo serwisów. Bezpieczeństwo w środowisku SOA. Cykl życia dla budowania aspektu 
bezpieczeństwa serwisów. Oferta dostarczenia wymaganych cech serwisu w zakresie jego bezpieczeństwa

Literatura podstawowa: 
1. Thomas Erl, "SOA Principles of Service Design", Prentice Hall Service-Oriented Computing Series, 2007 
2. Thomas Erl, „Service-Oriented Architecture (SOA): Concepts, Technology, and Design”, Prentice Hall 

Service-Oriented Computing Series, 2005
Literatura dodatkowa: 

1. Norbert Bieberstein, Robert G. Laird, Keith Jones, Tilak Mitra „Executing SOA: A Practical Guide for the 
Service-Oriented Architect”, IBM Press, 2008 

2. Jim Brennan „IBM WebSphere DataPower SOA Appliance Handbook”, IBM Press, 2009. 
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratorium komputerowe wsparcie narzędziowe IBM 
dla cyklu rozwojowego opartego o SOA. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów, zadań oraz 
materiałów ćwiczeniowych.  
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Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty U_01 – U_4 sprawdzane będą na bieżąco, na każdych zajęciach poza pierwszym i ostatnim. 
Przykładowe pytania sprawdzające efekt U_01: 

• Zaproponuj specyfikację serwisu opartego na SOA 
• Dobierz odpowiedni scenariusz i wzorzec dla usługi webowej wykorzystując JK Enterprise 

Przykładowe pytania sprawdzające efekt U_02: 

• Utwórz model procesu biznesowego np.zamówienie i dostarczenie produktu oraz przeprowadź jego 
symulację w WebSphere Business Modeler 

• Omów wyniki wymulacji procesu biznesowego 
Przykładowe pytania sprawdzające efekt U_03: 

• Zaproponuj i dodaj nowe reguły oraz zadania biznesowe do wskazanego procesu biznesowego 
Przykładowe pytania sprawdzające efekt U_04: 

• Omów usługi mediacyjne dostępne z WebSphere Process Serwer 
 
Efekty W_01 – W_04 oraz K_01 i K_02 sprawdzane będą na kolokwium na ostatnim wykładzie.  
Przykładowe pytania sprawdzające efekt W_01: 

• Wymień i opisz charakterystyczne cechy systemów opartych na pararadygmacie SOA 
• Wymień i opisz przesłanki biznesowe i technologiczne do stosowania SOA 

Przykładowe pytania sprawdzające efekt W_02: 

• Wyjaśnij rolę i znaczenie ESB 
• Wymień i opisz najpopularniejsze standardy stosowane usługach sieciowych 

Przykładowe pytania sprawdzające efekt W_03: 

• Scharakteryzuj profile UML 2.0 dla tworzenia oprogramowania usług 
Przykładowe pytania sprawdzające efekt W_04: 

• Omów aspekty związane z bezpieczeństwem usług sieciowych 
• Scharakteryzuj wymagane cechy serwisu w zakresie jego bezpieczeństwa 

Przykładowe pytania sprawdzające efekt K_01 i K_02: 

• Wymień i opisz charakterystyczne cechy systemów opartych na pararadygmacie SOA 
• Scharakteryzuj przesłanki biznesowe i technologiczne do stosowania SOA

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się zaliczeniem z oceną. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie zajęć laboratoryjnych i jednego 
kolokwium pisemnego przeprowadzonego na ostatnim wykładzie. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny 
cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim, za które można uzyskać maksymalnie 
60pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych następuje w przypadku uzyskania co najmniej 30pkt.  
Za pisemne kolokwium można na nim uzyskać do 40 pkt. Zaliczenie kolokwium jest możliwe po uzyskaniu co najmniej 
20 pkt. Ocena końcowa z modułu (po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych 
punktów (maksymalnie 100pkt.) może być następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

Poprawy: 
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Uzyskanie poprawkowego zaliczenia laboratoriów oraz wykładu możliwe jest w tracie sesji egzaminacyjnej. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 8 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 7 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 28 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Rozproszone Bazy Danych 

Nazwa w języku angielskim:  Distributed Database 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Informatyka 

Jednostka realizująca:  Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  trzeci 

Semestr:  szósty 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak 
dr Anna Kołkowicz 
mgr Zbigniew Młynarski

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi 
zagadnieniami związanymi z rozproszonymi bazami 
danych, ich trendami rozwojowymi oraz modelami 
stosowanymi w przetwarzaniu rozproszonym

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu teoretycznych podstaw 
rozproszonych baz danych, wykorzystywanych modeli oraz ich projektowania  K_W12 

W_02 
orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z 
zakresu rozproszonych baz danych, zna i rozumie podstawowe zagadnienia z 
zakresu standardów i norm z zakresu baz danych 
 

K_W14 

W_03 
ma podstawową wiedzę na temat podstawowych modeli i problemów 
przetwarzania rozproszonego i równoległego, zna modele systemów 
rozproszonych i techniki przetwarzania rozproszonego, w tym w szczególności w 
zakresie rozproszonych baz danych 

K_W20 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
potrafi pozyskiwać informacje na temat rozproszonych baz danych z literatury i 
innych źródeł, w tym zwłaszcza internetowych; potrafi analizować, interpretować, 
porządkować, oceniać przydatność i użyteczność oraz agregować i integrować 
uzyskane informacje, a także wyciągać wnioski z ich treści i formułować opinie 

K_U01 

U_02 
przy identyfikowaniu i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich w dziedzinie 
rozproszonych baz danych oraz przy ich rozwiązywaniu potrafi dokonać wstępnej 
oceny  proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich

K_U06 

U_03 potrafi zaprojektować, zaimplementować oraz przetestować system informatyczny 
o charakterze rozproszonej bazy danych K_U14 

U_04 

potrafi ocenić przydatność dostępnych metod i narzędzi służących do 
rozwiązywania zadań inżynierskich w dziedzinie rozproszonych baz danych i  
rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie wymagające korzystania ze 
standardów i norm inżynierskich oraz stosowania technologii informatycznych, 
wykorzystując doświadczenie zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo 

K_U15 
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działalnością inżynierską 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do podejmowania decyzji i krytycznej oceny własnych rozwiązań w 
rozwiązywaniu zadań projektowych z zakresu rozproszonych baz danych K_K01 

K_02 Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu zadań projektowych z 
zakresu rozproszonych baz danych oraz krytycznie potrafi ocenić swoje działania 

 

K_K02 

Forma i typy zajęć:  studia stacjonarne:  wykłady (21 godz.), ćwiczenia (24 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia (15 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z następujących przedmiotów: 

1. Bazy danych 
2. Podstawy przetwarzania równoległego 
3. Platformy programowania 
4. Systemy operacyjne. 

lub znajomość literatury obowiązującej w tych przedmiotach. 

Treści modułu kształcenia: 
1. Wprowadzenie do systemów rozproszonych. Podstawowe pojęcia związane z rozproszeniem. 

Rozproszenie zasobów. Główne aspekty rozproszenia baz danych. Przezroczystość rozproszenia. 
Współdziałanie. Heterogeniczność. Definiowanie łącznika bazy danych.*; 

2. Rozproszona baza danych - podstawowe pojęcia, cele i zalety rozproszenia. Komunikacja: aplikacja - 
baza danych, dostęp do zbioru nazw usług. Lokalny zbiór nazw usług, katalogowa. Baza danych LDAP. 
Serwer nazw, adresowanie serwera. Zewnętrzny serwis katalogowy. Konfigurowanie lokalnego zbioru 
nazw usług. Konfigurowanie środowiska klienta. Łącznik współdzielony. Perspektywy i synonimy. 

3. Typy i reguły rozproszonych baz danych. Homogeniczność i heterogeniczność programowania. Stopień 
lokalnej autonomii. Federacyjny system baz danych i zarządzanie nim. Relacyjno-obiektowe bazy danych. 
Techniki sterowania współbieżnego. Reguły Date. Fragmentacja pozioma, pionowa i mieszana. Kryteria 
poprawności fragmentacji. Transakcje rozproszone cz. 1. 

4. Architektura rozproszonych baz danych. Architektura rozproszonej bazy danych. Specjalizowane 
oprogramowanie sieciowe. Łącznik bazy danych, perspektywa, synonim, migawka. Nazewnictwo baz 
danych w sieci, domena i nazwa globalna. Architektura klient - serwer, mechanizm komunikacji między 
klientem a serwerem. Określenie jednostki komunikacji klient-serwer, funkcje po stronie klienta i po stronie 
serwera. Architektura klient - broker - serwer, broker - pośrednik w dostępie do odległych zasobów. 
Architektura odniesienia ANSI. Transakcje rozproszone cz. 2. 

5. Federacyjne systemy baz danych. Zarządzanie hierarchiami elementów baz danych. Protokół drzewiasty. 
Sterowanie współbieżnością za pomocą znaczników czasowych. Sterowanie współbieżnością za pomocą 
walidacji. Tryby integrowania danych. Protokół zatwierdzania dwufazowego. 

6. Podejścia do projektowania rozproszonych baz danych. Podejście top-down, bottom-up, ad-hoc. 
Podział schematu logicznego, metody. Podejście oparte o globalny schemat. Problem alokacji. 
Problematyka replikacji. Określanie jednostki replikacji, ilości replikowanych danych, momentu i sposobu 
odświeżania. Awarie i odtwarzanie transakcji rozproszonych. 

7. Komunikacja: aplikacja - baza danych. Szeregi i plany szeregowane. Szeregowalność kolizyjna. 
Zapewnienie atomowości rozproszonej. Zatwierdzanie dwufazowe. Odtwarzanie transakcji rozproszonych. 
Migawka – perspektywa zmaterializowana.  

8. Przetwarzanie i optymalizacja zapytań rozproszonych. Transakcja rozproszona. Architektura 
zarządzania transakcjami rozproszonymi. Protokół 2PC, scentralizowany, zdecentralizowany i liniowy. 
Rodzaje optymalizacji poleceń, wybór optymalizatora i celu optymalizacji. Generowanie statystyk i 
algorytmy łączenia tabel. Wykonywanie zapytań rozproszonych. Filtrowanie, grupowanie i sortowanie 
danych z tabeli zdalnej. Łączenie tabel, wykorzystanie wskazówek w łączeniu tabel. 
Typy migawek. Dziennik migawki. 

9. Replikacje. Odświeżanie replik. Migawka - perspektywa zmaterializowana, typ migawki. Dziennik migawki , 
definiowanie dziennika. Implementacja dziennika, fizyczne parametry składowania dziennika. 
Modyfikowanie i usuwanie dziennika. Grupa odświeżania. Optymalizacja zapytań rozproszonych. 

10. Przetwarzanie transakcji. Szeregowalność i odtwarzalność. Szeregowalność perspektywiczna. 
Rozwiązywanie problemu zakleszczeń. Zatwierdzanie rozproszone. Transakcje o długim czasie trwania. 
Grupy odświeżania. 

11. Partycjonowanie tabel i indeksów. Algorytmy partycjonowania danych, partycjonowanie tabel. 
Partycjonowanie bazujące na wartości, haszowe i hybrydowe. Fizyczne parametry składowania tabel 
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partycjonowanych. Zarządzanie tabelami partycjonowanymi. Partycjonowanie indeksów, typy indeksów. 
Zarządzanie indeksami partycjonowanymi. Partycjonowanie danych. 

 
 

* Kursywą zaznaczono zagadnienia praktyczne realizowane w formie zajęć laboratoryjnych 

Literatura podstawowa: 
1. Bębel B., Wrembel R.; Oracle. Projektowanie rozproszonych baz danych; Wydawnictwo Helion,2003 
2. Wrembel R., Bębel B., Oracle : projektowanie rozproszonych baz danych : wiedza niezbędna do 

projektowania oraz zarządzania rozproszonymi bazami danychWydawnictwo Helion, 2005 
3. Andrzej Barczak, Dariusz Zacharczuk, Damian Pluta., Metody optymalizacji rozproszonych baz danych w 

systemie Oracle w  Studia Informatica. - 2015, Vol. 36, no. 1 (119), s. 113-129. 
4. Andrzej Barczak, Dariusz Zacharczuk, Damian Pluta., Methods of optimization of distributed databases in 

oracle – part 1 w  Studia Informatica: Systems and Information Technology  - 2016, nr 1-2 (20), s. 5-15 
5. Andrzej Barczak, Dariusz Zacharczuk, Damian Pluta., Methods of optimization of distributed databases in 

oracle – part 1 w  Studia Informatica: Systems and Information Technology  - 2017, nr 1(21),  
Literatura dodatkowa: 

1. Garcia-Molina H., Ullman J. D., Widom J.; Systemy baz danych Pełny wykład; Wydawnictwa Naukowo 
Techniczne, 2006 

2. Mueller J. P.; Poznaj Soap; Wydawnictwo Mikom, 2002 
3. Di Stefano M.; Distributed Data Management For Grid Computing; John Wiley & Sons, Inc., 2005 
4. Durbin J., Creekbaum W., Bobrowski S., Vasterd P.; Oracle8i Distributed Database Systems; Oracle 

Corporation.1999 
5. Tyagi S., McCammon K., Vorburger M., Bobzin H.; Java Data Objects; Wydawnictwo Helion, 2004 
6. Connolly T., Begg C.; Systemy baz danych - Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. 

Tom 1, 2, Wydawnictwo RM, 
7. Elmasri R., Navathe S. B., Wprowadzenie do systemów baz danych;  

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratoria – praktyczna praca na komputerze. 
Zamieszczanie na stronach internetowych zagadnień teoretycznych i zadań ćwiczeniowych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
Efekty  W_01 i W_03 będą weryfikowane na kolokwium. Przykładowe pytania 

• Wyjaśnij podstawowe pojęcia: przezroczystość rozproszenia, współdziałanie, heterogeniczność itd.  
• Omów główne aspekty rozproszenia bazy danych 
• Wymień i scharakteryzuj typy rozproszonych baz danych 
• Omów architekturę systemu rozproszonej bazy danych, 
• Omów wady i zalety rozproszonych baz danych 
 

Efekty U_01 - U_04 weryfikowane będą w trakcie zajęć oraz sprawdzane na kolokwium. Przykładowe zadania: 
• Przeprowadź optymalizację zapytań w systemie rozproszonej bazy danych. 
• Realizacja transakcji rozproszonych, problemy związane z przetwarzanie rozproszonym,  
• Przygotuj plan wykonania transakcji rozproszonej, 
• Przeprowadź odświeżanie przyrostowe migawki 
. 

Efekty K_01 i K_02 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności, w czasie zajęć 
laboratoryjnych, podczas zaliczania zadania indywidualnego,  a także będą sprawdzane na kolokwium.   

Przykładowe zadania: 
• Zaprojektuj strukturę rozmów z potencjalnym użytkownikami rozproszonej bazy danych  

w celu sformułowania podstawowych wymagań funkcjonalnych na system, 
Przed egzaminem studenci  będą mieli dostęp do pełnej listy pytań.  

Tematy zadań indywidualnych podawane są studentom najpóźniej na 3 zajęciach laboratoryjnych. Zadania na 
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następne laboratorium muszą  być dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie podanej 
literatury, musi się do nich przygotować samodzielnie lub korzystając z konsultacji. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Moduł kończy się zaliczeniem z oceną. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie zajęć laboratoryjnych i 
jednego kolokwium pisemnego przeprowadzonego na ostatnim wykładzie. Na zaliczenie laboratorium składają się 
oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie wykonanego 
zadania indywidualnego według schematu: 

• Regularne zajęcia – 40 pkt.,  
• Obrona zadania indywidualnego – 20 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 20 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 10 pkt. 
Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 60 pkt. 
Za pisemne kolokwium można na nim uzyskać do 40 pkt. Zaliczenie kolokwium jest możliwe po uzyskaniu co 
najmniej 20 pkt. Ocena końcowa z modułu (po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy 
uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. Db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. Db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 

 
Poprawy:Trzy terminy egzaminu pisemnego. Drugi termin zaliczenia laboratorium – w toku sesji egzaminacyjnej.

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 21 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 15 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 23 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 20 godz. 
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Środowiska Programowania Aplikacji 
Wirtualnych i Multimedialnych 

Nazwa w języku angielskim:  Virtual and Multimedia Application Programming Environment 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:  szósty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Grzegorz Terlikowski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Grzegorz Terlikowski 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest omówienie zagadnień związanych 
z aplikacjami wirtualnymi i multimedialnymi, w 
szczególności z technologiami, językami programowania i 
środowiskami

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student rozumie na czym polega wirtualizacja oraz zna założenia dotyczące 
programowania aplikacji wirtualnych i multimedialnych. K_W05 

W_02 Zna narzędzia tj: IntelliJ IDEA, Visual Studio, JavaFX Scene Builder.  K_W05, KW_14 

W_03 
Zna różne atrybuty multimediów i wie jak je wykorzystać w tworzonych przez 
siebie aplikacjach. Rozumie potrzebę wykorzystania elementów sieciowych w 
aplikacjach multimedialnych, 

K_W03, K_W05, 
K_W10 

W_04 Zna języki Action Script 3, C#, Java, MXML, XAML, FXML, HTML5. K_W05 
W_05 Rozumie przydatność zastosowań aplikacji wirtualnych i multimedialnych. K_W05, K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi w praktyce wykorzystać narzędzia umożliwiające tworzenie aplikacji 
wirtualnych i multimedialnych. 

K_U01, K_U06, 
K_U08

U_02 Potrafi implementować aplikacje multimedialne w technologiach: Apache Flex, 
WPF, JavaFX. K_U08 

U_03 Potrafi tworzyć bogate interfejsy użytkownika(Rich Internet Application, RIA) K_U01, K_U14 
U_04 Potrafi posługiwać się pojęciami związanymi z multimediami i wirtualizacją. K_U01 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Potrafi formułować opinie na temat podstawowych problemów powstałych przy 
implementacji aplikacji wirtualnych i multimedialnych. Rozumie skutki swoich 
decyzji. 

K_K01 

K_02 Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
programistycznych oraz krytycznie potrafi ocenić swoje działania K_K02 
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Forma i typy zajęć: studia stacjonarne:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (18 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Umiejętność wykorzystania języków: HTML(5), Java Script, Java i C#. 

Treści modułu kształcenia: 
1. Wirtualizacja a Multimedia. Co to jest wirtualizacja? Zalety, wady i zastosowanie podstawowych 

typów wirtualizacji. Przegląd technologii do wytwarzania aplikacji multimedialnych. 
2. Wprowadzenie do technologii Adobe AIR. Architektura technologii. Instalacja wirtualnego 

środowiska uruchomieniowego Adobe AIR. Uruchamianie przykładowych aplikacji AIR. 
3. Wprowadzenie do Apache Flex.  Zapoznanie się z językami ActionScript 3 i MXML. Przegląd 

podstawowych kontenerów i kontrolek. Wykorzystanie Adobe AIR API w aplikacjach Flex, 
4. Adobe AIR API do obsługi funkcji OS. Korzystanie z systemowych okien dialogowych do obsługi 

plików i katalogów, Odczytywanie/zapisywanie danych tekstowych z/do plików, operacje na schowku. 
5. Obsługa baz danych, połączeń sieciowych i podstawowych mediów.  System bazodanowy SQLite, 

pobieranie plików binarnych z sieci, odtwarzanie dźwięków. 
6. Wprowadzenie do WPF. Uruchamianie przykładowych aplikacji, Instalowanie przykładowych 

aplikacji. Zapoznanie się z językiem XAML. Implementacja prostej aplikacji w WPF. 
7. Modern UI w WPF. Tworzenie aplikacji WPF z wykorzystaniem szablonów ModertUI. 
8. Animacje w WPF. Tworzenie scenariuszy animacji. Proste animacje, Animacje z klatkami 

kluczowymi, Wyzwalacze i Behawiory. 
9. Rola silników przeglądarek w tworzeniu aplikacji hybrydowych i wieloplatformowych. Tworzenie 

aplikacji w WFP z wykorzystaniem silnika przeglądarki Gecko.  
10. Aplikacje wirtualne na bazie technologii HTML5. Wykorzystanie HTML5 w aplikacjach 

wirtualnych, tym MathML i SVG. 
11. JavaFX. Wprowadzenie do technologii. Realizacja przykładowych aplikacji. JavaFX Scene Builder. 
12. Wieloplatformowe aplikacje mobilne. Technologie umożliwiające tworzenie aplikacji mobilnych.
Literatura podstawowa: 
1. L. Ullman, Adobe AIR i Ajax. Szybki start. Helion, 2010,  
2. M. Labriola, J. Tapper, M. Boles,  Adobe Flex 4. Oficjalny podręcznik. Helion, 2012 
3. J. Matulewski, MVVM i XAML w Visual Studio 2015(ebook), Helion 2016.  
4. H. Schildt. Java. Kompendium programisty. Wydanie IX, Helion, 2015  

Literatura dodatkowa: 
1. P. Armstrong, Hello! Flex 4, 
2. R. Tretola. Developing Android Applications with Flex 4.5(ebook). O'Reilly Media, 2011. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne wspomagane technikami 
multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań laboratoryjnych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
Efekty W_01 – W_05, K_01 będą sprawdzane podczas pisemnego zaliczenia wykładu na ocenę. Część pytań może 
mieć charakter otwarty, a część zamknięty (test). 
 Przykładowe pytania o charakterze otwartym: 

• Wymień i scharakteryzuj znane Ci typy wirtualizacji. 
• Scharakteryzuj rolę webowych technologii w tworzeniu aplikacji RIA. 

Przykładowe pytania o charakterze zamkniętym: 
1. Wskaż prawidłowy przykład deklaracji funkcji w języku Action Script. 

a. private function(var i:int):String{}, 
b. private String function(var int i){}, 
c. private function(int i):String}{}. 
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2. Który kontener WPF umożliwia pozycjonowanie absolutne? 
a. StackPanel, 
b. Canvas, 
c. StackPanel, 

Efekt U_01 - U_03 oraz K1 - K2 będą systematycznie sprawdzane na zajęciach laboratoryjnych. Zadania na 
następne laboratorium muszą być dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie podanej 
literatury, musi się do nich samodzielnie lub korzystając z konsultacji przygotować.  
Przykładowe zadanie: 

• Wykorzystując odpowiednie Adobe Air API zaimplementuj program, umożliwiający użytkownikowi 
wprowadzanie danych do bazy o następującej strukturze osoba{id, name, birthDate, PESEL}, 

• Wykorzystując GeckoFX, zaimplementuj aplikację hybrydową, wyświetlającą przykładowe formuły 
matematyczne. 

Efekt U_04 będzie sprawdzany podczas obrony projektu indywidualnego 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się zaliczeniem z oceną. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie zajęć laboratoryjnych i 
jednego kolokwium pisemnego przeprowadzonego na ostatnim wykładzie. Na zaliczenie laboratorium składają się 
oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie wykonanego 
zadania indywidualnego według schematu: 

• Regularne zajęcia – 39 pkt.,  
• Obrona zadania indywidualnego – 21 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 20 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 10 pkt. 
Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 60 pkt. 

Za pisemne kolokwium można uzyskać do 40 pkt. Zaliczenie kolokwium jest możliwe po uzyskaniu co najmniej 20 
pkt. Ocena końcowa z modułu (po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych 
punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. Db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. Db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 21 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 18 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 28 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Seminarium dyplomowe 

Nazwa w języku angielskim:  diploma seminar 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Trzeci 

Semestr:  Piaty, szósty 

Liczba punktów ECTS:  1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 

prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak 
prof. W.Penczek 
prof. M.Kłopotek 
prof. S.Ambroszkiewicz 
prof. J.Tchórzwewski 
dr M.Barański 
dr A.Niewiadomski 
dr .J.Sakruz 
dr M.Pilski 
dr M.Szaban 
dr A.Wawrzyńczak-Szaban 
dr Anna Kołkowicz

Założenia i cele przedmiotu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
zasadami tworzenia prac promocyjnych 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z 
zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku 
informatyka 

K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych, w tym zwłaszcza 
internetowych źródeł; potrafi analizować, interpretować oraz integrować uzyskane 
informacje, a także oceniać ich użyteczność w aspekcie wykonywanej pracy 
kwalifikacyjnej, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

K_U01 

U_02 
potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne — w razie potrzeby 
odpowiednio je modyfikując — do analizy i projektowania systemów 
informatycznych, w tym zwłaszcza w zakresie wybranej specjlności

K_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i 
trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i społecznych jako specjalista w zakresie wybranej 
specjalności 

K_K01 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: seminarium 45 godz. 
Studia niestacjonarne: seminarium 35 godz.
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Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zaliczenie (zaliczenie warunkowe) wcześniejszych semestrów. 

Treści modułu kształcenia: 
Treści seminarium: 

 
1. Weryfikacja i zatwierdzenie tematu, planu i harmonogramu pracy dyplomowej.  
2. Cotygodniowa kontrola harmonogramu realizacji pracy dyplomowej. 
3. Okresowa weryfikacja opracowywanych treści pracy dyplomowej. 
4. Podsumowanie i zaliczenie seminarium.

Literatura podstawowa: 
1. Sobaniec C.: Jak pisać pracę inżynierską/magisterską. www.cs.put.poznan.pl/sobaniec/edu/jak_pisacmgr.pdf
2. Starecki T.: Praca dyplomowa – jak realizować, jak pisać i dlaczego. www.ise.pw.edu.pl/impuls/Dyplom.pdf 
3. Opoka E.: Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechnika 

Śląska, Gliwice 2001 
4. Wytrębowicz J.: O poprawności językowej publikacji naukowo-technicznych. w: Zagadnienia Naukoznawstwa, 

Nr 1(179) 2009 

Literatura dodatkowa: 
1. Kwaśniewski A.: Jak pisać pracę dyplomową. http://zpt2.tele.pw.edu.pl/~andrzej/TP/wykład/wykład-pdf/TP-

praca_dypl.pdf  
2. Drozdowski M. Jak pisać prace dyplomową/magisterską. 

http://www.cs.put.poznan.pl./mdrozdowski/dyd/txt/jak_mgr.html.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia  o charakterze seminaryjnym.    

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty kształcenia W_01, U_01, U_02 oraz K_01 weryfikowane będą w toku zajęć seminaryjnych na podstawie 
przygotowania, udziału i aktywności poszczególnych studentów w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł podlega zaliczeniu (bez oceny). 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w seminarium 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do seminarium 8 godz. 
Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w seminarium 10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do seminarium 14 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 1 godz. 
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Praktyka zawodowa I 

Nazwa w języku angielskim:  Apprenticeship I 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:   Czwarty 

Liczba punktów ECTS:   12 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Artur Niewiadomski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Osoba delegowana z firmy/instytucji 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem praktyki jest nabycie praktycznych umiejętności 
związanych z użytkowaniem a także projektowaniem i 
implementacją systemów informatycznych 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna specyfikę lokalnego rynku pracy oraz sposób funkcjonowania wybranego 
przedsiębiorstwa/instytucji. K_W21 

W_02 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwarunkowania 
prawno-etyczne odpowiednio do wykonywanych obowiązków. K_W21 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce. K_U15 
U_02 Umie ocenić przebieg prowadzonych działań oraz ich efektów. K_U16 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Rozwija umiejętności interpersonalne w ramach komunikacji z innymi 
pracownikami firmy na różnych stopniach hierarchii służbowej. K_K01 

K_02 Potrafi pracować w grupie w ramach powierzonych zadań. K_K02 

Forma i typy zajęć:  praktyka (480 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

5. Podstawowa wiedza z zakresu informatyki. 

Treści modułu kształcenia: 
Celem praktyki jest zaznajomienie studenta ze specyfiką lokalnego rynku pracy oraz kształtowanie umiejętności 
zawodowych studenta. Treści modułu kształcenia: 

1. Rozpoznanie lokalnego rynku pracy: firm, instytucji i urzędów. 
2. Zaznajomienie się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku oraz z aspektami 

prawno-etycznymi związanymi z wykonywanymi obowiązkami. 
3. Zapoznanie się ze specyfiką działania przedsiębiorstwa, w którym jest odbywana praktyka. 
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4. Obserwacja codziennego rytmu pracy przedsiębiorstwa, działów oraz poszczególnych pracowników, z którymi 
student ma kontakt. 

5. Obserwacja, analiza i interpretacja interakcji między przełożonym a podwładnym, relacji interpersonalnych, ról 
i zadań pełnionych przez poszczególnych pracowników, a także czynności podejmowanych przez opiekuna w 
celu ułatwienia studentowi funkcjonowania w przedsiębiorstwie. 

6. Współdziałanie z opiekunem i praca w grupie w ramach powierzonych studentowi zadań. 
7. Zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce. 
8. Prowadzenie dokumentacji przebiegu praktyk. 

 

Literatura podstawowa: 
Według zalecenia w miejscu odbywania praktyki. 

Literatura dodatkowa: 
Regulamin praktyk. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Cykl spotkań informacyjnych odnośnie celów i zakresu praktyki, wymaganych dokumentów i terminów oraz 
indywidualne konsultacje.    

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wyrywkowa hospitacja w miejscu praktyki, rozmowa ze studentem, ocena przedstawionej dokumentacji. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Podstawą zaliczenia modułu jest ocena wystawiona studentowi w instytucji przyjmującej na praktykę i weryfikowana 
przez opiekuna praktyk na podstawie rozmowy lub arkusza hospitacyjnego. Ocena ta obejmuje efekty wykonania 
przydzielonych zadań, jak również sposób organizacji pracy i podejmowane działania (0-50pkt). Ponadto oceniana 
jest dokumentacja praktyk zarówno pod kątem merytorycznym jak i formalnym (m.in. kompletność dokumentacji, 
dotrzymywanie terminów; 0-50pkt). 
 

Zakres Ocena Zakres Ocena
0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C)
51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B)
61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A)

 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne i niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Punkty ECTS uzyskiwane na zajęciach zorganizowanych 
w IV semestrze 4 
Punkty ECTS uzyskiwane na zajęciach zorganizowanych 
w VI semestrze 8 

Łączna liczba punktów ECTS 12 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Symulacja komputerowa 

Nazwa w języku angielskim:   Computer Simulation 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki  

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obieralny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   IV 

Semestr:   VII 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Tengiz Botchorishvili 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Tengiz Botchorishvili 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami symulacji komputerowej oraz technologiami 
z nią związanymi

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę o najważniejszych „klasycznych” algorytmach opracowywania danych i 
metodach tworzenia złożonych struktur danych K_W07 

W_02 
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu teorii grafów oraz wiedze na temat 
wykorzystania tej teorii do  konstruowania struktur złożonych. K_W14 

W_03 
Ma uporządkowaną wiedzę na temat podstawowych technik i technologii 
wykorzystywanych w systemach i wspomagania decyzji K_W24 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, potrafi integrować uzyskane informacje, 
dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i 
uzasadniać opinie 

K_U01 

U_02 
Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje 
komputerowe do analizy i oceny działania systemów informatycznych K_U07 

U_03 
Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i narzędziami informatycznymi 
umożliwiającymi ocenę i uzyskanie wielkości charakteryzujących systemy. K_U10 

U_04 
Umie weryfikować poprawność prostych modelów systemów dyskretnych oraz 
umie implementować ten model w CPN. K_U15 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
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K_01 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. K_K01 

K_02 
Potrafi wykorzystać metody i techniki charakterystyczne dla modelowania i 
symulacji komputerowej do realizacji przedsięwzięć biznesowych. K_K02 

Forma i typy zajęć:  wykłady (21 godz.), ćwiczenia (24 godz.), konsultacje (24 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

6. Umiejętność programowanie sieciowe. 

Treści modułu kształcenia: 
1. Definicja podstawowych pojęć z zakresu symulacji systemów. Klasyfikacja Systemów, obiekty i stanie 

Systemu. Klasyfikacja systemów zdarzeń dyskretnych. Etapy stworzenia modeli symulacyjnych. Koncepcja 
planowania zdarzenia. Zgromadzenie i analiza danych. 

2. Podstawy teorii kolejek. Symulacja systemu potokowego.  Lista cykliczna i indeksowana. Operacje 
dodawania i usuwania elementów listy. Procedury reorganizacji kolejek, wstawianie i usunięcie elementów. 
Średnia złożoność obliczeniowa operacji planowania zdarzeń. 

3. Podstawy modelowania sieciowego. Definicje formalne sieci Petriego. Funkcja wejściowa i wyjściowa. 
Macierz incydencji. Reguły wykonania i właściwości sieci Petriego. 

4. Podstawy modelowania sieciowego.  Macierzowa reprezentacja sieci Petriego. Metoda analizy 
inwariantów: P – Niezmienniki  i T – Niezmienniki.  Drzewo osiągalności i analiza osiągalności. Algorytm 
konstruowania drzewa. Zastosowanie drzewa. Metoda redukcji sieci Petriego. 

5. Podstawy modelowania sieciowego. CPN Tools – jako symulator do modelowania obiektów za pomocą 
kolorowanej sieci Petriego. Pierwotnie komponenty CPN: miejsca , tranzycje i łuki.  Paleta kolorów. Regiony 
komponentów podstawowych i segment kodu tranzycji. Strona hierarchiczna i metody konstruowania 
strony hierarchicznej. 

6. CPN modeli strukturalnych protokółów sieciowych. Prosty protokół bez i z Timerem.  Protokoły 
hierarchiczne i Token Ring. Dekompozycja i łączenia sieci. Analiza rezultatów symulacji. 

7. Symulator sieci OPNET IT Guru. Podstawowe elementy symulatora OPNet. Określanie topologii sieci 
komputerowych w OPNet-e. Budowa i symulacja  modeli  sieci WAN. Konfiguracja profilu, aplikacji oraz 
serwera FTP.  Implementacja prostego algorytmu symulacyjnego . Sposoby zgromadzenie statystyki i analiza 
rezultatów symulacji. 

8. Symulacja i testowanie protokołu TCP w symulatorze OPNET IT Guru.  Modelowanie kontroli przeciążenia 
sieci i symulacja algorytmów wolnego startu i metody  wielokrotnego zmniejszenia. Definiowanie 
parametrów sieci i konfiguracja profilu protokołu TCP. Zgromadzenie statystyki i Analiza wyników. 

9. Cyfrowe modele układów ciągłych w Matlabie. Podstawy  Simulinka. Podsystemy, S-Funkcja. Systemy 
liniowe i ich modelowanie w Simulinku. Oscylator nieliniowy. System Rosslera. 

10. Modele cyfrowe układów ciągłych. Elementy modelu cyfrowego. Równania różniczkowe, jako narzędzia do 
modelowania układów dynamicznych. Funkcja transmitancji i jej własności. Przykład budowy modelu 
systemów ciągłych.  

11. Właściwości układów dynamicznych. Pojęcie stabilności. Warunki stabilności układów liniowych ciągłych.  
Kryterium Hurwitza. Kryterium Nyquista. Prototypowanie i weryfikacja modelów ciągłych w Matlabie. 

Literatura podstawowa: 
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1) M. Zhou, K. Venkatesh., Modeling, Simulation and Control of FMS, Word scientific publishing, 1999 

2) Tyszer J.: Symulacja cyfrowa. WNT, Warszawa 1990.  

Literatura dodatkowa: 
1. Kurt Jensen, Overview of Design/CPN, kjensen@daimi.aau.dk 
2. Design/CPN Tutorial for X-Windows, Meta software corporation, cpn-tech-support@metasoft.com 
3. Peterson J.L.: Petri net theory and the modeling of systems, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1981. 
4. Sacha K. Specyfikacja i Projektowanie Oprogramowania — część II , 

http://www.ia.pw.edu.pl/~sacha/petri.html 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia rachunkowe wspomagane technikami 
multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań ćwiczeniowych.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_03 oraz efekty U_01, K_01 i K_02 sprawdzane będą na egzaminie  w sesji egzaminacyjnej. 
Na egzaminie ustnym student będzie odpowiadał na pytania dotyczące metod i technik modelowania, przykładowe 
pytania: 

• Omów o etapach modelowania i symulacji. 

• Omów o metodach analizy sieci Petriego. 

• Na czym polega stworzenie strukturalnej sieci w CPN –Tools. 
Przed egzaminem studenci będą mieli dostęp do pełnej listy pytań na egzamin ustny oraz do przykładowych zadań 
na egzamin pisemny.  
 
Efekty U_01 - U_04 będą systematycznie sprawdzane na zajęciach.  Zadania na następne laboratorium muszą być 
dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie podanej literatury, musi się do nich 
samodzielnie lub korzystając z konsultacji, przykładowe zadanie: 

• Budowa i analizy modelu producenta i konsumenta w CPN-Tools. 

• Stworzenie i testowanie modelu protokołu TCP w OPNet-e. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 
• Regularne zajęcia – 20 pkt.,  
• Obrona zadania indywidualnego – 30 pkt. 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach i 
spełnienie każdego z trzech niżej opisanych warunków  

3. uzyskanie co najmniej 50 punktów z prac domowych i wejściówek.  
4. uzyskanie łącznie co najmniej 50 punktów z egzaminu.   

 
Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

 
 
Poprawy: 
Jednorazowa poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. Dwie poprawy obu kolokwiów w sesji 
egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego. 

Bilans punktów ECTS: 
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Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 8 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 28 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania

Nazwa w języku angielskim:   Integrated Management Information Systems  

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   czwarty 

Semestr:   siódmy 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Ewa Szczepanik 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Marek Pilski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kursu jest przedstawienie zagadnień związanych z 
zintegrowanymi systemami zarządzania, min. to: struktura, 
architektura, standardy oraz nabycie praktycznych 
umiejętności związanych z ich zarządzaniem oraz 
projektowaniem

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma uporządkowaną wiedzę na temat roli systemu informatycznego w 
przedsiębiorstwie oraz sposobach (etapy, metody) wprowadzania TI do 
korporacji. 

K_W18, 

W_02 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu typologii, standardów, struktury i 
architektury typowych systemów informatycznych zarządzania. K_W18 

W_03 
Ma uporządkowana wiedzę z zakresu złożoności realizacyjnej SI oraz zna 
sposoby (scenariusze) realizacji zintegrowanych systemów informatycznych 
zarządzania. 

K_W18 

W_04 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wdrażania do przedsiębiorstwa 
zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania. K_W18 

W_05 Ma uporządkowaną wiedzę  z zakresu  zastosowania niektórych branżowych 
systemów informatycznych zarządzania oraz systemu SAP. K_W18 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi na podstawie literatury formułować wnioski dotyczące najnowszych 
rozwiązań systemów komputerowych i wskazywać sposób ich powiązania z 
ogólnymi zasadami realizacji pracy systemu.

K_U01 

U_02 Posiada umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia 
kompetencji zawodowych K_U06 

U_03 Potrafi scharakteryzować systemy informatyczne ze względu na zadane 
kryteria funkcjonalne, użytkowe i ekonomiczne. K_U12 

U_04 Potrafi przygotować prezentację dotyczącą charakterystyki i właściwości 
funkcjonalno-użytkowych wybranych SIZ K_U01, K_U03 

U_05 Potrafi wskazać rodzaj systemu informatycznego do określonych zastosowań  
w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem.  K_U12, K_U13 

U_06 Potrafi wykorzystać wybrany SI do realizacji prostych zadań biznesowych. K_U13 
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U_07 Potrafi zaprojektować, zaimplementować oraz przetestować - zgodnie z 
zadaną specyfikacją - system informatyczny typowy dla kierunku Informatyka K_U14 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, 
działań zespołów, którymi kieruje i organizacji, w których uczestniczy. Jest 
gotów do przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań

K_K01 

K_02 Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
programistycznych oraz krytycznie potrafi ocenić swoje działania K_K02 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne:  wykłady (21 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Umiejętność wykorzystania  podstaw inżynierii tworzenia systemów informatycznych oraz znajomość 
ogólnych problemów społecznych i zawodowych informatyki 

Treści modułu kształcenia: 
1. Rola zasobów informacyjnych w przedsiębiorstwie. Systemy organizacji. Zasoby informacyjne w 

przedsiębiorstwie. Procesy informacyjno-decyzyjne. Informacja a procesy podejmowania decyzji  
2. Model zastosowań technologii informatycznej w organizacji. Zastosowanie pojedynczych aplikacji IT. 

Wewnętrzna integracja. Reorganizacja procesów biznesowych. Reorganizacja sieci gospodarczej. Zmiana 
zakresu działalności gospodarczej  

3. Typologia i ewolucja informatycznych systemów zarządzania i przegląd wybranych informatycznych 
systemów zarządzania. Systemy informatyczne zarządzania. Typologia SIZ. Standardy SIZ  

4. Struktury i architektura SIZ. Struktury SIZ. Architektury SIZ  
5. Podejście procesowe w zarządzaniu i jego wpływ na kierunki rozwoju SIZ. Istota podejścia 

procesowego w zarządzaniu. Związek podejścia procesowego z koncepcjami współczesnych SIZ. Podejście 
procesowe w systemach jakości  

6. Złożoność realizacyjna SIZ i scenariusze realizacji SIZ. Czynniki występujących podczas realizacji 
systemu. Składniki systemu jako produktu końcowego. Tworzenie ZSI od podstaw przez służby 
informatyczne przedsiębiorstwa. Tworzenie ZSI od podstaw przez zewnętrzne firmy informatyczne. Wybór, 
zakup i wdrożenie wyrobu gotowego  

7. Procedura wyboru gotowego ZSI. Kryteria wyboru ZSI. Opis procedury. Fazy procedury wyboru gotowego 
ZSI  

8. Organizacja prac wdrożeniowych ZSI. Model i etapy wdrażania ZSI. Realizacja ZSI. Działania integrujące 
(integrator wdrożeniowy). Przykładowy model integracji działań  

9. Współczesne zintegrowane systemy informatyczne zarządzania. Klasyfikacja i podział współczesnych 
zintegrowanych SIZ. Przegląd dostępnych na rynku polskim SIZ. Tendencje rozwojowe współczesnych SIZ 

10. Zapoznanie z działaniem wybranych systemów informatycznych zarządzania. Systemy branżowe:
Abra Gold firmy AKTIS i CDN OPT!MA firmy Comarch. Praca z systemem SAP.  

11. Przegląd wybranych informatycznych systemów zarządzania. Prezentacja wybranej aplikacji (systemu) 
przez grupę studentów - wspomaganie zarządzania instytucją oświatową,  administracji państwowej, 
administracji gospodarczej, służby zdrowia itp.  

  

Literatura podstawowa: 
1. Barczak A., Florek J., Sydoruk T.: Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania. 

Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006  
2. Jabłoński W. ,Bartkiewicz W. : Systemy informatyczne zarządzania : klasyfikacja i charakterystyka 

systemów, Bydgoszcz, 2006 
3. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Agencja Wydawnicza 

PLACET, Warszawa 2005.  
4. Isajew J.G.: Systemy informacyjne. Expertus, Warszawa 2001  
5.  Adamczewski P.:  Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. MIKOM, Warszawa 2000 

Literatura dodatkowa: 
1. Chmielarz W.: Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie. Aspekt modelowy w budowie systemów. 

Elipsa, Warszawa 1996  
2. Vivek K.: SAP R/3. Przewodnik dla menadżerów. HELION, Gliwice 2001  
3. Mazzullo J., Wheatley P.: SAP R/3. Podręcznik użytkownika. HELION, Gliwice 2006.  



175 
 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratoria wspomagane technikami komputerowymi i 
przykładowymi systemami informatycznymi zarządzania. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i 
zadań laboratoryjnych.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
Efekty W_01 – W_04 W_05, U_03,U_05 sprawdzane będą na semestralnym kolokwium. 
Przykładowe pytania z kolokwium: 

1. Przedstaw i krótko omów 5-cio fazowy model pozwalający świadomie stosować IT dla potrzeb biznesu . 
2. Podaj podział typologiczny Systemów Informatycznych Zarządzania 
3. Przedstaw architekturę  SIZ na podstawie siatki Zamana. 
4. Wymień i krótko opisz scenariusze realizacji ZSIZ w przedsiębiorstwie. 
5. Podaj właściwości funkcjonalne systemu SAP 

Efekt U_01, U_02, U_06, U_07 będą systematycznie sprawdzane na zajęciach laboratoryjnych w trakcie 
wykonywania prostych zadań. Przykładowe zadania. 

1. Omów pojęcia: „zadanie krytyczne” i „ścieżka krytyczna” w kontekście planowania przedsięwzięć 
gospodarczych 

2. Zdefiniuj nowy zasób typu „praca” i przydziel go do wybranego zadania projektowego w wymiarze 50% 
dostępnych jednostek w narzędziu MS Project 

3. Przedstaw dostępne typy relacji pomiędzy zadaniami projektowymi w harmonogramach Gantta i podaj 
stosowne przykłady zadań pasujące do omawianych typów relacji 

4. Podaj przykład zadania cyklicznego i dodaj je w MS Project 
5. Wykonaj bilans otwarcia dnia z 100 sztukami wskazanego towaru w narzędziu Optima firmy Comarch 
6. Sprzedaj dany towar nowemu kontrahentowi wystawiając fakturę płatną w dwóch równych ratach w 

narzędziu Optima firmy Comarch 
7. Zatrudnij nowego pracownika w wymiarze ½ etatu, ustal mu miesięczne wynagrodzenie oraz premie w 

narzędziu Optima firmy Comarch 
 Zadania na każde następne laboratorium muszą być dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. Student, na 
podstawie podanej literatury, musi się do nich samodzielnie lub korzystając z konsultacji przygotować.  
Efekty U_04  oraz K_01, K_02 weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć 
laboratoryjnych oraz podczas zaprezentowanej przez studenta prezentacji. 
Przykładowe zadania 

1. Przedstaw funkcjonalność wybranego narzędzia z sektora służby zdrowia, pokaż realizację dwóch 
wybranych/kluczowych funkcji aplikacji 

2. Przedstaw funkcjonalność wybranego narzędzia z branży IT, pokaż realizację dwóch wybranych/kluczowych 
funkcji aplikacji 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się zaliczeniem z oceną. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie zajęć laboratoryjnych i 
jednego kolokwium pisemnego przeprowadzonego na ostatnim wykładzie. Na zaliczenie laboratorium składają się 
oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie 
wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

• Regularne zajęcia – 39 pkt.,  
• Obrona zadania indywidualnego – 21 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 20 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 10 pkt. 
Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 60 pkt. 
Za pisemne kolokwium można na nim uzyskać do 40 pkt. Zaliczenie kolokwium jest możliwe po uzyskaniu co 
najmniej 20 pkt. Ocena końcowa z modułu (po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy 
uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. Db (C)

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. Db+ (B)

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A)

Poprawy: 
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Jednorazowa poprawa kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. Dwie poprawy oraz jedno przedstawienie 
prezentacji w sesji egzaminacyjnej. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 21 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 18 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 
Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 
egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 28 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 
Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 
egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Komputerowe systemy wspomagania decyzji  
Nazwa w języku angielskim:   Computer-Aided Decision System  

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  czwarty 

Semestr:   siódmy 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Anna Wawrzyńczak-Szaban 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Anna Wawrzyńczak-Szaban 

Założenia i cele przedmiotu: 
 Celem kursu jest zapoznanie studentów z 
zagadnieniami oraz systemami 
wspomagającymi podejmowanie decyzji w 
nowoczesnych przedsiębiorstwach.  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Zna stan zaawansowania w zakresie standardów i nowych technologii 
informacyjnych zarządzania, rolę decyzji w nowoczesnym przedsiębiorstwie i 
zakres i horyzont czasowy podejmowania decyzji.

K_W14, K_W18 

W_02 
Zna modele podejmowania decyzji oraz zasady i zakres analitycznego 
modelowania sytuacji decyzyjnej i modelowania preferencji decydenta 
indywidualnego,  grupowego oraz zespołów decyzyjnych.

K_W18 

W_03 
Zna definicję, istotę oraz elementy składowe komputerowych systemów 
wspomagania decyzji i ich związki z współczesnymi systemy informacyjne MIS, 
EIS, ES itd.  

K_W18 

W_04 
Zna podstawowe definicje oraz metody rozwiązywania zadań analizy 
wielokryterialnej, a także metody reprezentacji niepewności reprezentowane przez 
modele probabilistyczne, logikę rozmytą i zbiory rozmyte i przybliżone.

K_W18 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi przeprowadzić analizę wypracowanych rozwiązań decyzyjnych i 
przygotować przekonywujące ich uzasadnienia. K_U15 

U_02 Potrafi wskazać rodzaj systemu informatycznego do określonych zastosowań  w 
procesie analizy i eksploracji danych i wspomagania decyzji zarządczych. K_U15 

U_03 Potrafi wykorzystać wybrane narzędzie (MatLab, Pakiet MS Access,  
ExpertChoice i AHPproject) do analizy danych i wspomagania decyzji. K_U08, K_U15 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne:  wykłady (21 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

7. Umiejętność rozwiązywania równań algebraicznych, układów równań liniowych oraz znajomość podstaw 
rachunku prawdopodobieństwa i podstaw programowania. 



178 
 
 

Treści modułu kształcenia: 
1. Podstawy wspomagania decyzji. Rola decyzji w nowoczesnym przedsiębiorstwie, Charakterystyka sytuacji 

decyzyjnej. Zakres podejmowania decyzji. Horyzont czasowy podejmowanych decyzji. Charakter problemów, 
decydent. Schematy podejmowania decyzji i analityczne podejście do podejmowania decyzji  

2. Informacyjne systemy zarządzania i modele podejmowania decyzji. Pojecie informacyjnego systemu 
zarządzania. Informacyjne systemy zarządzania i poziomy organizacyjne. Decyzje podejmowane w 
zależności od poziomu zarządzania. Modelowanie rzeczywistości, baza modelu  

3. Wprowadzenie do komputerowych systemów wspomagania decyzji. Systemy wspomagania decyzji a 
współczesne systemy informacyjne MIS, EIS, ES itd. Definicja systemu wspomagania decyzji. Struktura 
systemu wspomagania decyzji. Charakterystyka elementów składowych  

4. Analityczne modelowanie sytuacji decyzyjnej. Sytuacja decyzyjna a model. Modelowanie analityczne 
sytuacji decyzyjnej. Elementy składowe modelu sytuacji decyzyjnej. Model rzeczowy sytuacji decyzyjnej  

5. Modelowanie preferencji decydenta. Koncepcja specyfikacji preferencji za pomocą funkcji realizacji celu. 
Decydenci indywidualni i grupowi, tworzenie efektywnych zespołów. Wspomaganie komputerowe decydenta 
indywidualnego i grupowego. Przykłady modelowania sytuacji decyzyjnej. Metody rozwiązywania zadań 
analizy wielokryterialnej. 

6. Analiza wielokryterialna. Podstawowe definicje. Przegląd metod rozwiązywania zadań analizy 
wielokryterialnej 

7. Metody reprezentacji niepewności. Modele probabilistyczne. Logika rozmyta i zbiory rozmyte. Zbiory 
rozmyte i przybliżone 

8. Wydobywanie wiedzy z danych. Modele danych, analiza wielowymiarowa. Eksploracja i analiza danych 
jako narzędzia wspomagania decyzji  

9. Systemy ekspertowe. Baza wiedzy i metody reprezentacji wiedzy w bazie wiedzy. Maszyna wnioskująca. 
Algorytmy wnioskowania (do przodu, wstecz, mieszane, heurystyki). Przykład systemu ekspertowego w 
systemie wspomagania decyzji.  

10. Wykorzystanie wybranych narzędzi do analizy danych i wspomagania decyzji. Pakiet MatLab,  
ExpertChoice i AHPproject  

11. Przegląd wybranych informatycznych systemów zarządzania. Prezentacje (grupowe) studenckie 
wybranych SWD: Statistica, SPSS Clementine, Oracle Data Mining, Oracle Text , Insightful Miner, Weka, 
Oracle Discoverer, Cognos /Applix/ TM1, SAS  

Literatura podstawowa: 
1. Kwiatkowska A. M.: Systemy wspomagania decyzji, PWN, Warszawa 2007.  
2. Wierzbicki A.P., Granat J.: Optymalizacja we wspomaganiu decyzji, Preskrypt, Instytut Automatyki i 

Informatyki Stosowanej, Politechnika Warszawska, 2003  
3. L. Knopik , W. Bojar , K. Rostek  Systemy wspomagania decyzji, PWE, 2014 

 

Literatura dodatkowa: 
1. Sirpińska M., Jachna T.: Metody podejmowania decyzji finansowych, PWN, Warszawa 2007.  
2. Czerminski J., Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Dom Organizatora, TNOiK, 

Torun-Gdansk 2002  
3. Bolesta-Kukułka K.: Decyzje menedżerskie, Wyd. PWE Warszawa 2003 
4. Sroka H.: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu, AE Katowice 1996  
5. Turban, E.: Decision Support and Expert Systems. Prentice-Hall. London. 1995  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratorium komputerowe wykorzystujące środowisko 
obliczeń naukowych MatLab, ExpertChoice i AHPproject. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów, 
zadań oraz materiałów ćwiczeniowych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01÷ W_04 będą weryfikowane kolokwium pisemnym na ostatnim wykładzie.  
Przykładowe pytania: 

• Scharakteryzuj następujące pojęcia: sytuacja decyzyjna i problem decyzyjny 
• Omów metody wydobywania wiedzy z danych. 
• Podaj przykład min. 2 komputerowych systemów decyzyjnych i opisz szczegółowo jeden z nich 
• Czym charakteryzuje się aktywny System Wspomagania Decyzji ? 
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Efekty U_01÷ U_04 sprawdzane będą na bieżąco, na każdych zajęciach poza pierwszym i ostatnim, a także podczas 
zaliczania zadania indywidualnego.  

Przykładowe zadania: 
• W pewnej firmie zauważono, że istnieje duża zależność pomiędzy zmianą ceny a zmianą sprzedaży w 

sztukach. Dane po kwartałach dla lat 2008-2012 przedstawione są w tabeli. Przeanalizuj wskazane 
zależności i określ, jaka może być sprzedaż w kolejnym roku w przy rozważanych zmianach cen. 
Zapoznaj się z przygotowanym zadaniem optymalizacji portfolio oraz przeprowadź przykładowe 
obliczenia i przedyskutuj otrzymane wyniki. 

 
Tematyka zajęć laboratoryjnych zostanie podana, co najmniej tydzień przed zajęciami.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się zaliczeniem z oceną. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie zajęć laboratoryjnych i 
jednego kolokwium pisemnego przeprowadzonego na ostatnim wykładzie. Na zaliczenie laboratorium składają się 
oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie wykonanego 
zadania indywidualnego polegającego na samodzielnym opracowaniu rozwiązania wybranego problemu 
decyzyjnego. według schematu: 
Regularne zajęcia – 39 pkt.,  
Obrona zadania indywidualnego – 21 pkt. 
Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania, co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 20 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 10 pkt. 
Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 60 pkt. 
 Za pisemne kolokwium można na nim uzyskać do 40 pkt. Zaliczenie kolokwium jest możliwe po uzyskaniu, co 
najmniej 20 pkt. Ocena końcowa z modułu (po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy 
uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. Db (C)

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. Db+ (B)

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A)

Poprawy: 
Uzyskanie poprawkowego zaliczenia laboratoriów oraz wykładu możliwe jest w tracie sesji egzaminacyjnej.. 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 21 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 15 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium 10  godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 15 godz. 
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Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 25 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Projekt zespołowy 

Nazwa w języku angielskim:  Team Project 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  czwarty 

Semestr:  siódmy 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 

prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak 
prof. W.Penczek 
prof. M.Kłopotek 
prof. S.Ambroszkiewicz 
prof. J.Tchórzwewski 
dr M.Barański 
dr A.Niewiadomski 
dr .J.Sakruz 
dr M.Pilski 
dr M.Szaban 
dr A.Wawrzyńczak-Szaban 
dr Anna Kołkowicz

Założenia i cele przedmiotu: Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
zasadami pracy w grupie

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu inżynierii oprogramowania komputerowego, 
w tym zna fazy rozwoju oprogramowania oraz metody podwyższania jakości 
oprogramowania 

K_W14 

W_02 ma uporządkowaną wiedzę  z zakresu projektowania i eksploatacji 
informatycznych systemów zarządzania w zakresie wybranej specjalności K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych, w tym zwłaszcza 
internetowych źródeł; potrafi analizować, interpretować, integrować i oceniać 
użyteczność uzyskanych informacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i 
uzasadniać opinie w aspekcie wykonywanego zadania projektowego oraz roli w 
zespole projektowym; potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań 
związanych z modelowaniem i projektowaniem systemów informatycznych oraz  
ich implementacją — integrować wiedzę pochodzącą z różnych źródeł

K_U01, K_U15 

U_02 
potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na 
realizację zleconego zadania projektowego; potrafi opracować i zrealizować 
harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów

K_U02 

U_03 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i 
przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania K_U03 
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U_04 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom 
realizacji zadania inżynierskiego K_U04 

U_05 
potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne — w razie potrzeby 
odpowiednio je modyfikując — do analizy i projektowania elementów systemów 
informatycznych, w tym zwłaszcza wybranego lub przydzielonego zadania 
projektowego 

K_U06 

U_06 potrafi, zgodnie ze specyfikacją, zaplanować proces realizacji systemu 
informatycznego; potrafi wstępnie oszacować jego koszty K_U13, K_U15 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności 
za wspólnie realizowane zadania 

K_K01 

K_02 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, szczególnie w aspekcie 
wybranej specjalności w dziedzinie informatyki K_K02 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne: ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 
studia stacjonarne: ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z następujących przedmiotów: 

1. Podstawy programowania 
2. Bazy danych, 
3. Technologie sieciowe 
4. Algorytmy i złożoność 
5. Inżynieria oprogramowania 

lub znajomość literatury obowiązującej w tych przedmiotach.

Treści modułu kształcenia: 

Treści ćwiczeń laboratoryjnych: 
 

1. Zajęcia wstępne. Przedstawienie celu i zakresu przedmiotu. Omówienie sposobu zaliczania. Podział na 
zespoły projektowe. Omówienie tematyki projektów i ustalenie realizatorów.  

2. Wstępne określenie zakresu projektów. Prezentacja propozycji rozwiązań. Dyskusja zagadnień do 
szczegółowego rozwiązania. Uszczegółowienie wymagań.  

3-13. Samodzielna praca studentów w grupach projektowych. Realizacja projektów z wykorzystaniem metod 
i narzędzi uzgodnionych z prowadzącym. Wykonywanie dokumentacji projektowej.  

14. Prezentacja wyników prac projektowych. Przedstawienie wyników prac projektowych. Prezentacja 
rozwiązań praktycznych. Przedstawienie dokumentacji projektowej.  

15. Omówienie i zaliczenie projektów  
Literatura podstawowa: 

1. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Wyd II. Wyd. MIKOM, Warszawa 2000 
2. Howard M., Lipner S.: Cykl projektowania zabezpieczeń. Wyd. APN PROMISE Sp. z o.o., Warszawa 2006 
3. Beynon-Davies P.: Inżynieria systemów informacyjnych. Wyd. WNT, Warszawa 1999 

Literatura dodatkowa: 

1. Stawowski M.: Projektowanie i praktyczne implementacje sieci VPN. Wyd. ArsKom, Warszawa 2004  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia  o charakterze ćwiczeń laboratoryjnych – projektowo-programowych w zespołach roboczych.   

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty kształcenia W_01, W_02 oraz K_01 i K_02 weryfikowane będą głównie w toku realizacji projektu (kontrola 
nauczyciela prowadzącego i konsultującego projekt zespołowy). Efekty U_01 – U_07 – w procesie realizacji, oceny 
i zaliczania projektu zespołowego. 

Forma i warunki zaliczenia: 
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Moduł podlega zaliczeniu na ocenę. 
Przedstawiony do oceny projekt powinien zawierać:  

• wyniki merytoryczne prac projektowych (aplikację informatyczną zapisaną na odpowiednim nośniku /CD 
ROM lub/i na wskazanym przez prowadzącego serwerze/ lub opracowanie pisemne),  

• dokumentację projektową (zawartość merytoryczną i formalną ustala prowadzący indywidualnie dla 
każdego projektu) 

• prezentację graficzną (lub multimedialną) wskazującą na istotne zagadnienia poruszane w projekcie oraz 
sposoby ich realizacji 

Podczas zaliczenia projektu prowadzący uwzględnia:  
• kompletność, spójność i unikalność projektu – max. 30 pkt. (30% oceny), 
• wartości merytoryczne i praktyczne przyjętych w projekcie rozwiązań – max. 30 pkt. (30% oceny), 
• kompletność dokumentacji – max. 30 pkt. (30% oceny), 
• sposób prezentacji projektu – max. 10 pkt. (10% oceny). 

Zaliczenie w formie prezentacji i obrony projektu zespołowego. 
Moduł kończy się zaliczeniem z oceną. Na zaliczenie laboratorium składa się ocena wykonanego zadania 
zespołowego połączona z jego obroną w skali 0-100pkt. 

Ocena końcowa z modułu, w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w 
nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. Db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. Db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

Poprawy: 
Jednorazowa poprawa elementów projektu i ponowna obrona projektu (w odstępie co najmniej tygodniowym). 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach  

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 25 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach  

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 40 godz. 
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Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do kolokwium  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Seminarium dyplomowe 

Nazwa w języku angielskim:  diploma seminar 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Czwarty 

Semestr:  siódmy 

Liczba punktów ECTS:  15 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 

prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak 
prof. W.Penczek 
prof. M.Kłopotek 
prof. S.Ambroszkiewicz 
prof. J.Tchórzwewski 
dr M.Barański 
dr A.Niewiadomski 
dr .J.Sakruz 
dr M.Pilski 
dr M.Szaban 
dr A.Wawrzyńczak-Szaban 
dr Anna Kołkowicz

Założenia i cele przedmiotu: Celem kursu jest przygotowanie studentów do złożenia 
pracy promocyjnej o obrona dyplomu 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z 
zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku 
informatyka 

K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych, w tym zwłaszcza 
internetowych źródeł; potrafi analizować, interpretować oraz integrować uzyskane 
informacje, a także oceniać ich użyteczność w aspekcie wykonywanej pracy 
kwalifikacyjnej, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

K_U01 

U_02 
potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne — w razie potrzeby 
odpowiednio je modyfikując — do analizy i projektowania systemów 
informatycznych, w tym zwłaszcza w zakresie wybranej specjlności

K_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i 
trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i społecznych jako specjalista w zakresie wybranej 
specjalności 

K_K01 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: seminarium 45 godz. 
Studia niestacjonarne: seminarium 35 godz.
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Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zaliczenie (zaliczenie warunkowe) wcześniejszych semestrów. 

Treści modułu kształcenia: 
Treści seminarium: 

 
1. Weryfikacja i zatwierdzenie tematu, planu i harmonogramu pracy dyplomowej.  
2. Cotygodniowa kontrola harmonogramu realizacji pracy dyplomowej. 
3. Okresowa weryfikacja opracowywanych treści pracy dyplomowej. 
4. Podsumowanie i zaliczenie seminarium.

Literatura podstawowa: 
4. Sobaniec C.: Jak pisać pracę inżynierską/magisterską. www.cs.put.poznan.pl/sobaniec/edu/jak_pisacmgr.pdf
5. Starecki T.: Praca dyplomowa – jak realizować, jak pisać i dlaczego. www.ise.pw.edu.pl/impuls/Dyplom.pdf 
6. Opoka E.: Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechnika 

Śląska, Gliwice 2001 
4. Wytrębowicz J.: O poprawności językowej publikacji naukowo-technicznych. w: Zagadnienia Naukoznawstwa, 

Nr 1(179) 2009 

Literatura dodatkowa: 
3. Kwaśniewski A.: Jak pisać pracę dyplomową. http://zpt2.tele.pw.edu.pl/~andrzej/TP/wykład/wykład-pdf/TP-

praca_dypl.pdf  
4. Drozdowski M. Jak pisać prace dyplomową/magisterską. 

http://www.cs.put.poznan.pl./mdrozdowski/dyd/txt/jak_mgr.html.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia  o charakterze seminaryjnym.    

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty kształcenia W_01, U_01, U_02 oraz K_01 weryfikowane będą w toku zajęć seminaryjnych na podstawie 
przygotowania, udziału i aktywności poszczególnych studentów w zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł podlega zaliczeniu (bez oceny). 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w seminarium 45 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do seminarium 8 godz. 
Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 15 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w seminarium 10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do seminarium 14 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 1 godz. 
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS 
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Moduły przedmiotowe specjalnościowe 
 
 
 
 
 
 
 

Specjalność: "Programowanie systemów i baz 
danych"  
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Programowanie zaawansowane 

Nazwa w języku angielskim:  Advanced programming 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Waldemar Bartyna 

Imię i nazwisko prowadzących ćwiczenia: dr Waldemar Bartyna 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem kursu jest zapoznanie studentów z projektowaniem i 
implementacją zaawansowanych aplikacji opartych o 
zaawansowane mechanizmy programistyczne

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma szczegółową i uporządkowaną wiedzę o zasadach programowania 
obiektowego, jego trzech podstawowych filarach: hermetyzacji, dziedziczeniu  
i polimorfizmie. 

K_W06 

W_02 Zna zaawansowane mechanizmy programistyczne, w tym: strukturalną obsługę 
wyjątków, interfejsy; generyczność, refleksję i serializację. K_W06 

W_03 
Zna elementy składające się na platformę.NET, język programowania C# i jego 
zaawansowane konstrukcje w tym: właściwości, metody rozszerzeniowe, niejawne 
typowanie. 

K_W06 

W_04 Zna sposoby komunikowania się między obiektami poprzez interfejsy  
i strukturalne wskaźniki do metod, czyli delegaty. K_W06 

W_05 Zna różne sposoby utrwalania danych (poprzez bazy danych, pliki XML), oraz 
sposoby korzystania z tych źródeł danych (ADO.NET i LINQ to SQL) K_W06 

W_06 Zna zasady korzystania i mechanizmy związane z językiem zapytań 
zintegrowanym z językiem programowania (LINQ). K_W06 

W_07 Ma uporządkowaną wiedzę na temat sposobu tworzenia aplikacji sieciowych 
bazujących na paradygmacie MVC. K_W06, K_W19 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi korzystać w efektywny sposób ze środowiska programistycznego Visual 
Studio 2015 i implementować w nim cztery podstawowe rodzaje 
projektów(biblioteki klas, aplikacje konsolowe, desktopowe i sieciowe).

K_U14 

U_02 Potrafi projektować i implementować aplikacje zgodnie z zasadami 
programowania obiektowego. K_U15 

U_03 
Potrafi efektywnie korzystać z zaawansowanych mechanizmów i konstrukcji 
(obsługi wyjątków, interfejsów, generyczności, delegatów, LINQ, refleksji i 
serializacji). 

K_U14 
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U_04 
Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do 
rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla projektowania  
i programowania aplikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia 
związane z zaawansowanymi technikami programistycznymi.

K_U07 

U_05 Potrafi zaprojektować, zaimplementować oraz przetestować proste aplikacje 
sieciowe z dostępem do baz danych i wykorzystaniem wzorca MVC K_U14, K_U15 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do podejmowania decyzji i przeprowadzania analizy efektów tych 
decyzji w ramach rozwiązywania zadań programistycznych K_K01 

K_02 Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
programistycznych oraz do konstruktywnej krytyki powstałych rozwiązań K_K02 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (18 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Znajomość podstaw programowania obiektowego. 
2. Znajomość podstaw języka C#. 
3. Znajomość wzorca MVC. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Platforma .NET. Omówienie wspólnego silnika uruchomieniowego, wspólnego systemu typów, 
wspólnej specyfikacji języka, wielojęzykowości i niezależności od platformy. 

2. Dziedziczenie i polimorfizm. Szczegóły dotyczące filarów programowania obiektowego: klasy 
nadrzędne i podrzędne, lista inicjalizacyjna, metody wirtualne, nadpisywanie metody, rzutowania jawne 
i niejawne. 

3. Strukturalna obsługa wyjątków. Sposoby obsługiwania sytuacji wyjątkowych w oparciu o system klas 
dziedziczących po klasie Exception i mechanizm przechwytywania wyjątków. 

4. Interfejsy. Znaczenie interfejsów jako deklaracji zachowania klasy (w odróżnieniu od jej struktury); 
definiowanie własnych interfejsów i sposoby korzystania ze standardowych interfejsów. 

5. Generyczność. Pojęcie typu generycznego, sposoby jego definiowania i wykorzystywania  
z naciskiem na kolekcje generyczne. 

6. Delegaty. Wykorzystanie delegatów do komunikacji między obiektami, silnie typowane sposoby 
przekazywania wskaźników do metod, metody anonimowe, operator lambda. 

7. Zaawansowane konstrukcje języka C#. Niejawne typowanie zmiennych lokalnych, właściwości 
automatyczne, metody rozszerzeniowe, metody częściowe, inicjalizator obiektów i typy anonimowe. 

8. Technologia LINQ. Język zapytań zintegrowany z językiem programowania jako ujednolicony sposób 
wyszukiwania danych niezależnie od ich źródła. Operatory zapytań i ich wewnętrzna reprezentacja. 

9. ADO.NET – warstwa połączeniowa. Architektura dostawców danych, wspólne interfejsy i klasy 
bazowe, korzystanie z obiektów połączenia, polecenia i odczytywania danych. 

10. ADO.NET – warstwa bezpołączeniowa. Rola warstwy bezpołączeniowej, typy obiektów 
wykorzystywane do lokalnego reprezentowania bazy danych, sposoby kontroli zmian w lokalnej wersji. 

11. LINQ to ADO.NET. Wykorzystanie technologii LINQ do wyszukiwania danych w bazie danych lub jej 
lokalnej reprezentacji. Automatyczne generowanie klas reprezentujących tabele i klas wspomagających. 

12. Refleksja. Znaczenie metadanych, klasy i metody związane z mechanizmem refleksji; dynamiczne 
ładowanie pakietów, późne wiązanie, definiowanie własnych atrybutów. 

13. Serializacja. Znaczenie serializacji, dostępne formaty (binarny, SOAP, XML), konfigurowanie procesu 
serializacji. 
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14. LINQ to XML. Tworzenie dokumentów XML, ich edytowanie; parsowanie i wyszukiwanie danych  
w dokumentach XML. 

Literatura podstawowa: 

1. Mark Michaelis, Eric Lippert, C# 6.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie V, Helion 2016 
2. Adam Freeman, ASP.NET MVC 5. Zaawansowane programowanie, Helion 2015 

Literatura dodatkowa: 

   brak 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne wspomagane technikami 
multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań ćwiczeniowych.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_07 będą sprawdzane podczas ćwiczeń i na egzaminie ustnym. Student będzie odpowiadał na 
pytania dotyczące zaawansowanych pojęć i konstrukcji w programowaniu obiektowym w języku C#: 

• Czym jest interfejs? Podaj przykład jego użycia,  

• Co to delegaty i do czego ich używamy?. 

• Na czym polega mechanizm refleksji? Podaj przykłady jego zastosowania..  
Studenci zapoznają się z listą wszystkich pytań podczas pierwszego wykładu. 
Efekt U_01 - U_05 będą systematycznie sprawdzane na zajęciach. Zadania na następne laboratorium udostępniane 
są kilka dni wcześniej. Student, na podstawie wykładu mogą się do nich przygotować.  Przykładowe zadania: 

• Dana jest lista osób o strukturze z poprzedniego zadania zapisana w liście genrycznej. Napisz odpowiednie 
zapytania LINQ umożliwiające wyszukanie podanych niżej informacji. 

• Zaprojektuj i zaimplementuj interfejsy umożliwiające realizację opisanej poniżej funkcjonalności. 

• Zaprojektuj aplikację, którą można będzie rozszerzać za  pomocą wtyczek. Opracuj odpowiedni interfejs 
 i mechanizm dynamicznego ładowania pakietów z wtyczkami. 

Efekty K_01, K_02 będą weryfikowane, w oparciu o odpowiedzi na pytania zadawane w czasie zajęć laboratoryjnych 
oraz podczas zaliczania zadania indywidualnego 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem ustnym. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. 
Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

Regularne zajęcia – 140 pkt. (10 punktów za każde zajęcia oprócz zajęć ostatnich),  

Obrona zadania indywidualnego – 60 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania powyżej połowy punków z każdych zajęć i powyżej połowy 
punktów z zadania indywidualnego. Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 200 pkt. 

Podczas egzaminu ustnego można uzyskać do 100 punktów. Egzamin będzie zaliczony w przypadku uzyskania 
powyżej połowy punktów za każde pytanie. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części 
składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 300pkt.) jest następująca (w nawiasach 
ocena wg skali ECTS): 
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Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-150 pkt. ndst (F) 210-240 pkt. db (C) 

151-180 pkt. dst (E) 241-270 pkt. db+ (B) 

181-210 pkt. dst+ (D) 271-300 pkt. Bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 10 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 18 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 36 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Systemy Baz Danych 

Nazwa w języku angielskim:  Database Systems 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Informatyka 

Jednostka realizująca:  Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  trzeci 

Semestr:  szósty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
prof. dr hab. inż. Andrzej Barczak 
dr Anna Kołkowicz 
mgr Zbigniew Młynarski

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami 
związanymi z systemami baz danych oraz 
zaprezentowanie najnowszych tendencji ich rozwoju

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
ma uporządkowaną i rozszerzoną wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw baz 
danych, systemów baz danych, wykorzystywanych modeli oraz projektowania 
systemów relacyjnych i obiektowo-relacyjnych baz danych

K_W12 

W_02 orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z 
zakresu systemów baz danych relacyjnych i relacyjno-obiektowych K_W12 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

potrafi pozyskiwać informacje na temat systemów baz danych z literatury i innych 
źródeł, w tym zwłaszcza internetowych; potrafi analizować, interpretować, 
porządkować, agregować i integrować oraz oceniać pod względem użyteczności 
uzyskane informacje, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać 
opinie w tym zakresie 

K_U08 

U_02 posiada umiejętność samokształcenia się w dziedzinie systemów baz danych, 
m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych K_U01 

U_03 
Potrafi ocenić przydatność dostępnych metod i narzędzi służących do 
rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu systemów baz danych oraz dobierać 
i stosować właściwe dla rozwiązania określonego problemu metody i narzędzia 

K_U09 

U_04 
potrafi właściwie dobrać środowiska programistyczne oraz komputerowe 
narzędzia wspomagające projektowanie baz danych do projektowania i weryfikacji 
systemów baz danych  

K_U08 

U_05 potrafi właściwie oceniać i porównywać systemy baz danych ze względu na 
wybrane parametry K_U09 

U_06 
potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi oraz 
narzędziami komputerowego wspomagania projektowania do projektowania i 
weryfikacji systemów informatycznych o charakterze systemów baz danych 

K_U10 

U_07 potrafi, zgodnie ze specyfikacją, zaplanować proces realizacji systemu 
informatycznego bazodanowego; potrafi wstępnie oszacować jego koszty  K_U10 
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 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Jest gotów do podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań 
zespołów, którymi kieruje i organizacji, w których uczestniczy związanych z 
wykorzystaniem systemów baz danych projektowanych systemach bazodanowych 
i do ponoszenia odpowiedzialności za skutki swoich działa 

K_K01 

K_02 
jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów związanych 
z systemami baz danych oraz jest gotów do konstruktywnej krytyki w stosunku do 
działań swoich i innych osób 

K_K02 

Forma i typy zajęć:  Studia stacjonarne:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (18 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z następujących przedmiotów:  

1. Bazy danych  
2. Systemy operacyjne  
3. Algebra liniowa  
4. Inżynieria oprogramowania  
5. Technologie sieciowe  

lub znajomość literatury obowiązującej w tych przedmiotach. 

Treści modułu kształcenia: 
1. Język PL/SQL (cz.1). System menu, polecenia. Edycja w wierszu poleceń. Polecenia DESCRIBE, 

COLUMN.  Polecenia SAVE, GET, START, EDIT. Rodzaje deklaracji SQL . Wstęp do programowania w 
PL/SQL 

2. Język PL/SQL (cz. 2). Polecenie SELECT. Typy danych. Wyrażenia i operatory, funkcje. Polecenia 
INSERT, UPDATE, DELETE. Transakcje. Tworzenie bloków PL/SQL 

3. Język PL/SQL (cz. 3). Bloki PL/SQL, struktury sterujące. Polecenia SQL w programie PL/SQL. 
Wyzwalacze. Przechowywane procedury i funkcje. Pakiety. Kursory. Przegląd funkcji wbudowanych 

4. System zarządzania bazą danych. Zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji. Jądro SZBD, model 
pamięci zewnętrznej. Pliki nieuporządkowane, pliki sekwencyjne. Pliki haszowane, pliki indeksowe, indeks 
a struktura B-drzewa. Kursory PL/SQL 

5. System zarządzania bazą danych (cz. 1). Zarządzanie transakcjami. Współbieżność transakcji - sytuacje 
konfliktowe. Metody zapewniające  współbieżność transakcji. Metody blokowania. Zarządzanie 
integralnością bazy danych. Transakcje 

6. System zarządzania bazą danych (cz. 2). Niezawodność i odtwarzanie baz danych po awarii. Obrazy 
przed i po transakcji, uaktualnianie segmentów pamięci. Zarządzanie słownikiem - tabele słownikowe. 
Zarządzanie zapytaniami, optymalizacja zapytań. Sterowanie przepływem w PL/SQL 

7. Rozproszone bazy danych. Zadania. Zalety rozproszenia. Typy rozproszonych baz danych. System 
zarządzania rozproszoną bazą danych. Systemy klient – serwer. Wyjątki w PL/SQL 

8. Inteligentne bazy danych (cz. 1). Inteligencja a bazy danych. Logika i bazy danych. Definicja danych w 
Katalogu, operowanie danymi w Datalogu. Obsługa DDL w PL/SQL. Obsługa pakietów PL/SQL 

9. Inteligentne bazy danych (cz. 2). Datalog i relacyjny model danych. Różnice miedzy Datalogiem i 
Prologiem. Systemy hipermedialne, geograficzne systemy informacyjne. Zasady budowy i działania 
aplikacji pracującej w architekturze trójwarstwowej 

10. Architektura bazy danych ORACLE (cz. 1). Baza danych i instancje. Wewnętrzna struktura bazy danych. 
Wewnętrzne obszary pamięci. Zasady budowy formularzy i przetwarzania wprowadzonych danych 

11. Architektura bazy danych ORACLE (cz. 2). Procesy drugoplanowe. Podstawowa konfiguracja bazy 
danych. Model danych i tworzenie bazy danych; Autoryzacja w aplikacji  bazodanowej 

12. Konfiguracja sprzętowa bazy danych ORACLE. Połączone bazy danych. Zdalna modyfikacja danych. 
Serwery klastrowe, konfiguracje wieloprocesorowe. Aplikacje typu klient-serwer. Architektura 
trójwarstwowa. Bazy danych typu standy, replikowanie bazy danych. Operacje sieciowe z użyciem 
wbudowanych pakietów 

13. Logiczny układ bazy danych ORACLE. Optymalna elastyczna architektura (OFA). Przestrzenie tabel 
SYSTEM i DATA. Przestrzenie tabel INDEX i TOOLS. Przestrzenie tabel RBS, TEMP i USERS. 
Przestrzenie tabel poza strukturą OFA.  Przetwarzanie danych binarnych 

14. Fizyczny układ bazy danych ORACLE (cz. 1). Fizyczny układ plików bazy danych. Weryfikacja wartości 
obciążenia przez operacje we-wy. Problemy małej liczby dysków. Eksport, import i archiwizacja danych 

15. Fizyczny układ bazy danych ORACLE (cz. 2). Położenie plików, wykorzystanie przestrzeni przez bazę 
danych. Zmiana rozmiarów plików, przenoszenie plików. Zwalnianie przestrzeni w segmentach danych.
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* Kursywą zaznaczono zagadnienia realizowane w ramach praktycznych zajęć laboratoryjnych 

Literatura podstawowa: 
1. Connolly T., Begg C.: Systemy baz danych - Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. 

Tom 1, 2; Wydawnictwo RM, 2004 
2. Andrzej Barczak, Dariusz Zacharczuk, Stanisław Jastrzebowski, Comparative analysis of database  access 

technology w Studia Informatica. System and information technology, Wyd. AP, Siedlce 2009 (vol. 12) 
3. Andrzej Barczak, Dariusz Zacharczuk, Damian Pluta, Tools and methods of databases optimization In Oracle 

10g. Part 1. Tunning instance. w Studia Informatica.1-2 (16) 2012 , Wyd.UPH, Siedlce  
4. Andrzej Barczak, Dariusz Zacharczuk, Anna Korzeniecka, The influence of indexing methods on effective 

functioning of the database w Studia Informatica.1-2 (17) 2013 , Wyd.UPH, Siedlce  
5. Andrzej Barczak, Dariusz Zacharczuk, Damian Pluta, Tools and methods of databases optimization In Oracle 

10g. Part 2. Tunning of hardware applications and SQL queries w Studia Informatica.1 (18) 2014 , Wyd.UPH, 
Siedlce  

6. Andrzej Barczak, Dariusz Zacharczuk, Damian Pluta, Tools and methods of databases optimization In Oracle 
10g. Part 3. Theory in practice.  w Studia Informatica.1 (18) 2014 , Wyd.UPH, Siedlce  

7. Darwen H., Date C.J.: SQL. Omówienie standardu języka; Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 2000 
8. Elmasri R., Navathe S. B.: Wprowadzenie do systemów baz danych; Wydawnictwo Helion, 2005 

 
Literatura dodatkowa: 

1. Allen S.: Modelowanie danych; Wydawnictwo Helion, 2006C. J. Date , Wprowadzenie do systemów baz 
danych,  WNT, 2000 

2. Garcia-Molina H., Ullman J. D., Widom J.; Systemy baz danych Pełny wykład; Wydawnictwa Naukowo 
Techniczne, 2006 

3. Graham I., O’Callaghan A., Wills A.; Metody obiektowe w teorii i w praktyce; Wydawnictwa Naukowo 
Techniczne, 2004 

4. Marzec M.; JBuilder i bazy danych; Wydawnictwo Helion, 2005 
5. Dokumentacja Oracle: Application Developer’s Guide - Fundamentals, PL/SQL User’s Guide and Reference, 

PL/SQL Web Toolkit Reference, Using the PL/SQL Gateway. 
6. Bulusu Lakshman: Oracle9i PL/SQL. Poradnik programisty, Tytuł oryginału: Oracle9i PL/SQL A Developer?s 

Guide, ISBN: 83-7279-333-6, Mikom 2003 
Jan L. Harrington; SQL dla każdego; Wydawnictwo Mikom, 2005

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratoria – praktyczna praca na komputerze. 
Zamieszczanie na stronach internetowych zagadnień teoretycznych i zadań ćwiczeniowych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
Efekty  W_01 i W_02 będą weryfikowane na egzaminie pisemnym. Przykładowe pytania: 

• Omów funkcje jądra SZBD, 
• Omów wewnętrzne obiekty zaawansowanej bazy danych  (ORACLE), 
• Przedstaw architekturę zaawansowanej bazy danych (ORACLE),  
 

Efekty U_01 - U_07 weryfikowane będą w trakcie zajęć laboratoryjnych z nauczycielem akademickim (ocena 
punktowa przygotowania oraz wykonania zadań na każdych zajęciach) oraz sprawdzane na egzaminie pisemnym. 
Przykładowe zadania: 

• Zdefiniuj wyzwalacz aktualizujący dane zawarte w zaawansowanej bazie danych,  
• Zdefiniuj blok PL/SQL umożliwiający wykonanie obliczeń na danych zgromadzonych w zaawansowanej 

bazie, 
• Obsłuż sytuacje wyjątkowe zaistniałe przy przetwarzaniu danych w zaawansowanej bazie danych. 
. 

Efekty K_01 - K_02 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności, w czasie zajęć 
laboratoryjnych, podczas zaliczania zadania indywidualnego,  a także będą sprawdzane na egzaminie.   
Przykładowe zadania: 

• Zaprojektuj strukturę rozmów z potencjalnym użytkownikiem zaawansowanej bazy danych (ORACLE) w celu 
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sformułowania podstawowych wymagań funkcjonalnych na system, 
• Opracuj harmonogram realizacji projektu (zadania, terminy).   
 

Przed egzaminem studenci  będą mieli dostęp do pełnej listy pytań.  
Tematy zadań indywidualnych podawane są studentom najpóźniej na 3 zajęciach laboratoryjnych. Zadania na 
następne laboratorium muszą  być dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie podanej 
literatury, musi się do nich przygotować samodzielnie lub korzystając z konsultacji.  

Forma i warunki zaliczenia: 
Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

• Regularne zajęcia – 30 pkt.,  
• Obrona zadania indywidualnego – 20 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 15 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 10 pkt. 
Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 50 pkt. 
Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 50 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 25 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w 
zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali 
ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

Poprawy: 
Trzy terminy egzaminu pisemnego. Drugi termin zaliczenia laboratorium – w toku sesji egzaminacyjnej. 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 10 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 18 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 35 godz. 
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laboratoryjnych 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 3 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Aplikacje internetowe i rozproszone  

Nazwa w języku angielskim:   Internet and distributed applications  

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki, Katedra Sztucznej Inteligencji 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   Szósty 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   prof. dr hab. inż. Mieczysław Kłopotek  

Imię i nazwisko prowadzących ćwiczenia: prof. dr hab. inż. Mieczysław Kłopotek 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem kursu jest zapoznanie studentów z projektowaniem i 
implementacją aplikacji opartych o zaawansowane techniki i 
technologie rozproszone i internetowe  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zna języki opisu dokumentu  HTML i XML i ich zastosowania.   K_W19 
W_02 Zna języki opisu struktury dokumentu DTD oraz XMLSchema K_W19 
W_03 Zna język programowania po stronie klienta JavaScript K_W19 
W_04 Zna języki zapytań do dokumentów XML: XPath oraz XQuery. K_W19 

W_05 Zna koncepcje architektur otwartych systemów internetowych: WebService, WS-
REST oraz P2P. oraz ich zastosowania. K_W19 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi pisać programy posługujące się pocztą internetową jako medium 
komunikacji K_U08 

U_02 Umie wykorzystać w komunikacji między aplikacjami język XML oraz HTML i 
specyfikować język komunikacji w DTD oraz XMLSchema. K_U09,K_U10 

U_03 Potrafi pisać programy po stronie klienta w języku JavaScript, w tym rysować 
grafikę K_K01, K_U09,K_U10

U_04 Posługuje się narzędziami do wyszukiwania informacji w dokumentach 
XML/HTML oraz do ich przetwarzania.  K_U09,K_U10 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Pojmuje naukę jako postępowy rozwój teoretycznych uogólnień wynikający z 
obserwacji i doświadczeń i prowadzący do nowych obserwacji i nowych 
doświadczeń.  

K_K01,K_K02 

K_02 
Dlatego rozumie jedność teorii i praktyki oraz konieczność pogłębiania swej 
wiedzy w sposób ukierunkowany, by stawiać czoła konkretnym wyzwaniom 
projektowym 

K_K01,K_K02 

K_03 
Potrafi oceniać wartość informacji, szczególnie dostępnej w Internecie, nie tylko 
na poziomie statystycznym, ale i syntaktycznym, semantycznym, pragmatycznym i 
apobetycznym.  

K_K01,K_K02 
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Forma i typy zajęć:  studia stacjonarne:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (18 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność progamowania   

Treści modułu kształcenia: 
1. Infrastruktura i architektury dla aplikacji internetowych:  model wielowarstwowy ISO-OSI sieci 

komputerowych,  wybrane protokoły internetowe, poczta elektroniczna  
2. WWW jako przykład architektury klient-serwer:  HTTP,  wybrane serwery WWW  
3. język HTML:   struktura języka i jego przeznaczenie,  wsparcie dla dynamicznego HTML,   struktura CSS i jego 

przeznaczenie,  architektura DOM dokumentów internetowych  
4. Język XML (eXtensible MarkUp Language) jako język wymiany informacji między aplikacjami:   XML jako 

szczególny przypadek SGML,   budowa dokumentu,   przestrzenie nazw,zastosowania XML  
5. JavaScript: struktura języka i jego przeznaczenie,  wsparcie dla dynamicznego HTML (struktury DOM)  
6. Język XML (eXtensible MarkUp Language) - interfejsy programistyczne:  model DOM,  model SAX,  

realizacje w Javie  
7. Metainformacje dla XML - słaba kontrola składni:  DTD,   XSchema  
8. Język ścieżek XPATH oraz jęztk transformacji dokumentow XML (XSLT):  XPath,  Koncepcja transformacji 

XSL (XML Stylesheet Language);,  Budowa wzorców XSLT;,  Środki programistyczne dostępne w XSLT.  
9. repozytoria XML i języki zapytań:  repozytoria XML,  XQUERY,  inne języki zapytań dla XML 
10. Problemy technologiczne wyszukiwarek internetowych:  Budowa wyszukiwarki,  Technologie pająków  

Technologie Indekserów,   Metody wyszukiwania  
11. Java beans:  struktura EJB,   zastosowania  
12. Otwarte architektury aplikacji: SOAP i Web-Serwisy:  Oprogramowanie pośredniczące,   WSDL,  ebXML  
13. Otwarte architektury aplikacji: REST:  Wady koncepcji Webservisów,   Naturalność architektury REST  
14. Otwarte architektury aplikacji: Modele "koleżeńskie":  architektura P2P,  wymagania technologiczne,   

JXTA,  zastosowania w biznesie  
15. Mobilni agenci: koncepcja agenta,  mobilność,  platformy, zastosowania 
16. Programowanie w chmurze: środki programistyczne, kontrola zasobów, aspekty ekonomiczne 

Literatura podstawowa: 
1. M. A. Kłopotek, S.T. Wierzchoń, K. Ciesielski, Michał Dramiński, D. Czerski: Conceptual Maps of Document 

Collections in Internet and Intranet. Coping with Technological Challenge. IPI PAN Publishing House, 2007. 
139p  

2. Java Servlet i JavaServer Pages. Tom 1. Wydanie II Autorzy: Marty Hall, Larry Brown Tłumaczenie: Piotr Rajca 
ISBN: 83-246-0032-9 Tytuł oryginału: Core Servlets and JavaServer Pages, Vol. 1: Core Technologies, Second 
Edition Data wydania: 11/2005 

Literatura dodatkowa: 
1. B. Eckel: Thinking in Java Prentice-Hall, December 2002 
2. Dokumentacja Javy jdk 1.7 i innych pakietów Javy 
3. M.A.Kłopotek: Inteligentne wyszukiwarki internetowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2001, 

332 strony, ISBN 83-87674-31-1 
4. Java 1.5 Tiger. Zapiski programisty Autorzy: Brett McLaughlin, David Flanagan Tłumaczenie: Jaromir Senczyk 

ISBN: 83-246-0048-5 Tytuł oryginału: Java 1.5 Tiger A Developers Notebook Format: B5, stron: 224 Data 
wydania: 01/2006 

5. XSLT dla każdego Autor: Michiel van Otegem Tłumaczenie: Tomasz Żmijewski ISBN: 83-7197-785-9 Tytuł 
oryginału: TY XSLT in 21 Days Format: B5, stron: 576 Data wydania: 05/2003 

6. Head First Servlets & JSP. Edycja polska Autorzy: Bryan Basham, Kathy Sierra, Bert Bates Tłumaczenie: Piotr 
Rajca, Mikołaj Szczepaniak ISBN: 83-7361-810-4 Tytuł oryginału: Head First Servlets & JSP Data wydania: 
07/2005 

7. Dokumentacja pakietu atomiki i polskieznaki (zawarta w Warcabkach.ja

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia rachunkowe wspomagane technikami 
multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań ćwiczeniowych.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
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Podczas ćwiczeń laboratoryjnych sprawdzane będą efekty  U_01 -  U_04. Podczas egzaminu efekty U_01 - U_04 oraz 
W_01-W_05. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim, za które można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych i dopuszczenie do 
egzaminu jest możliwe po uzyskaniu co najmniej 20 pkt.  

Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w 
zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS):

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 
Poprawy: 
Dwukrotna poprawa egzaminu w sesji. Jednorazowe poprawy do 5 ćwiczeń laboratoryjnych w trakcie semestru. 

Bilans punktów ECTS: 
Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 10 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 
Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 18 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 15 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Zaawansowane systemy grafiki komputerowej 

Nazwa w języku angielskim:  Advanced Computer Graphics Systems 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   czwarty 

Semestr:  siódmy 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Andrzej Salamończyk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Andrzej Salamończyk 

Założenia i cele przedmiotu: Celem modułu jest zapoznanie studentów z 
systemami grafiki komputerowej. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna standardy i systemy barwowe. K_W11, KW_14 

W_02 Zna główne zastosowania i cechy systemów DTP, CAD/CAM, grafiki czasu 
rzeczywistego. KW_11 

W_03 Zna główne zastosowania i cechy grafiki rastrowej i wektorowej. KW_11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi korzystać z narzędzi do tworzenia i przetwarzania grafiki rastrowej K_U07 
U_02 Potrafi korzystać z narzędzi do tworzenia i przetwarzania grafiki wektorowej K_U07 
U_03 Potrafi korzystać z narzędzi do tworzenia i przetwarzania grafiki CAD K_U07 

U_04 Potrafi pisać przykładowe programy do wizualizacji grafiki w sposób 
niskopoziomowy (np. DirectX) i wysokopoziomowy (np. Java3D) KU_08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do podejmowania decyzji dotyczącej wyboru odpowiednich rozwiązań i 
narzędzi oraz krytycznej oceny własnych rozwiązań K_K01 

K_02 Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy dotyczącej systemów grafiki 
komputerowej oraz krytycznie potrafi ocenić swoje działania K_K02 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (18 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Znajomość podstawowych pojęć i algorytmów grafiki komputerowej (zakres przedmiotu Grafika komputerowa). 
2. Umiejętność programowania w języku obiektowym (Java). 

Treści modułu kształcenia: 
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Wykłady: 
1. Percepcja informacji wizualnej.   Akwizycja danych wizualnych. Barwa w grafice komputerowej.  Zastosowania 

grafiki komputerowej. 
2. Urządzenia wizualizacyjne. Formaty plików graficznych.  Ekrany kineskopowe, Ekrany plazmowe PDP, Ekrany 

elektroluminescencyjne ELD, Ekrany w technologii LCD, Projektory. Kompresja stratna i bezstratna.  
3. Potok graficzny 2D i 3D. Etapy potoku renderingu, potok stały i programowalny . Etapy rasteryzacji. 

Teksturowanie (mapowanie tekstur bitmapowych, filtrowanie tekstur).  
4. Systemy niskopoziomowego programowania grafiki komputerowej. OpenGL i DirectX. 
5. Systemy wysokopoziomowego programowania grafiki komputerowej . Podstawy programowania 

z wykorzystaniem API Java 3D. 
6. Systemy przetwarzania grafiki rastrowej. Tworzenie obrazu rastrowego (pojęcia próbkowania i kwantyzacji). 

Aliasing i metody zmniejszania aliasingu. Przezroczystość. Praca w programach Adobe Photoshop/Gimp. 
7. Systemy przetwarzania grafiki wektorowej.  Przegląd aplikacji do obróbki grafiki wektorowej. Praca 

w programach CorelDRAW/Inscape/ Adobe Flash. 
8. Systemy animacji komputerowej. Rodzaje animacji komputerowej.  Przegląd programów do tworzenia 

animacji i grafiki trójwymiarowej. 
9. Systemy grafiki komputerowej czasu rzeczywistego. Grafika w grach komputerowych. Tworzenie efektów 

realistycznych.  Programowanie gier. 
10. Systemy DTP. Język Postscript, format EPS (Encapsulated PostScript) .  LaTeX jako do narzędzie do 

formatowania dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych (na przykład: artykułów, książek, plakatów, 
prezentacji). 

11. Systemy wizualizacji naukowej.  Przegląd aplikacji i narzędzi do tworzenia wykresów naukowych. Grafika w 
programach Matlab i Mathematica. Gnuplot, pakiety TikZ i PGF. 

12. Systemy CAD/CAM.  Przegląd aplikacji i narzędzi CAD/CAM. Praca z programem AutoCAD. 
13. Systemy komputerowej wizji.   Metody klasyfikacji obiektów.   Elementy składowe zadania klasyfikacji, reguła 

decyzyjna, klasyfikatory. 
14. Programowanie shaderów.  GLSL - OpenGL Shading Language, CG (nVidia), HLSL (Microsoft). 
15. Programowanie GPGPU (General Purpose GPU).  Procesory graficzne w obliczeniach równoległych 

(CUDA). Standard OpenCL. 
Laboratoria: 

1. Java3D (1). Graf sceny, tworzenie sceny i obiektów na scenie. Interakcja z użytkownikiem. 
2. Java3D (2). Oświetlenie sceny, teksturowanie, animacja.  
3. DirectX. Tworzenie obiektów 2D i 3D. 
4. WebGL.  Teksturowanie i oświetlenie. 
5. Adobe Photoshop (1). Przetwarzanie obrazów: korekcja, filtry, … 
6. Adobe Photoshop (2). Przetwarzanie obrazów z użyciem zaawansowanych narzędzi, fotomontaż, ... . 
7. Adobe Photoshop (3). Kreowanie obrazów z użyciem zaawansowanych narzędzi, przygotowywanie grafiki 

na stronę www. 
8. Adobe Ilustrator (1). Praca na obiektach, przekształcenia, praca z tekstem, schematy. 
9. Adobe Ilustrator (2). Przekształcenia, warstwy, maski, teksty. 
10. Blender/3DS Max. Animacja. Systemy cząsteczkowe, kinematyka prosta i odwrotna. 
11. Gnuplot, pakiety TikZ i PGF. Składanie publikacji, przygotowywanie prezentacji. Tworzenie wykresów 

naukowych. 
12. AutoCad (1). Podstawowe obiekty i operacje na nich. Wymiarowanie. 
13. AutoCad (2). Praca z warstwami. Podstawowe obiekty 3D i operacje na nich. 
14. SketchUp. Tworzenie modeli do Google Earth. 
15. Gimp. Wizytówki, plakaty. 
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Literatura podstawowa: 
1. J. Zabrodzki i inni. Grafika komputerowa, metody i narzędzia. WNT 1994 (lub wydanie późniejsze) 

2. J. D. Foley, A. van Dam, S. K. Feiner, J. F. Hughes. Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT 1995 (lub 
wydanie późniejsze) 

Literatura dodatkowa: 
1. M. Domański. Obraz cyfrowy Reprezentacja kompresja podstawy przetwarzania Standardy JPEG i MPEG. 

WKiŁ 2010. 
2. W. S. Mokrzycki. Wprowadzenie do przetwarzania informacji wizualnej Tom 1 Percepcja akwizycja 

wizualizacja. Exit 2010 
3. W. S. Mokrzycki. Wprowadzenie do przetwarzania informacji wizualnej Tom 2 Dyskretyzacja obrazu, 

operacje pikslowe, morfologiczne. Exit 2012 
4. R. Parent Animacja komputerowa Algorytmy i techniki. PWN 2011 
5. J. Sanders,E. Kandrot. CUDA w przykładach. Wprowadzenie do ogólnego programowania procesorów GPU. 

Helion 2012. 
6. A. Salamonczyk, W. S. Mokrzycki. "Generation of View Representation from View Points on Spiral 

Trajectory". Image Processing and Communications Challenges 2, Advances in Intelligent and Soft 
Computing, 2010, Volume 84/2010, Springer Berlin / Heidelberg, 67-74. 

7. K. Stąpor. Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej. PWN 2011

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych zadań i 
materiałów do laboratoriów. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty U_01 – U_04 są sprawdzane w czasie ocenianych zadań na laboratoriach.  
Efekty W_01 – W_03, K_01, K_02 sprawdzane są egzaminie. 
Przykład pytań: 
Efekt W01: Student zna standardy i systemy barwowe. 
Który z ponizszych systemów barwowych jest najbardziej percepcyjnie równomierny? 

• RGB  
• HSV   
• CIE XYZ   
• CIE L*a*b 

 
Efekt W02: Student zna główne zastosowania i cechy systemów DTP, CAD/CAM, grafiki czasu rzeczywistego 
Techniki które symuluja niewielkie wypukłosci powierzchni, bez ingerencji w geometrie obiektu trójwymiarowego 
to: 

• bump mapping   
• displacement mapping  
• skybox  
• mapowanie srodowiska 

 
Efekt W03: Student zna główne zastosowania i cechy grafiki rastrowej i wektorowej. 
Przekształcenia punktowe obrazu to: 

• negatyw  
• rozmycie  
• binaryzacja  
• operacje na histogramie 

Efekty K_01, K_02 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych, 
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podczas egzaminu, a także będą sprawdzane podczas zadań problemowych podczas wykładów. 
Np. Sprawdzić w literaturze na następny wykład rolę PhysX w kartach graficznych. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Wszystkie zajęcia laboratoryjne (za wyjątkiem pierwszego) są oceniane. W przypadku nieobecności studenta na 
laboratorium sposób ich odpracowania określa osoba odpowiedzialna za kurs i jest on podany na pierwszych 
zajęciach.  
Na każdych ćwiczeniach prowadzący podaje zakres zadań dla studentów do przygotowania na następne zajęcia (o 
charakterze praktycznym lub teoretycznym) i wytyczne do ich realizacji. Przygotowanie do zajęć oraz realizacja 
zadań każdego ćwiczenia są oceniane w skali od 0 do 10 pkt. Łącznie student za 14 zajęć może uzyskać od 0 do 
140 pkt.. 
Warunek uzyskania zaliczenia laboratorium: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na laboratoriach i 
uzyskanie łącznie co najmniej 71 punktów z zajęć (na 140 możliwych)  
 
Zaliczenie laboratorium jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu. Egzamin odbywa się w formie 
pisemnej, za egzamin można uzyskać maksymalnie 100pkt.   Ocena końcowa z zajęć zależy od wyniku laboratorium 
(w 60%) i egzaminu (w 40%), a końcowy wynik punktowy oblicza się w następujący sposób: 
 

P=60(L/140)+40(E/100), 
 
gdzie P-końcowy wynik punktowy (maksymalnie 100pkt.), L-punkty uzyskane z części laboratoryjnej, E-punktowy 
wynik egzaminu. 
 

Ocena końcowa z modułu, w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w 
nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 
 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 35 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 13 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

Studia niestacjonarne 
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Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 18 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 56 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 35 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
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Moduły przedmiotowe specjalnościowe 
 
 
 
 
 
 
 

Specjalność: "Systemy i sieci komputerowe" 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Rozproszone systemy operacyjne 

Nazwa w języku angielskim:   Distributed operating systems 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   szósty 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Piotr Świtalski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Piotr Świtalski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w 
problematykę rozproszonych systemów operacyjnych. 
Przedmiot wprowadza do istniejących architektur 
rozproszonych systemów komputerowych. Wskazuje na 
problemy występujące w tych systemach i sposoby ich 
rozwiązywania.

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna zagadnienia związane z rozproszonymi systemami operacyjnymi K_W10 

W_02 
Zna zagadnienia związane z programowaniem mechanizmów stosowanych w 
rozproszonych systemach operacyjnych K_W06 

W_03 
Zna mechanizmy wykorzystywane do koordynacji rozproszonych systemów 
operacyjnych K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi zaimplementować mechanizmy związane z koordynacją procesów w 
rozproszonych systemach operacyjnych K_U10 

U_02 Potrafi zaprogramować symulator systemu rozproszonej komunikacji procesów K_U10 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Jest gotów do podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań 
zespołów, którymi kieruje i organizacji, w których uczestniczy związanych z 
wykorzystaniem rozproszonych systemów operacyjnych w sieci komputerowych i 
do ponoszenia odpowiedzialności za skutki swoich działań 

K_K01 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (18 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest znajomość zagadnień z przedmiotu systemy operacyjne lub znajomość 
literatury obowiązującej w tym przedmiocie. 
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Treści modułu kształcenia: 
1. Struktury rozproszonych systemów operacyjnych. Podstawy: sieciowe systemy operacyjne i rozproszone 

systemy operacyjne. Motywy: dzielenie zasobów, przyspieszanie obliczeń, niezawodność. Obecne 
architektury. 

2. Topologie sieci komputerowych. Topologia: sieci całkowicie i częściowo połączone, sieci hierarchiczne i 
gwiaździste. Topologia sieci pierścieniowych i z szynami wielodostępnymi, sieci mieszane. Typy sieci: sieci 
lokalne i rozległe. 

3. Komunikacja: nazewnictwo i tłumaczenie nazw. Strategie wyboru trasy, postępowanie z pakietami. 
Strategie projektowe: model ISO, model TCP/IP. Przykłady działania sieci. 

4. Sieciowe i rozproszone systemy operacyjne. Sieciowe systemy operacyjne: zdalna rejestracja, przesyłanie 
odległych plików. Rozproszone systemy operacyjne: wędrówka danych, wędrówka obliczeń, wędrówka 
procesów. 

5. Usługi zdalne. Zdalne wywołania procedur, wątki. Odporność: wykrywanie uszkodzeń, rekonfiguracja. 
6. Interfejs systemu plików. Pliki: atrybuty, operacje, typy, struktury. Metody dostępu: sekwencyjny, 

bezpośredni, inne. Struktura katalogu: katalog jednopoziomowy, dwupoziomowy, o strukturze drzewiastej. 
7. Rozproszone systemy plików. Nazewnictwo i przeźroczystość: struktury i schematy nazewnicze, techniki 

implementacji. Zdalny dostęp do plików: przechowywanie podręczne, uaktualnianie, spójność, obsługa zdalna. 
Obsługa doglądana i niedoglądana. Zwielokrotnianie pliku. 

8. Zakleszczenia. Charakterystyka zakleszczenia. Metody postępowania z zakleszczeniami. Zapobieganie 
zakleszczeniom. Unikanie zakleszczeń. 

9. Koordynacja rozproszona. Porządkowanie zdarzeń. Wzajemne wykluczanie. Niepodzielność. Sterowanie 
współbieżnością. Protokoły blokowania zasobów. Zastosowanie znaczników czasu.  

10. Równoważenie obciążenia. Procesy i wątki. Migracja procesów. Algorytmy równoważenia obciążenia: Round 
robin DNS. Delegowanie DNS. Request Counting. Agregacja łączy. 

11. Wirtualizacja i przetwarzanie w chmurze. Hipernadzorcy. Wirtualizacja pamięci i wejścia-wyjścia. Chmury 
obliczeniowe. 

12. Wielokomputery. Niskopoziomowe oprogramowanie komunikacyjne. Rozproszona pamięć współdzielona. 
Równoważenie obciążenia. 

13. Systemy gridowe. Struktura i sposób działania. Implementacje – Unicore, Condor, Globus. 
14. Systemy klastrowe. Typy klastrów. Implementatacje – MOSIX, SSI, Kerrighed, kolejkowy PBS. 
15. Bezpieczeństwo systemów rozproszonych. Pojęcia. Izolacja usług. Kontrola dostępu. Zarządzanie 

zaufaniem. Protokoły bezpieczeństwa. 

Literatura podstawowa: 
1. Silberschatz A., Galvin P. B.: Podstawy systemów operacyjnych, wydanie szóste, WNT, Warszawa, 2005.  
2. Tanenbaum A. S., M. van Steen:  Distributed Systems. Principles and Paradigms, Prentice Hall, 2006. 

Literatura dodatkowa: 
1. Tanenbaum A. S., Bos H.: Systemy operacyjne. Wydanie IV, Helion, 2015. 
2. Switalski P., Seredynski F.: Multiprocessor Scheduling by Generalized Extremal Optimization, Journal of 

Scheduling: Volume 13, Issue 5 (2010), Springer, 2010.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, zajęcia laboratoryjne z użyciem komputera. Problemy i 
zadania ćwiczeniowe zamieszczane są na stronie internetowej prowadzącego zajęcia. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
Efekty W_01 do W_03 weryfikowane będą poprzez egzamin pisemny, a także w toku weryfikacji przygotowania do 
kolejnych zajęć laboratoryjnych. Na egzaminie pytania będą dotyczyły poznanej wiedzy dotyczącej rozproszonych 
systemów operacyjnych. Przykładowe pytania: 

• Na czym polega zdalne wywołanie procedury? 
• Czym jest zakleszczenie? Jak zapobiec zakleszczeniom? 
• Przedstaw podstawowe cechy koordynacji rozproszonej. 

 
Przed egzaminem studenci będą mieli dostęp do przykładowych pytań na egzamin. 
 
Efekty U_01 - U_02 będą sprawdzane systematycznie na zajęciach laboratoryjnych. Przykładowe zadania: 

• Skonfiguruj i uruchom serwer OpenLDAP zaczynając od pustej bazy informacji katalogowej.  
• Skonfiguruj i uruchom serwer Samba udostępniający przykładowy katalog do zapisu. Zweryfikuj możliwość 
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dokonywania modyfikacji w tym katalogu.  
• Stwórz aplikację udostępniającą dwuargumentową funkcję rkill() umożliwiającą wysłanie dowolnego sygnału do 

dowolnego procesu.. 
 

Materiały na następne laboratorium będą dostępne na dwa dni przed zajęciami. 
 
Studenci będą również musieli wykonać zadanie indywidualne. Przykładowym zadaniem jest: 

• Stworzyć działający symulator sieci o topologii pierścienia przekazujący znacznik i umożliwiający nadanie i 
odebranie komunikatu. Należy zaimplementować najważniejsze elementy ramki FDDI oraz jeden z 
algorytmów: 

o algorytm czasowego posiadania znacznika, 
o algorytm procesu uzgadniania znacznika. 

 
Efekt K_01 będzie weryfikowany w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych oraz 
podczas zaliczania zadania indywidualnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim 
oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 
• Regularne zajęcia – 26 pkt.,  
• Obrona zadania indywidualnego – 14 pkt. 
Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 7 pkt. Na 
tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. 
 
Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w 
zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS):

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 10 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 13 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
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Udział w wykładach 18 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 25 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 3 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 30 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Zaawansowane sieci komputerowe 

Nazwa w języku angielskim:  Advanced Computer Networking 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:  szósty 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Andrzej Salamończyk 
dr Grzegorz Terlikowski 

Założenia i cele przedmiotu: 
 Celem modułu jest zaznajomienie studentów z 
zaawansowanymi protokołami i technologiami 
sieci komputerowych

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zna sieciowe protokoły komunikacyjne. K_W09, K_W17 
W_02 Zna zasady przełączania w sieciach LAN (VLANy). K_W09, K_W17 
W_03 Zna zasady projektowania sieci WAN, PPP, ISDN, Frame Relay. K_W09, K_W17 
W_04 Zna wybrane aspekty bezpieczeństwa sieci komputerowych. K_W09, K_W17 
W_05 Zna wybrane elementy programowania sieciowego w oparciu o język Java. K_W09, K_W17 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi realizować aplikacje sieciowe K_U08 
U_02 Potrafi zaprojektować, zrealizować i skonfigurować sieć LAN, VLAN i WAN K_U09, K_U15 
U_03 Potrafi diagnozować i usuwać problemy w sieciach LAN, VLAN i WAN K_U09, K_U15 

U_04 Potrafi zaprojektować i skonfigurować podstawą politykę bezpieczeństwa w 
sieciach z wykorzystaniem ACL K_U09, K_U15 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do podejmowania decyzji i krytycznej oceny własnych rozwiązań w 
rozwiązywaniu problemów w istniejących sieciach komputerowych uwzględniając 
istniejące standardy sieciowe 

K_K01 

K_02 Potrafi współpracować w zespole w realizacji niektórych zadań K_K02 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (18 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

3. Umiejętność programowania w języku obiektowym (Java).
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4. Znajomość podstawowych pojęć technologii sieciowych (zakres przedmiotu Technologie Sieciowe). 

Treści modułu kształcenia: 
Treści wykładu: 

1. Warstwa aplikacji - programowanie w oparciu o gniazda. Gniazda (sockety) UDP. Zastosowania 
protokołu UDP. Programowanie na socketach UDP. 

2. Warstwa aplikacji - programowanie w oparciu o URL. Protokół HTTP, adresacja URL, HTML. Model 
programowania na URL-ach. 

3. Zaawansowane technologie sieci lokalnych. Segmentacja sieci lokalnych.  Rozpinanie LAN-u na 
wielu switchach. Protokół STP (Spanning Tree Protocol). Wirtualne LAN-y, czyli technologia VLAN: 
statyczne sieci wirtualne, dynamiczne sieci wirtualne. 

4. Bezpieczeństwo w warstwie transportu. Bezpieczeństwo na WWW. Secure Socket Layer (SSL) oraz 
Transport Layer Security (TLS). Secure Electronic Transaction (SET). 

5. Bezprzewodowe technologie w sieciach lokalnych. WLAN IEEE 802.11. Bezpieczeństwo i protokół 
WEP. 

6. Zarządzanie sieciami, cześć 1. Wprowadzenie do zarządzania sieciami, motywacje, główne 
komponenty. Infrastruktura do zarządzania sieciami (internetowymi). MIB: management information 
base, SMI: Structure of Management Information - język do definiowania struktur danych. 

7. Zarządzanie sieciami, cześć 2. SNMP: protokół do zarządzania sieciami. Bezpieczeństwo i 
administrowanie sieciami. Zdalny nadzór sieci – RMON. Uniwersalne sposoby prezentacji danych: 
ASN.1 - Abstract Syntax Notation. 

8. Bezpieczeństwo w warstwie sieci. IP Security. Wirtualne sieci prywatne VPN.IP Mobile. 
9. Zaawansowane technologie w warstwie Sieci. Multicasting, adresacja, routing. 
10. ATM - kompletna technologia sieciowa w roli sieci szkieletowej Internetu. Warstwy w ATM. Struktura 

komórki ATM. IP nad ATM.  
11. Sieci rozległe. Technologie stosowane w sieciach WAN, urządzenia wykorzystywane w WAN. 

Korelacja pomiędzy WAN a modelem OSI/ISO, protokoły enkapsulacji w WAN. 
12. ISDN. Wprowadzenie do ISDN. Korelacja z modelem OSI/ISO, Tryby BRI i PRI. Konfiguracja ISDN, 

Routing Dial-on-Demand. 
13. Frame Relay. Wprowadzenie do Frame Relay, definicje podstawowych pojęć związanych z FR. 

Omówienie LMI (implementacji FR firmy Cisco).  
14. Pozostałe protokoły w sieciach WAN.  PPP, xDSL, SDLC (HDLC), X.25. 
15. Omówienie najnowszych technologii sieciowych. Przegląd nowych rozwiązań i technologii w 

sieciach komputerowych. Zakreślenie trendów i perspektyw rozwoju w sieciach komputerowych. 

Treści zajęć laboratoryjnych 

1. Realizacja aplikacji w oparciu o protokół UDP. Realizacja pewnego przesyłania  w oparciu o protokół 
UDP. 

2. Programowanie na protokole HTTP. Programowanie aplikacji w oparciu o adresy URL. 
3. Segmentacja w sieciach LAN, tworzenie sieci VLAN. Sposoby przełączania, protokół Spanning Tree. 

Konfiguracja usług DHCP na routerach. 
4. Programowanie na gniazdach SSL - cz. 1. Generowanie kluczy, magazynów i certyfikatów. Realizacja 

prostej aplikacji klient serwer z wykorzystaniem gniazd SSL (przy ustawieniach domyślnych). 
5. Konfiguracja bezprzewodowych urządzeń sieciowych.  Realizacja bezpieczeństwa w sieciach 

bezprzewodowych. Konfigurowanie NAT. 
6. Programowanie na gniazdach SSL - cz. 2. Konstruowanie gniazd SSL w sposób jawny. Realizacja 

aplikacji z uwierzytelnianiem klienta i serwera. Realizacja aplikacji z wykorzystaniem protokołu HTTPS. 
7. Programowanie z wykorzystaniem protokołu SNMP. Realizacja aplikacji odpytującej urządzenia w sieci 

poprzez agentów SNMP. Realizacja aplikacji wprowadzającej zmiany dla wartości wybranych identyfikatorów 
obiektów bazy MIB.  Prosta aplikacja wysyłająca i odbierająca pułapki. 

8. Protokoły routingu (cz. 1).  Konfiguracja protokołów wektora odległości RIP v 2, EIGRP. 
9. Protokoły routingu (cz. 2). Konfiguracja protokołu stanu łącza OSPF, redystrybucja pomiędzy protokołami 
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routingu. 
10. Listy dostępu. Używanie, przetwarzanie i wykorzystanie list dostępu do filtrowania pakietów IP. 

Konfigurowanie standardowych i rozszerzonych list dostępu w routerach. 
11. Aplety - cz. 1. Architektura apletu. Budowa prostego apletu, proste metody wyświetlania składników 

apletu. 
12. Aplety - cz. 2. Obsługa zdarzeń, klasy obsługi zdarzeń, interfejsy nasłuchujące zdarzeń. Wprowadzenie do 

AWT (Abstract Window Toolkit). 
13. Podstawowa konfiguracja i weryfikacja Frame Relay. Realizacja topologii  Frame Relay z 

wykorzystaniem DLCI i LMI. 
14. Konfiguracja uwierzytelniania w PPP (PAP, CHAP).Komunikacja w protokole PPP, konfiguracja DDR. 

Wykorzystanie ramek LCP i NCP w protokole PPP. 
15. Testowanie poprawności działania sieci, diagnozowanie i usuwanie usterek w sieciach komputerowych. 

Prezentacja i obrona zadań indywidualnych. 

Literatura podstawowa: 

3. Kurose J. F., Ross K. W., Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z Internetem w tle, Wydawnictwo 
Helion, Gliwice 2006 

4. K. Krysiak. Sieci Komputerowe - Kompendium. Wydawnictwo Helion 2005 
5. T. Sheldon. Wielka Encyklopedia Sieci Komputerowych. Wydawnictwo Robomatic s.c. 1999. 

Literatura dodatkowa: 
8. Akademia Sieci Cisco. CCNA Exploration, Semestr 1. PWN, Warszawa 2011 
9. Leinwand, B. Pinsky. Konfiguracja Routerów Cisco. Podstawy. Mikom, Warszawa 2002. 
10. M. Sportack. Routing IP - podstawowy podrecznik. Mikom, Warszawa 2000. 
11. M. Sportack. Sieci komputerowe. Wydawnictwo Helion 2004, 
12. R. Wright. Elementarz routingu IP. Mikom, Warszawa 1999.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, Laboratoria z wykorzystaniem sprzętu sieciowego. 
Zamieszczanie na stronach internetowych zadań i materiałów do ćwiczeń. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekt U_01 jest sprawdzany przy obronie programistycznego zadania indywidualnego. 
Efekty U_02 – U_04, są sprawdzane w czasie ocenianych zadań na laboratoriach, niektóre zadania wykonywane są 
w grupach i w ten sposób sprawdzane jest efekt K_02.  
Efekty W_01 – W_05 K_01, sprawdzane są egzaminie. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium.  
Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

• Regularne zajęcia – 26 pkt.,  
• Obrona zadania indywidualnego – 14 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 7 pkt.  
Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. 
Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), 
w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali 
ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 
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0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 13 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 18 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 36 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 30 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
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Moduły przedmiotowe specjalnościowe 
 
 
 
 
 
 
 

Specjalność: "Grafika komputerowa" 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Akwizycja i przetwarzanie informacji wizualnej 

Nazwa w języku angielskim:  Acquisition and processing of visual information 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:  szósty 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Andrzej Salamończyk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Andrzej Salamończyk 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem modułu jest zapoznanie z metodami 
pozyskiwania i przetwarzania informacji 
wizualnej.

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna urządzenia i metody akwizycji wizualnej. W_S01 
W_02 Zna zasady działania urządzeń służących do wizualizacji. W_S01 
W_03 Zna elementy składowe systemu automatycznego widzenia. W_S01
W_04 Zna przykłady deskryptorów kształtu. W_S01 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi korzystać z narzędzi do tworzenia i przetwarzania grafiki rastrowej U_S02, U_S03, 
U_S04

U_02 Potrafi korzystać z narzędzi do tworzenia i przetwarzania grafiki wektorowej U_S02, U_S03, 
U_S04

U_03 Potrafi korzystać z narzędzi do przetwarzania sekwencji wideo. U_S02, U_S03, 
U_S04

U_04 Potrafi przetworzyć wstępnie obraz rastrowy w celu wykorzystania go w 
systemach rozpoznających. U_S01 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do podejmowania decyzji dotyczącej wyboru odpowiednich rozwiązań i 
narzędzi oraz krytycznej oceny własnych rozwiązań K_K01 

K_02 Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy dotyczącej zastosowań grafiki 
komputerowej oraz krytycznie potrafi ocenić swoje działania K_K02 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (18 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

8. Znajomość podstawowych pojęć i algorytmów grafiki komputerowej (zakres przedmiotu Grafika 
komputerowa). 
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Treści modułu kształcenia: 
1. Percepcja informacji wizualnej. Źródła informacji wizualnej. Wzrok i wrażenia wizualne. 
2. Barwa w grafice komputerowej. Systemy barw. Kolorymetry. 
3. Akwizycja danych 2D. Fotografia i fotografy, mikroskopy, kamery. Obrazy HDR. Dyskretyzacja obrazu. 
4. Akwizycja danych 3D. Skanery. Tomografy. 
5. Potok graficzny 2D i 3D. Potok stały i programowalny. Teksturowanie. 
6. Urządzenia wizualizacyjne. Ekrany kineskopowe, ekrany plazmowe, ekrany elektroluminescencyjne. 

Projektory. Holografia. 
7. Steroskopia.  Tworzenie obrazów stereoskopowych. Technika anaglifowi i polaryzacyjna. Systemy aktywne 

i pasywne. 
8. Formaty plików w grafice komputerowej. Formaty rastrowe i wektorowe, stratne i bezstratne. Kompresja 

obrazów ruchomych.  
9. Wizja komputerowa.  Elementy składowe systemu automatycznego widzenia. 
10. Przetwarzanie wstępne obrazu rastrowego. Odszumianie obrazu, filtracja, wyrównywanie histogramu, 

operacje morfologiczne. 
11. Narzędzia do przetwarzania grafiki rastrowej. Przegląd aplikacji. Praca w programach Photoshop i Gimp.
12. Segmentacja obrazu. Detekcja krawędzi, szkieletyzacja.  Przetwarzanie grafiki wektorowej. 
13. Narzędzia do przetwarzania grafiki wektorowej. Przegląd aplikacji. Praca w programach Corel i Adobe 

Ilustrator. 
14. Ekstrakcja i selekcja cech. Deskryptory kształtu. Przegląd i ocena reprezentacji obiektów i ocena ich 

przydatności w systemach rozpoznających. Metody SIFT i PCA. 
15. Automatyczna klasyfikacja obiektów. Metody klasyfikacji obiektów. Klasyfikatory odległościowe 

i statystyczne. 

Literatura podstawowa: 
12. W. S. Mokrzycki. Wprowadzenie do przetwarzania informacji wizualnej Tom 1 Percepcja akwizycja 

wizualizacja  Exit 2010 
13. W. S. Mokrzycki. Wprowadzenie do przetwarzania informacji wizualnej Tom 2 Dyskretyzacja obrazu, 

operacje pikslowe, morfologiczne Exit 2012 
14. K. Stąpor. Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej. PWN 2011

Literatura dodatkowa: 
1. R. S. Choraś. Komputerowa wizja. Metody interpretacji i identyfikacji obiektów. Exit 2005 
2. M. Domański. Obraz cyfrowy Reprezentacja kompresja podstawy przetwarzania Standardy JPEG i MPEG. 

WKiŁ 2010. 
3. J. D. Foley, A. van Dam, S. K. Feiner, J. F. Hughes. Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT 1995 (lub 

wydanie późniejsze)Piotr Metzger. Anatomia PC. Wydanie XI. Helion 2007

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych zadań i 
materiałów do laboratoriów. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
Efekty U_01 – U_04  są sprawdzane w czasie ocenianych zadań na laboratoriach.  
Efekty K_01, K_02 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych, 
podczas egzaminu, a także będą sprawdzane podczas zadań problemowych podczas wykładów. 
 
Efekty W_01 – W_04 sprawdzane są egzaminie. 
Przykładowe pytania: 
Efekt W_01  
Omów zasadę działania aparatu/kamery/skanera. 
Efekt W_02  
Omów zasadę działania i główne cechy monitorów CRT/LCD/plazmowych. 
Efekt W_03  
Wymień i omów wybrane elementy składowe systemu automatycznego widzenia.. 
Efekt W_04  
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Podaj przykłady i omów wybrane deskryptory kształtu. 

Forma i warunki zaliczenia: 
Wszystkie zajęcia laboratoryjne (za wyjątkiem pierwszego) są oceniane. W przypadku nieobecności studenta na 
laboratorium sposób ich odpracowania określa osoba odpowiedzialna za kurs i jest on podany na pierwszych 
zajęciach.  
Na każdych ćwiczeniach prowadzący podaje zakres zadań dla studentów do przygotowania na następne zajęcia (o 
charakterze praktycznym lub teoretycznym) i wytyczne do ich realizacji. Przygotowanie do zajęć oraz realizacja 
zadań każdego ćwiczenia są oceniane w skali od 0 do 10 pkt. Łącznie student za 14 zajęć może uzyskać od 0 do 
140 pkt.. 
Warunek uzyskania zaliczenia laboratorium: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na laboratoriach i 
uzyskanie łącznie co najmniej 71 punktów z zajęć (na 140 możliwych)  
 
Zaliczenie laboratorium jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu. Egzamin odbywa się w formie 
pisemnej, za egzamin można uzyskać maksymalnie 100pkt.   Ocena końcowa z zajęć zależy od wyniku laboratorium 
(w 60%) i egzaminu (w 40%), a końcowy wynik punktowy oblicza się w następujący sposób: 
 

P=60(L/140)+40(E/100), 
 
gdzie P-końcowy wynik punktowy (maksymalnie 100pkt.), L-punkty uzyskane z części laboratoryjnej, E-punktowy 
wynik egzaminu. 
 

Ocena końcowa z modułu, w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w 
nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 
 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 10 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 
Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 
egzaminie 10 godz. 
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 18 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 40 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 
Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 
egzaminie 26 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Programowanie gier komputerowych 

Nazwa w języku angielskim:   Computer game programming 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   szósty 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Mirosław Barański 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna etapy tworzenia gier komputerowych W_S02 
W_02 Zna podstawowe środowiska tworzenia gier komputerowych W_S02 

W_03 Zna algorytmy wykorzystywane w projektowaniu i implementacji gier 
komputerowych W_S02 

W_04 Zna podstawowe zagadnienie fizyki związanie z projektowaniem i implementacją 
gier komputerowych W_S02 

W_05 Zna zasady tworzenia gier komputerowych na urządzenia mobilne W_S02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi dobrać odpowiednie metody i narzędzia modelowania i programowania 
niezbędne do implementacji systemów gier komputerowych U_S01 

U_02 Potrafi dobrać odpowiednie środowiska, techniki i technologie do projektowania 
systemów gier komputerowych U_S02 

U_03 
Potrafi porównać środowiska lub systemy grafiki komputerowej wybrane do 
projektowania systemów gier komputerowych ze względu na zadane użytkowe i 
ekonomiczne 

U_S03 

U_04 
Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi do rozwiązywania zadań 
związanych z projektowanie gier komputerowych dotyczących akwizycji, 
projektowania i implementacji  tych systemów 

U_S04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Realizując system informatyczny będący grą komputerową potrafi działać w 
grupie i przyjmować w niej różne role K_S01 

K_02 Potrafi  dobrać odpowiednie metody i techniki, związane z realizacją przesiew 
zięcia biznesowego, charakterystyczne dla programowania gier komputerowych  K_S02 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (30 godz.), laboratoria (45 godz.),  
Studia niestacjonarne: wykłady (18 godz.), laboratoria (24 godz.), 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
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1. Znajomość podstawowych pojęć i algorytmów grafiki komputerowej (zakres przedmiotu Grafika i 
komunikacja człowieka z komputerem). 

Treści modułu kształcenia: 
1. Architektura silnika gry komputerowej 
2. Organizacja danych w grach komputerowych. Graf sceny. Podstawowe mechanizmy silników graficznych.  
3. Podsystem wyświetlania grafiki, eliminacja niewidocznych obiektów, renderowanie, 
4. Podsystem interakcji, wykrywanie i reakcja na kolizje, 
5. Programowanie ruchu wirtualnej postaci, 
6. Podsystem dźwięku, 
7. Zagadnienia sieciowe w grach komputerowych, 
8. Języki skryptowe w grach komputerowych, 
9. Zaawansowane techniki graficzne, oświetlenie na wierzchołek i piksel, mapy nierówności.  
10. Wykorzystanie Biblioteki OpenGl w grach komputerowych,  
11. Wykorzystanie biblioteki DirectX w grach komputerowych, 
12. Wykorzystanie Biblioteki XNA w grach komputerowych, 
13. Programowanie gier komputerowych na urządzeniach mobilnych, 
14. Wydajność i optymalizacja gier komputerowych,  
15. Dynamiczna kontrola poziomu szczegółowości sceny. 

Literatura podstawowa: 
1. M. de Loura, Perełki programowanie gier (tomy 1-3). Helion.  
2. David H.Eberly, 3D Game Engine Design (2nd edition), The Morgan Kaufmann Series In Interactive 3D 

Technology,  
3. David H.Eberly, 3D Game Engine Architecture (2nd edition), The Morgan Kaufmann Series In Interactive 3D 

Technology,  

Literatura dodatkowa: 
1. Gino van den Bergen, Collision Detection In Interactive 3D Environments, The Morgan Kaufmann Series In 

Interactive 3D Technology,  
2. James M. Van Verthj and Lars M.Bishop, Essential Mathematics for Games and Interactive Applications, 

The Morgan Kaufmann Series In Interactive 3D Technology. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych zadań i 
materiałów do laboratoriów.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekt W_01 będzie sprawdzany na egzaminie pisemnym oraz podczas realizacji zadania indywidualnego. Na 
egzaminie będzie opisana modelowa gra komputerowa i jedną z zadań będzie wyszczególnienie oraz ogólna 
charakterystyka etapów projektowania gier komputerowych. Natomiast podczas realizacji zadania indywidualnego 
ten efekt będzie sprawdzany podczas analizy sprawozdania.  
Efekt W_02 będzie sprawdzany podczas egzaminu na egzaminie ustnym. Przykładowe pytanie to: Scharakteryzuj 
środowisko UNITY 3D.  
Efekt W_03 będzie sprawdzany na egzaminie pisemnym i ustnym. Przykładowe pytanie to: Omów problem 
wykrywania kolizji. Jak można go rozwiązać w implementacji gier komputerowych.  
Efekt W_04 będzie sprawdzany na egzaminie pisemnym i ustnym. Przykładowe pytanie to: Omów jakie zjawiska i 
jakie problemy występują podczas ruchu dwu kól.  
Efekt W_05 będzie sprawdzany na egzaminie pisemnym. Przykładowe zadanie to: Omów proces tworzenia gry 
komputerowej „Zgaduj-Zgadula”. Zaimplementuj optymalna metodę postępowania komputera w systemie Android. 
Przed egzaminem studenci będą mieli dostęp do pełnej listy pytań na egzamin ustny oraz do przykładowych zadań 
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na egzamin pisemny.  
Efekty U_01, U_02, U_03 i U_04 będą sprawdzane na zajęciach laboratoryjnych i poprzez odpowiednio 
sformułowane zadanie indywidualne. Zajęcia laboratoryjne będą oceniane po każdych zajęciach. Zadania tam 
realizowane będą polegać na projektowaniu i implementacji gier komputerowych (prosty i złożonych w ramach 
zadania indywidualnego).  
Zadania na następne laboratorium muszą być dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie 
podanej literatury, musi się do nich samodzielnie lub korzystając z konsultacji przygotować.  
Efekty K_01 i K_02 będą weryfikowane w czasie realizacji zadania indywidualnego. Zadania indywidualne będą 
realizowane w grupach 3-4 osobowych. Na wybranych zajęciach i konsultacjach studenci będą przedstawiali (na 
konsultacjach) swoje rozwiązania. Na regularnych zajęciach będą one krytycznie oceniane przez cała grupę.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

Regularne zajęcia – 26 pkt.,  

Obrona zadania indywidualnego – 14 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 7 pkt. 
Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. 

Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), 
w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali 
ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

Poprawy: 
Jednorazowa poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. Dwie poprawy obu kolokwiów w sesji 
egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego.
 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 10 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 
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Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 18 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 36 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Systemy animacji komputerowej 

Nazwa w języku angielskim:   Systems of Computer Animation 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   szósty 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Mirosław Szaban 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr Mirosław Szaban 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi 
zagadnieniami animacji komputerowej oraz zaznajomienie 
z jej wybranymi technikami, technologiami i narzędziami 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zagadnień związanych z tworzeniem i 
wykorzystaniem animacji komputerowej. K_W06, K_W11 

W_02 Zna zasady, metody i standardy tworzenia animacji cyfrowych. K_W01, K_W02, 
K_W11, K_W14

W_03 Zna wybrane narzędzia i aplikacje służące do tworzenia i obróbki animacji 
cyfrowych. 

K_W01, K_W02, 
K_W11, K_W14

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Rozwiązując problemy związane z grafiką komputerową potrafi dobrać i 
wykorzystać odpowiednie metody i narzędzia modelowania i programowania 
niezbędne do implementacji graficznego systemu informatycznego.

K_U11, K_U12 

U_02 Potrafi wybrać odpowiednie środowiska programistyczne, techniki i technologie 
programistyczne w projektowaniu systemów grafiki komputerowej. K_U08 

U_03 Potrafi porównać projektowane lub wykorzystywane systemy grafiki komputerowej 
ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne. K_U12 

U_04 Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi do rozwiązywania 
prostych zadań związanych z akwizycją danych, projektowaniem, implementacją i 
zastosowanie systemów grafiki komputerowej.

K_U15, K_U16 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Potrafi współdziałać w grupie przyjmując jej różne role związane z projektowaniem 
i implementacją systemów grafiki komputerowej. K_K01 

K_02 Potrafi wykorzystać metody i techniki charakterystyczne dla systemów grafiki 
komputerowej do realizacji przedsięwzięć biznesowych. K_K02 

Forma i typy zajęć:  studia stacjonarne:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 
 studia niestacjonarne: wykłady (18 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.)
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Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Umiejętność podstaw programowania. 
2. Znajomość zagadnień z zakresu grafiki komputerowej. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Animacja poklatkowa. Korzystanie z linii czasu, Tworzenie klatek kluczowych, Zaznaczanie klatek, 
Manipulowanie klatkami jednej warstwy, Usuwanie klatek, Tworzenie prostej animacji poklatkowej, Test Movie, 
Tryb Onion Skin. 

2. Animacje z automatycznym uzupełnianiem klatek. Płynna animacja ruchu obiektu, Animacja obiektu 
zmieniającego kolor, Animacja z obracaniem obiektu, Animowanie grafik zmieniających rozmiar, Animacja z 
metamorfozą, Animacja obiektu po ścieżce, Animacja grafiki z maską. 

3. Skomplikowane zadania animacyjne. Animacja z obiektem Movie Clip. Action Script. Panel Actions. 
Dołączanie akcji do klatki (Funkcje Movie Control, Goto and stop, Goto and play, Stop, Play), Przypisywanie 
etykiet do klatki. 

4. Dołączanie dźwięku i wideo. Importowanie dźwięków, Dołączanie dźwięków do klatek, Import materiału wideo, 
Dołączanie materiału wideo do klatek. Interaktywność z obiektami. Tworzenie prostych przycisków, Tworzenie 
przycisków zmieniających kształt, Dołączanie akcji do przycisku. Publikacja filmów w Internecie. Publikowanie 
filmów, Eksportowanie filmów Flash do innych formatów. 

5. Animacje zaawansowane. Animacja w przestrzeni trójwymiarowej (obrót, przemieszczanie obiektów, Global 
Transform), Narzędzie Deco Tool, Kinematyka odwrotna i kości, Sztuczki i kruczki w animacji Flash. Zwiększanie 
realizmu animacji: cień i perspektywa.  

6. Importowanie i eksportowanie grafiki oraz multimediów. Formaty plików dla obsługiwanych prze technologię 
Flash dla importu i eksportu, Import i eksport plików Phostoshop, Fireworks, Illustrator, Praca z plikami 
dźwiękowymi, Praca z plikami wideo. 

7. Zaawansowana animacja ruchu. precyzyjna kontrola i edycja sekwencji animacji przy użyciu nowego narzędzia 
Motion Editor. Posługiwanie się zestawami ustawień sekwencji animacji. Zagnieżdżanie sekwencji animacji. 

8. Zaawansowane techniki animacji. Zaawansowane techniki synchronizowania obrazu z dźwiękiem. 
Wzbogacanie i uatrakcyjnianie animacji elementami i efektami grafiki 3D. 

9. System kości. Teoria i praktyka animowania obiektów i postaci w sposób interaktywny. Animacja ruchu i kształtu 
obiektów przy użyciu systemu kości. 

10. .Animacja chodu postaci. technicznie i artystycznie poprawne projektowanie sekwencji animacji kończyn i ciała 
postaci. Publikowanie animacji w formacie zgodnym ze starszymi wersjami programu Adobe Flash. 

11. Podstawy teoretyczne pracy z grafiką 3D. Podstawy pracy w pakiecie 3D na przykładzie programu 3ds max, 
Interfejs programu 3ds MAX, Koncepcja projektu i organizacja sceny 3D, Podstawowe operacje na obiektach. 

12. Modelowanie scen w 3ds MAX I. Modelowanie w oparciu o wielokąty i powierzchnie podpodziału (subdivision 
surfaces), Modelowanie w oparciu o powierzchnie NURBS, Modelowanie i kształtowanie obiektów przy użyciu 
modyfikatorów;  

13. Modelowanie scen w 3ds MAX II. Tworzenie i edycja map współrzędnych UV, Tworzenie i edycja map tekstur, 
Oświetlenie i rendering: reguły oświetlania sceny 3D za pomocą różnych źródeł światła (w tym IBL oraz Global 
Illumination); kontrolowanie cieni; renderowanie obrazów w module wewnętrznym oraz za pomocą modułów 
Mental Ray i Vray; 

14. Tworzenie animacji w 3ds MAX. Podstawy tworzenia i animowania postaci w module Character Studio: 
konstruowanie szkieletu, mięśni i realistycznie odkształcającej się powłoki, Podstawy dynamiki obiektów w 
scenach statycznych i animacjach: interakcja pomiędzy ciałami sztywnymi, giętkimi i sprężystymi; dynamika 
tkanin; dynamika włosów, futra i sierści; 

15. Podstawy symulacji zjawisk fizycznych. Emisja cząsteczek i interakcja cząsteczek z obiektami w scenie, 
Kompletowanie projektu i prezentowanie zwizualizowanych scen statycznych oraz animacji. 

Literatura podstawowa: 
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6. Beck J. (Red.) Sztuka animacji. Arkady 2004. 
7. Haber J. Terzopoulos D. Facial Modeling and Animation. SIGGRAPH 2004 Course Notes. 
8. Ian L. McLean. Flash i Wallaby. Projektowanie animacji zgodnych z HTML5, O'Reilly/Helion 2012. 
9. Joanna Pasek. 3ds max 2010. Animacja 3D od podstaw. Szkoła efektu. Helion 2010. 
10. Kelly L. Murdock. 3D Studio MAX 3.x. Techniki i narzędzia animacyjne. Biblia. Helion 2001. 

Literatura dodatkowa: 

3. Dev Ramtal, Adrian Dobre. Wprowadzenie do fizyki w grach, animacjach i symulacjach Flash, Helion 2013. 
4. Parent R. Computer Animation, Algorithms and Techniques, Morgan Kaufmann, 2002 
5. Bill Turner, James Robertson, Richard Bazley. Flash 5. Gry i kreskówki f/x, Helion 2001.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, laboratorium komputerowe wykorzystujące środowiska i 
aplikacje obróbki obrazu i dźwięku. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów, zadań oraz materiałów 
ćwiczeniowych.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty U_01 – U_04 sprawdzane będą na bieżąco, na każdych zajęciach poza pierwszym i ostatnim. Efekty W_01 –
W_03 oraz K_01 i K_02 sprawdzane będą na egzaminie pisemnym w sesji egzaminacyjnej. Ponadto efekty U_01 –
U_04 oraz K_01 i K_02 sprawdzane będą poprzez wykonanie zadanie indywidualnego (projektu). 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 
Regularne zajęcia – 26 pkt.,  
Obrona zadania indywidualnego – 14 pkt. 
Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 7 pkt. Na 
tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. 
 Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w 
przypadku uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części 
składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach 
ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 10 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 
Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 
egzaminie 10 godz. 
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 18 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 40 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 
Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 
egzaminie 26 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Zastosowania grafiki komputerowej 

Nazwa w języku angielskim:  Applications of computer graphics 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   czwarty 

Semestr:  siódmy 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Andrzej Salamończyk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Andrzej Salamończyk 

Założenia i cele przedmiotu: Celem modułu jest zapoznanie z popularnymi 
zastosowaniami grafiki komputerowej.

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna główne zastosowania grafiki komputerowej W_S04 
W_02 Zna główne zastosowania i cechy systemów CAD/CAM W_S04 
W_03 Zna główne zastosowania i cechy systemów DTP W_S04
W_04 Zna główne zastosowania i cechy systemów grafiki czasu rzeczywistego W_S04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi korzystać z narzędzi do tworzenia i przetwarzania grafiki w systemach 
CAD U_S01 

U_02 Potrafi korzystać z narzędzi do tworzenia i przetwarzania grafiki w systemach DTP U_S02, U_S03, 
U_S04

U_03 Potrafi korzystać z narzędzi do tworzenia i przetwarzania grafiki na potrzeby stron  
internetowych 

U_S02, U_S03, 
U_S04

U_04 Potrafi tworzyć proste shadery. U_S02, U_S03, 
U_S04

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do podejmowania decyzji dotyczącej wyboru odpowiednich rozwiązań i 
narzędzi oraz krytycznej oceny własnych rozwiązań K_K01 

K_02 Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy dotyczącej zastosowań grafiki 
komputerowej oraz krytycznie potrafi ocenić swoje działania K_K02 

Forma i typy zajęć: studia stacjonarne: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (18 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

9. Znajomość podstawowych pojęć i algorytmów grafiki komputerowej (zakres przedmiotu Grafika 
komputerowa). 
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Treści modułu kształcenia: 
1. Zastosowania w tworzeniu obrazów realistycznych czasu rzeczywistego. Shadery, GLSL - OpenGL 

Shading Language, CG (nVidia), HLSL (Microsoft) 
2. Zastosowania procesora GPU. Procesory graficzne w obliczeniach równoległych. CUDA, OpenCL. 
3. Zastosowania w przemyśle rozrywkowym (1). Efekty specjalne, systemy cząsteczkowe. 
4. Zastosowania w przemyśle rozrywkowym (2). Konsole do gier. XNA. 
5. Systemy CAD/CAM (1). Projektowanie wspomagane komputerowo  
6. Systemy CAD/CAM (2). Przegląd narzędzi i aplikacji. Praca w programie AutoCad. 
7. DTP. Przegląd narzędzi. Praca w programie Adobe InDesign. 
8. Wizualizacja naukowa (1). Wizualizacja danych (2D i 3D) . Praca w programach Gnuplot, Matlab. 

Symulacje komputerowe. 
9. Wizualizacja naukowa (2). Tworzenie prezentacji.  Latex i pakiety Beamer, PGF i TiKZ. 
10. Grafika na stronach internetowych (1). Tworzenie grafiki na potrzeby stron www. Efekty graficzne na 

stronach www. 
11. Grafika na stronach internetowych (2). Praca w programach Fireworks i Dreamweaver. 
12. Systemy wirtualnej rzeczywistości (1). Przegląd i charakterystyka systemów wirtualnej rzeczywistości.  
13. Systemy wirtualnej rzeczywistości (2). Java 3D jako narzędzie do tworzenia systemu wirtualnej 

rzeczywistości. 
14. Przegląd zastosowań grafiki komputerowej (1). Zastosowania w kartografii i diagnostyce medycznej. 
15. Przegląd zastosowań grafiki komputerowej (2). Systemy przechwytywania ruchu i automatycznego 

nadzoru. 

Literatura podstawowa: 
1. J. Zabrodzki i inni. Grafika komputerowa, metody i narzędzia. WNT 1994 (lub wydanie późniejsze). 
2. J. D. Foley, A. van Dam, S. K. Feiner, J. F. Hughes.  Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT 1995 (lub 

wydanie późniejsze) 

Literatura dodatkowa: 
1. J. Sanders,E. Kandrot. CUDA w przykładach. Wprowadzenie do ogólnego programowania procesorów GPU. 

Helion 2012. 
2. M. Rob. Microsoft XNA Game Studio 4.0 Helion 2012

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych zadań i 
materiałów do laboratoriów. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
Efekty U_01 – U_04 są sprawdzane w czasie ocenianych zadań na laboratoriach.  
Efekty K_01, K_02 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych, 
podczas egzaminu, a także będą sprawdzane podczas zadań problemowych podczas wykładów. 
Efekty W_01 – W_04 sprawdzane są egzaminie. 
Przykładowe pytania: 
Efekt W_01  
Podaj zastosowania grafiki komputerowej. 
Efekt W_02  
Wymień pożądane cechy systemów CAD. Podaj przykłady takich systemów. 
Efekt W_03  
Wymień pożądane cechy systemów DTP. Podaj przykłady takich systemów. 
Efekt W_04  
Podaj przykłady rozwiązań przyspieszających renderowanie sceny. 
Podaj przykłady efektów zwiększających realizm. 

Forma i warunki zaliczenia: 
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Wszystkie zajęcia laboratoryjne (za wyjątkiem pierwszego) są oceniane. W przypadku nieobecności studenta na 
laboratorium sposób ich odpracowania określa osoba odpowiedzialna za kurs i jest on podany na pierwszych 
zajęciach.  
Na każdych ćwiczeniach prowadzący podaje zakres zadań dla studentów do przygotowania na następne zajęcia (o 
charakterze praktycznym lub teoretycznym) i wytyczne do ich realizacji. Przygotowanie do zajęć oraz realizacja 
zadań każdego ćwiczenia są oceniane w skali od 0 do 10 pkt. Łącznie student za 14 zajęć może uzyskać od 0 do 
140 pkt.. 
Warunek uzyskania zaliczenia laboratorium: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na laboratoriach i 
uzyskanie łącznie co najmniej 71 punktów z zajęć (na 140 możliwych)  
 
Zaliczenie laboratorium jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu. Egzamin odbywa się w formie 
pisemnej, za egzamin można uzyskać maksymalnie 100pkt.   Ocena końcowa z zajęć zależy od wyniku laboratorium 
(w 60%) i egzaminu (w 40%), a końcowy wynik punktowy oblicza się w następujący sposób: 
 

P=60(L/140)+40(E/100), 
 
gdzie P-końcowy wynik punktowy (maksymalnie 100pkt.), L-punkty uzyskane z części laboratoryjnej, E-punktowy 
wynik egzaminu. 
 

Ocena końcowa z modułu, w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w 
nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 
 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 35 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 13 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 18 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
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Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 56 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 35 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
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Moduły przedmiotowe specjalnościowe 
 
 
 
 
 
 
 

Specjalność: "Mobilne systemy komputerowe" 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Programowanie systemów mobilnych 

Nazwa w języku angielskim:  Mobile Systems Programming 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   szósty 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Mirosław Szaban 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr Mirosław Szaban 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem wykładu jest zapoznanie studentów: historią i architekturą 
systemu Android (w tym z modelem bezpieczeństwa tego 
systemu). Student dowie się jakie są różnice w programowaniu 
aplikacji pod Android, a np., pod Windows w języku Java. Pozna 
praktyki i wzorce do tworzenia oprogramowania pod ten system, 
usługi systemowe Androida oraz przykłady usług zewnętrznych. 
Ponadto, na wykładach zostanie omówiony i porównany (z 
Androidem) system IOS, Windows Phone, inne np., BlackBerry 
OS. 
W ramach laboratoriów student nauczy się programowania 
aplikacji mobilnych: tworzyć GUI (rozkłady, kontrolki, menu), 
obsługiwać zdarzenia, obsługiwać wbudowaną bazę danych, 
programować obsługę gestów ekranu, korzystać z usług 
systemowych: kamery, gps, akcelerometru itd. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Student zna zasady projektowania i tworzenia udanych aplikacji na Android. K_W14, K_W21 

W_02 Zna zasady komunikacji wewnątrz- i międzyprocesowej w systemie Android. K_W14, K_W16, 
K_W21

W_03 Zna zasady tworzenia graficznego interfejsu użytkownika dla aplikacji mobilnych z 
system Android. K_W11 

W_04 Zna zasady korzystania aplikacjach mobilnych z multimediów, aplikacji sieciowych 
i połączeń telefonicznych, pobierania i utrwalania danych. K_W14, K_W21 

W_05 Zna zasady tworzenia gier i animacji na urządzenia mobilne w systemie Android. K_W011, K_W14, 
K_W21

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Student potrafi utworzyć przykładową aplikację mobilną na urządzenie Android, 
korzystając z platformy Android Studio. 

K_U01, K_U06, 
K_U08, K_U15

U_02 Umie stworzyć mobilną aplikację wyświetlającą aktualną pozycję użytkownika, 
wykorzystującą lokalizację GPS i mapy.

K_U01, K_U06, 
K_U08, K_U15

U_03 Potrafi wykonać aplikację wizualizującą wektorowe dane przestrzenne 
pochodzące z sensorów lub pobierane z bazy danych.

K_U01, K_U08, 
K_U09, K_U15
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U_04 Potrafi utworzyć aplikacje wykorzystujące czujniki m.in. akcelerometr, połączenie 
urządzenia z Bluetoothem. 

K_U01, K_U06, 
K_U08, K_U15 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Potrafi formułować opinie na temat zagadnień z zakresu systemów oraz sieci 
mobilnych i bezprzewodowych, między innymi nt. jakości rozwiązań stosowanych 
w ich koncepcji i budowie. 

K_K02, K_K04 

Forma i typy zajęć:  studia stacjonarne:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 
 studia niestacjonarne: wykłady (18 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Umiejętność programowania w C++/Java 
2. Podstawy programowania 
3. Algorytmy i złożoność 
4. Technologie sieciowe 
5. Mobilne systemy komputerowe 
Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: 
1. Wprowadzenie – znaczenie systemów mobilnych. Zapoznanie z ideą przetwarzania mobilnego. Pokazanie 

rozkwitu dziedziny oraz czynników wpływających na jej rozwój. Przedstawienie mnogości zastosowań, olbrzymich 
korzyści dla klienta końcowego oraz złożonych i nietrywialnych problemów, jakie stoją przed projektantami 
nowoczesnych systemów mobilnych.  

2. Przegląd i porównanie popularnych mobilnych systemów operacyjnych. Wprowadzenie do architektury 
aplikacji tworzonych dla różnych systemów operacyjnych, omówienie narządzi i środowisk programistycznych. 

3. Praca w środowisku programistycznym Android SDK. Wykorzystanie kluczowych narzędzi i koncepcja 
tworzenia aplikacji. Tworzenie i testowanie aplikacji w środowisku Eclipse i emulatorze Android. 

4. Technika programowania interfejsu użytkownika. Koncepcja Activity, cykl życia Aktivity. 
5. Komunikacja w aplikacji Android. Komunikacja między częściami aplikacji, całymi aplikacjami, wymiana 

informacji pomiędzy procesami – Intents.  
6. Przechowywanie i dostęp do danych. Metody przechowywania i udostępnianie danych lokalnych, wykorzystanie 

lokalnego systemu plików, baz danych i kart pamięci.  
7. Dostęp do Internetu i usług sieciowych. Wymiana danych z wykorzystaniem HTTP i web services (REST, 

SOAP) , sockets. 
8. Obsługa funkcji telefonu. Obsługa powiadomień i alarmów w systemie Android. 
9. Grafika w Android. Grafika, multimedia, akcelerometr, usługi lokalizacji.  
10. Wprowadzenie do Windows Phone. Cykl życia aplikacji, budowa i składniki aplikacji, wygląd aplikacji, style, 

kontrolki. 
11. Obsługa zdarzeń. Interakcja z użytkownikiem. Nawigacja w aplikacji WP. Input Scope, zdarzenia Manipulation, 

emulacja MultiTouch itd. 
12. Dane w Android. Dostęp i przechowywanie danych w aplikacji – Data Binding. Isolated Storage. 
13. Wykorzystanie mechanizmów: Launchers, Choosers, wykonywanie zadań i integracja z systemem. 
14. Powiadomienia. Wykorzystanie mechanizm notyfikacji – Push notifications. 
15. Dostęp do Internetu. Działanie Sockets w Windows Phone. Grafika, multimedia, dostęp do urządzeń, 

podsumowanie. 
 
Ćwiczenia laboratoryjne: 

1. Wprowadzenie do Androida: Hello Android, biblioteki natywne, narzędzia. 
2. Podstawy tworzenia aplikacji na Android: aplikacja DealDroid, podstawowe cegiełki, Manifest aplikacji, 

Zasoby, układ, widoki i kontrolki, aktywności, adaptery, intencje i filtry intencji, obiekty klasy Application. 
3. Zarządzanie cyklem życia i stanem: aplikacje w Androidzie, cykl życia aktywności, kontrolowanie stanu 
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egzemplarza aktywności, wykonywanie operacji za pomocą zadań. 
4. Tworzenie GUI: aplikacja MyMovies, hierarchie widoków i ich wyświetlanie, porządkowanie widoków w układy, 

rozwinięcie informacji o klasach ListView i Adapter, stosowanie motywów i stylów, korzystanie z obiektów 
graficznych, tworzenie przenośnych interfejsów użytkownika. 

5. Używanie usług do zarządzania zadaniami wykonywanymi w tle: wielozadaniowość, usługi i jak z nich 
korzystać, planowanie i usługi. 

6. Wątki i współbieżność: współbieżność w Androidzie, korzystanie z klasy AsyncTask, różne techniki.  
7. Lokalne zapisywanie danych: odczyt i zapis plików, przechowywanie ustawień, korzystanie z bazy danych, 

badanie baz SQLite.  
8. Współużytkowanie danych między aplikacjami: współużytkowanie danych między procesami, dostęp do 

niestandardowych danych. 
9. Protokół HTTP i usługi sieciowe: podstawy pracy z siecią z wykorzystaniem protokołu http, korzystanie z 

usług sieciowych generujących dane w formatach XML i JSON, obsługa awarii sieci. 
10. Lokalizacja: wprowadzenie do współrzędnych geograficznych, menedżery, dostawcy i odbiorniki położenia, 

tworzenie aplikacji z wykorzystaniem map. 
11. Multimedia w aplikacji: funkcje zbyt zaawansowane dla telefonu wielofunkcyjnego, zarządzanie multimediami, 

odtwarzanie multimediów, rejestrowanie multimediów. 
12. Grafika dwu- i trójwymiarowa: rysowanie z wykorzystaniem bibliotek do obsługi grafiki dwuwymiarowej, 

grafika trójwymiarowa i biblioteka OpenGL ES. 
13. Testowanie i instrumentacja: testowanie aplikacji na Android, instrumentacja w Androidzie, atrapy i testy 

losowe. 
14. Zarządzanie budowaniem: budowanie aplikacji na Android, zarządzanie procesem budowania za pomocą 

Mavena, serwery budowania i ciągłe budowanie.  
15. Pisanie aplikacji na tablet z Androidem: przygotowania do tworzenia aplikacji na tablety, podstawowe 

informacje o tabletach. 

Literatura podstawowa: 
11. Ian F. Darwin, Android. Receptury, Helion, 2013 
12. Charlie Collins, Michael Galpin, Matthias Kaeppler, Android w praktyce, Helion, 2012. 
13. Frank Ableson, Robi Sen, Android w akcji. Wydanie II, 2011 

Literatura dodatkowa: 
1. Roman Wantoch-Rekowski, Android w praktyce. Projektowanie aplikacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014 
2. Andrzej Stasiewicz, Android. Podstawy tworzenia aplikacji, Helion, 2015 
3. Erik Hellman, Platforma Android. Nowe wyzwania, Helion, 2014 
4. Google, http://developer.android.com/index.html 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia wspomagane technikami multimedialnymi oraz 
środowiskami umożliwiającymi programowanie i symulację systemów mobilnych. Zamieszczanie na stronach 
internetowych problemów i zadań ćwiczeniowych.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_05 sprawdzane będą na egzaminie pisemnym w sesji egzaminacyjnej, jako zagadnienia teoretyczne. 
Przed egzaminem studenci będą mieli dostęp do pełnej listy pytań. Przykładowe pytania: 

• Omów architekturę systemu Android. 

• Scharakteryzuj System Mobilny. Wymień jego elementy i krótko opisz. 

• Wymień znane środowiska programistyczne aplikacji mobilnych, scharakteryzuj wybrane. 
 
Efekty U_01 – U_04 sprawdzane będą na bieżąco, na każdych zajęciach poza pierwszym i ostatnim w postaci zadań 
praktycznych. Tematyka  następnego laboratorium będzie podana tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie 
podanej literatury, musi się do nich samodzielnie lub korzystając z konsultacji przygotować. Przykładowe zadanie: 
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Utworzyć aplikację mobilna, która korzystając z map oraz modułu GPS, wskaże na mapie aktualną pozycję. 
 
Efekt K_01 będzie sprawdzany poprzez wykonanie i wygłoszenie prezentacji dotyczącej najnowszych technologii z 
zakresu systemów mobilnych. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim, 
za które można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych i dopuszczenie do egzaminu jest 
możliwe po uzyskaniu co najmniej 20 pkt.  
Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 50 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 25 pkt. Ponadto, zaliczenie wykładu obejmuje przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na 
zadane tematy dotyczące najnowszych technologii z zakresu systemów mobilnych, za które można uzyskać do 10 pkt. 
Wykład będzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 5 pkt. z prezentacji. Na tej formie zajęć student może 
maksymalnie uzyskać 60 pkt. 
 
Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy 
uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C)

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B)

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A)
 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 10 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 
Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 
egzaminie 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 18 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 40 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 
Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 
egzaminie 26 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Mobilne systemy operacyjne 

Nazwa w języku angielskim:   Mobile operating systems 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   szósty 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Piotr Świtalski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr Piotr Świtalski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w 
problematykę mobilnych systemów operacyjnych. Przedmiot 
ma za zadanie pogłębić wiedzę o systemach operacyjnych. 
Wprowadza w tematykę maszyn wirtualnych i zarządzania 
ograniczonymi zasobami w mobilnych systemach 
operacyjnych. W założeniu ma również usystematyzowanie 
wiedzy w zakresie najnowszych mobilnych systemów 
operacyjnych.

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Ma podstawową wiedzę z zakresu działania mobilnych systemów operacyjnych. W_S02 

W_02 
Zna mechanizmy zarządzania procesami oraz pamięcią operacyjną związane z 
mobilnymi systemami operacyjnymi W_S02 

W_03 
Ma wiedzę dotyczącą obecnych rozwiązań wprowadzonych w systemach 
mobilnych W_S02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi zaimplementować interpreter kodu dla maszyny wirtualnej U_S02 

U_02 
Potrafi ocenić przyjęte rozwiązania w stosunku do wydajności działania systemów 
mobilnych U_S03 

U_03 Potrafi ocenić stopień bezpieczeństwa w mobilnym systemie operacyjnym U_S03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do podejmowania krytycznych decyzji związanych z projektowaniem i 
implementacją mobilnych systemów operacyjnych, jest gotów do krytycznej oceny 
własnych działań oraz do konstruktywnej krytyki 

K_S01 

Forma i typy zajęć: Studia stacjonarne: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (18 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.)
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Wymagania wstępne i dodatkowe: 
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest znajomość zagadnień z następujących przedmiotów: 

• Systemy operacyjne. 
• Systemy wbudowane,  
• Programowanie obiektowe, 

lub znajomość literatury obowiązującej w tych przedmiotach.

Treści modułu kształcenia: 
 
1. Wprowadzenie do mobilnych systemów operacyjnych (SO). Charakterystyka systemów mobilnych. 

Porównanie systemów operacyjnych przeznaczonych na urządzenia mobilne. Rozwój mobilnych systemów 
operacyjnych. Założenia projektowe dla takich systemów. 

2. Budowa i architektura procesorów przeznaczonych do urządzeń mobilnych. Architektury procesorów 
ARM oraz bazujących na rodzinie procesorów x86. Systemy wbudowane. Układy „System On Chip”. 
Układy ASIC oraz FPGA. Procesory wielordzeniowe. Zarządzanie energią w procesorach. 

3. Mikrojądro systemu operacyjnego. Architektura mikrojądra. Rodzaje mikrojąder. Jądro monolityczne. 
Jądro hybrydowe. Przykłady jąder dla SO. Własności jądra SO przeznaczonego na urządzenia mobilne. 

4. Wprowadzenie do systemu Android. Zarządzanie pamięcią. Mechanizm RPC/IPC. Podsystem dziennika
zdarzeń. Budowa systemu Android. Zarządzanie modułami sprzętowymi urządzenia mobilnego. System 
plików. Biblioteki systemu Android. Demony. Narzędzia systemowe. Narzędzie ADB. 

5. Wprowadzenie do systemu Windows Phone. Jądro systemu Windows Phone. Zarządzanie pamięcią w 
systemie Windows Phone. Zarządzanie modułami sprzętowymi urządzenia mobilnego. Podsystem 
zasilania. Sterowniki w Windows Phone. Struktura systemu plików. 

6. Procesy i wątki. Tworzenie procesu. Zarządzanie procesami w systemach mobilnych. Tworzenie wątków i 
ich obsługa. Programowanie z użyciem wątków. 

7. Maszyny wirtualne. Budowa maszyny wirtualnej. Interpretery kodu. Maszyny wirtualne bazujące na jądrze. 
Wirtualizacja sprzętowa. Wirtualizacja programowa. Wirtualizacja na poziomie systemu operacyjnego. 
Maszyny wirtualne dla urządzeń mobilnych.   

8. Maszyna wirtualna Javy (JVM). Specyfikacja maszyny JVM. Budowa maszyny JVM. Class loader. 
Wprowadzenie do kodu bajtowego Javy. Języki kompilowane do kodu bajtowego Javy. Sprzętowa 
implementacja maszyny Javy. 

9. Kod bajtowy Java cz.1. Budowa pliku .class. Instrukcje i operacje. Konwersja typów. Wywołanie metod. 
Generowanie wyjątków.  

10. Kod bajtowy Java cz.2. Generowanie kodu bajtowego Javy. Uruchomienie kodu bajtowego Javy. 
Weryfikacja kodu. 

11. Maszyna wirtualna Dalvik cz.1. Koncepcja maszyny wirtualnej dla urządzeń mobilnych. Architektura 
maszyny wirtualnej Dalvik. Kod bajtowy Dalvik. Format DEX.  

12. Maszyna wirtualna Dalvik cz. 2. Zarządzanie usługami. Uruchomienie (boot sequence) maszyny Dalvik. 
Środowisko uruchomieniowe Android Runtime (ART). 

13. Zarządzanie energią w mobilnych systemach operacyjnych. Sposoby redukcji energii wykorzystywanej 
przez mobilne procesory. Szeregowanie zadań w systemach mobilnych. Zarządzanie energią przez 
maszynę Dalvik oraz ART. 

14. Bezpieczeństwo mobilnego systemu operacyjnego. Zarządzanie i hermetyzacja procesów. Zarządzanie 
uprawnieniami w SELinux. Ochrona systemu plików. Bezpieczeństwo jądra SO. Bezpieczeństwo aplikacji 
SO Android. 

15. Sieci sensorowe. Architektura sieci sensorowych. Samoorganizacja węzłów sieci sensorowych. 
Zarządzanie energią. Algorytmy wykorzystywane w sieciach sensorowych. 
 

Literatura podstawowa: 
 
1. Yaghmour K.: Embedded Android, O'Reilly Media, 2013. 
2. Bornstein B.: Dalvik VM Internals, Google I/O, 2008. 
3. The Java Virtual Machine Specification Java SE 9 Edition. 
 

Literatura dodatkowa: 
             

1. Chong C.: Kumar S. P.: Sensor Networks: Evolution Opportunities and Challenges, Proceedings of the 
IEEE, 2003. 

2. Naghdy F., Bu S.: Wireless Ad-hoc Networks, 3rd IEEE International Conference on Industrial Informatics 
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(INDIN), 2005. 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany jest technikami multimedialnymi. Ćwiczenia laboratoryjne – zajęcia praktyczne z 
wykorzystaniem wybranych narzędzi programowych. Na stronie internetowej prowadzącego zamieszczane są materiały 
z problemami i zadaniami laboratoryjnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 do W_03 zostaną zweryfikowane podczas egzaminu pisemnego w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej. 
Na egzaminie pytania będą dotyczyły poznanych zagadnień związanych z mobilnymi systemami operacyjnymi. 
Przykładowe pytania egzaminacyjne: 

• Przedstaw budowę maszyny wirtualnej. 
• Przedstaw architekturę systemu Android. 

 
Przed egzaminem studenci będą mieli dostęp do przykładowych pytań. 
 
Efekty U_01 do U_03 będą sprawdzane systematycznie na zajęciach laboratoryjnych. Efekt K_01 weryfikowany będzie 
podczas zaliczenia zadania programistycznego. 
Przykładowe zadania: 

• Opracuj uproszczony interpreter kodu dla maszyny wirtualnej. 
• Zaprojektuj aplikację mobilną oferującą przedstawioną w dalszej części zadania funkcjonalność. 

 
Materiały na następne laboratorium będą dostępne na dwa dni przed zajęciami. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim, 
za które można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych i dopuszczenie do egzaminu jest 
możliwe po uzyskaniu co najmniej 20 pkt.  

Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w 
zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS):

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. bdb (A) 
 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 5 godz. 
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Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 8 godz. 

Przygotowanie zadania indywidualnego 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 18 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 20 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 8 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 20 godz. 

Przygotowanie zadania indywidualnego 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Projektowanie systemów mobilnych 

Nazwa w języku angielskim:   Design of Mobile Systems 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  informatyka 

Jednostka realizująca:   Instytut Informatyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   czwarty 

Semestr:   siódmy 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Marek Pilski 

Imię i nazwisko prowadzących ćwiczenia: dr Marek Pilski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problemami 
projektowania systemów mobilnych. Obejmuje to zarówno 
techniki jak i technologie ich projektowania, poruszone 
zostaną zagadnienia związane z wyborem narzędzi, technik i 
technologii z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Ma poszerzoną wiedzę na temat metod i technik projektowania systemów 
mobilnych K_W06, K_W19 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Rozwiązując problemy związane z mobilnymi systemami komputerowymi potrafi 
dobrać i wykorzystać odpowiednie metody i narzędzia modelowania i 
programowania niezbędne do implementacji graficznego systemu 
informatycznego 

K_U10 

U_02 Potrafi wybrać odpowiednie środowiska programistyczne, techniki i technologie 
programistyczne w projektowaniu mobilnych systemów komputerowych K_U08 

U_03 Potrafi porównać projektowane lub wykorzystywane mobilne systemy 
komputerowe ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne K_U09 

U_04 
Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi do rozwiązywania 
prostych zadań związanych z akwizycją danych, projektowaniem, implementacją i 
zastosowanie mobilnych systemów komputerowych

K_U15 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Potrafi współdziałać w grupie przyjmując jej różne role związane z projektowaniem 
i implementacją mobilnych systemów komputerowych K_K04 

K_02 Potrafi wykorzystać metody i techniki charakterystyczne dla mobilnych systemów 
komputerowej do realizacji przedsięwzięć biznesowych K_K05 

Forma i typy zajęć:  Studia stacjonarne: wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 
Studia niestacjonarne: wykłady (18 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (24 godz.)

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Znajomość inżynierii oprogramowania 
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2. Znajomość modelowania w języku UML 

Treści modułu kształcenia: 

1. Wprowadzenie do systemu Android. Wyzwania stwarzane przez platformę Android, wersje Androida, 
dystrybucja aplikacji. Specyfika urządzeń mobilnych. Projektowanie dla urządzeń mobilnych, projektowanie pod 
ekrany dotykowe. Główne elementy składowe aplikacji dla systemu Android. Kontekst, aktywności, intencje, 
usługi, dostawcy treści, odbiorcy treści. Struktury plików: AndroidManifest.xml, pliki preferencji, pliki płaskie.  

2. Projekt interfejsu użytkownika i jego użyteczność. Technologia a projekt interfejsu, model interfejsu, 
projektowanie dla użytkownika,  budowa prototypów,  narzędzia projektowe, testowanie interfejsu. 
Projektowanie samodostosowujących się interfejsów użytkownika. Architektura fragmentów i aktywności.  

3. Projektowanie gestów. Identyfikacja i obsługa gestów. 
4. Wzorce projektowe interfejsu użytkownika w systemie Android. Zalety stosowania wzorców projektowych, 

wskazówki projektowe. Wzorce projektowe akcji użytkownika: Action Bar, Quick Actions, Pull-to-Refresh, 
Swipe-to-Dismiss i szuflady akcji. Antywzorce projektowe interfejsu użytkownika. 

5. Komponenty i funkcjonalność interfejsu użytkownika systemu Android. Struktura aplikacji, struktura 
projektu Androida. 

6. Intencje i nawigacja w systemie Android. Wzajemna współpraca aplikacji. Korzystanie z serwisów 
społecznościowych i udostępnianie zasobów. Tworzenie akcji. Struktura nawigacji w aplikacjach Androida. 
Komponenty nawigacji w systemie Android, aktywności i intencje. Kontrolki nawigacyjne Androida. Stosowanie 
ikon, animacji i efektów przejść. 

7. Projektowanie widgetów i powiadamiania użytkownika. Zastosowania widgetów aplikacji. Aktualizowanie 
danych widgetu. Układ i funkcje widgetu. Implementacja widgetu. Metody powiadamiania użytkownika w 
systemie Android. Zasady powiadamiania użytkownika. Optymalne wykorzystywanie powiadomień. 

8. Projektowanie obsługi przycisków sprzętowych, metod wprowadzania danych i czujników. 
Projektowanie obsługi: ekranu dotykowego, obsługi przycisków sprzętowych, obsługi klawiatury ekranowej, 
klawiatur sprzętowych, krzyżyków i gładzików, rysika, głosowego sterowania aplikacją, myszy i touchpadów, 
akcesoriów, czujników, dodatkowego ekranu 

9. Projektowanie z uwzględnieniem zasobów Androida. Stosowanie zasobów Androida, zarządzanie 
zasobami Androida. Projektowanie zasobów pod kątem: gęstości pikseli, różnych wymiarów ekranu, różnych 
języków i regionów, obsługi kontrolek urządzenia. Projektowanie interfejsu dla różnych wersji platformy i 
różnych trybów pracy urządzeń. 

10. Projektowanie układów aplikacji Androida. Strategia układu systemu Android. Układy definiowane w plikach 
XML i w kodzie. Menedżery układów. Dopełnienia i marginesy. Układy niestandardowe. 

11. Wzorce projektowe nawigacji i układu. Stosowanie wzorca projektowego: Stacked Galleries, kokpitu, 
przestrzeni roboczych, widoku dzielonego, Expand-in-Context i nawigacji bocznej. 

12. Wzorce projektowe danych. Stosowanie wzorca projektowego: Image Placeholder, Non-forced Login, Drag-
to-Reorder Handle i list dynamicznych. 

13. Rysowanie, animacja, grafika. Rysowanie z wykorzystaniem obiektów Canvas i Paint, definiowanie kształtów 
w zasobach XML, rysowanie z wykorzystaniem klasy ShapeDrawable, animacje, podstawy grafiki 3D. 
Rysowanie z poziomu kodu aplikacji. Projektowanie skalowalnej grafiki.  

14. Zastosowanie bazy danych w systemach mobilnych.  Wykorzystanie bazy SQLite. Projektowanie baz 
danych. Struktura aplikacji zawierającej bazę danych. 

15. Typy zasobów i wątki. Łączenie zasobów z programem, typy zasobów, zasoby alternatywne. Obliczenia w tle, 
obliczenia w tle z przekazywaniem danych do interfejsu. AsyncTask – obliczenia w tle z integracją z 
interfejsem. 

16. Języki mobilnych witryn internetowych. Mobilne języki znaczników: HTML i XHTML, XHTML Mobile Profile, 
WML, HDML, CHTML, XHTML Basic. Mobilne arkusze stylów. Mobilne grupy branżowe i organizacje 
standaryzacyjne. Mobilne typy MIME. 

17. Rozpoznawanie urządzeń i dostosowywanie treści. Identyfikacja urządzeń mobilnych za pomocą 
nagłówków żądań protokołu http. Uzyskiwanie informacji o możliwościach urządzenia. Dostosowywanie treści. 
Tworzenie grup urządzeń. Projektowanie punktów dostosowywania reguł dostosowywania treści dla grup 
urządzeń. 

18. Projektowanie elementów interaktywnych witryn. Zastosowanie JavaScriptu i elementów technologii 
AJAX.Model wytwarzania iteracyjnego. JavaScript w przeglądarkach. Różnice w obsłudze JavaScriptu w 
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przeglądarkach mobilnych. Techniki optymalizacji kodu stron. 
19. Projektowanie mobilnych stron internetowych i wskazówki projektowe pod określone przeglądarki 

mobilne. Elastyczny układ referencyjny, układ standardowy. Informacyjne witryny internetowe, wyszukiwarki 
mobilne, witryny internetowe usług,  witryny internetowe portali. Wskazówki dotyczące wytwarzania mobilnych 
stron internetowych pod wybrane przeglądarki mobilne (dla systemów iPhone, Android, BlackBerry, Symbian, 
Winfows Mobile). 

Literatura podstawowa: 
1. Android w praktyce. Projektowanie aplikacji, Wantoch-Rekowski Roman. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2014. 
2. Android UI : podręcznik dla projektantów, Smashing Magazine. Juhani Lehtimäki [tł. Mikołaj Szczepaniak]. 

Gliwice, Wydawnictwo Helion. 2014. 
3. Projektowanie witryn internetowych dla urządzeń mobilnych. Gail Rahn Frederick, Rajesh Lal [tł. Mikołaj 

Szczepaniak]. Gliwice, Helion. 2010. 

Literatura dodatkowa: 
1. Funkcjonalność aplikacji mobilnych. Nowoczesne standardy UX i UI. Jakob Nielsen, Raluca Budiu. Gliwice, 

Wydawnictwo Helion. 2013. 
2. Android. Podstawy tworzenia aplikacji. Andrzej Stasiewicz. Wydawnictwo Helion. 2013. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne. Zamieszczanie na stronach 
internetowych problemów i zadań.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekt W_01 sprawdzony będzie na egzaminie oraz podczas oceny zadania indywidualnego. 
Efekty U_01, U_02, U_03 oraz U_04 sprawdzane będą przy zaliczeniu każdego z tematów zadań laboratoryjnych. 
Efekty K_01 oraz K_02 sprawdzane będą przy każdym kontakcie ze studentem na laboratorium, wykładach, 
konsultacjach, egzaminie, itp. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Ocenę końcowa zależy od liczby uzyskanych punktów w stosunku 60% z 
laboratorium oraz 40% wykład. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych 
zajęciach z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: 

1. Regularne zajęcia – 60 pkt., 
2. Obrona zadania indywidualnego – 40 pkt. 

Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form 
aktywności studenta: regularne zajęcia – co najmniej 31 pkt., obrona indywidualnego zadania – co najmniej 21 pkt. Na 
tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 100 pkt. 
Na ostatnim wykładzie przeprowadzane jest kolokwium, za które można uzyskać maksymalnie 50 pkt. Wykład będzie 
zaliczony w przypadku uzyskania z kolokwium co najmniej 26 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu 
wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 150 pkt.) jest następująca (w 
nawiasach ocena wg skali ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50% pkt ndst (F) 71-80% pkt db (C) 

51-60% pkt dst (E) 81-90% pkt db+ (B) 

61-70% pkt dst+ (D) 91-100% pkt bdb (A) 
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Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 
Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 18 godz. 
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 53 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 
Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 25 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
 

 

 

 


