
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Informatyka  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

1/2 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-1ASD 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

5 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Algorytmy i struktury danych 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Kierunkowa 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący 

 

Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Kristina Lapin dr / adjunkt /  

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Kristina Lapin dr / adjunkt / 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Grzegorz Pumput  

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 15  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 1  

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Celem zajęć jest prezentacja technik programistycznych i struktur danych 

wykorzystywanych w programowaniu w małej i średniej skali. Projektowanie i 
analiza algorytmów. Przegląd podstawowych algorytmów i struktur danych. 

 
 
 

Wymagania wstępne 

Podstawy programowania - Paskal 

 

 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

W kurs jest przeznaczony do pogłębienia wiedzy w zakresie algorytmów i 
abstrakcyjnych struktur danych. Kurs zawiera następujące tematy: abstrakcyjne 

struktury danych: listy, drzewa, grafy, słowniki, drzewa poszukiwań binarnych, 
haszowanie, stosy, kolejki, kolejki priorytetowe; podstawy analizy algorytmów; 
Techniki projektowania algorytmów: dziel i rządź, programowanie dynamiczne; 

podstawowe algorytmy: sortowanie, selekcja, wyszukiwanie. 

 
 
 

Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

1. Dynamiczne struktury danych i programowanie dynamiczne. 

2. Listy jednokierunkowe  

3. Listy dwukierunkowe. 

4. Abstrakcyjne typy danych. 

5. Stosy, deki, kolejki, kolejki prioritetowe.  

6. Drzewa, grafy, drzewa przeszukiwao binarnych. 

7.  Algorytmy rekurencyjne na drzewach. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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8. Słowniki, haszowanie 

9. Podstawy analizy algorytmów. 

10. Techniki projektowania algorytmów: selekcja, dziel i rządż. 

11. Algorytmy wyszukiwania: sekwencyjne i binarne, porównanie złożoności. 

12. Algorytmy sortowania: sortowanie przez wstawianie i wybieranie, ocena 
złozoności 

13. Algorytmy sortowania: sortowanie babelkowe i Shella, ocena złozoności 

14. Haszowanie 

15. Problemy obliczeniowo trudne. 

Razem godzin 

2 

2 

2 

2 

2 
 

2 

2 

2 

30 

 

Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

1. Zapoznanie z tematyką dwiczeo z przedmiotu, powtórzenie debugowania 
Turbo Pascal 

1 

2. Listy jednokierunkowe i dwukierunkowe. 4 

3. Abstrakcyjne typy danych, moduły, rekursja. 2 

4. Rozliczenie 1 pracy domowej. 2 

5. Algorytmy wyszukiwania i sortowania, kontrola czasu w programach, 
statystyki działania algorytmów. 

4 

6. Rozliczenie 2 pracy domowej. 2 

Razem godzin 15 

 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. Banachowski, Lech.   Algorytmy i struktury danych /  Warszawa :  Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne,   2006. 

2. Jankowski, Bronisław (1943- ). Grafy :algorytmy w Pascalu : od problemów do 

programów / Warszawa:  Mikom, 2003 

3. Wróblewski P., Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie IV. 

Helion, 2009. 

4. Krystyna Łapin. Konspekt wykładów programowania abstrakcyjnych struktur danych 

(w języku litewskim), 2006. 
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Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 

60 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Zaliczenie dwiczeo: Student podczas kolejnych zajęd otrzymuje punkty za: 3 zaliczenia teorii po 
10 punktów; 2 zaliczenia z prac domowych po 10 punktów; 2 zaliczenia z prac kontrolnych po 
10 punktów. Ocena koocowa z dwiczeo wystawiana jest zgodnie z poniższą tabelą: 

Suma punktów 0 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 70 

Ocena koocowa 2 (ndst) 3 (dst) 3.5 (dst+) 4 (db) 4.5 (db+) 5 (bdb) 

Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny. Osobom, które otrzymały ocenę dwiczeo i projektu  
5, ocena egzaminacyjna jest przepisywana z zaliczenia z dwiczeo. Zebrana na egzaminie suma 
punktów powyżej 44 – ocena 5, 38-43 punktów – ocena 4.5, 32-37 punktów – ocena 4, 26-31 
punktów – ocena 3.5, 20-25 punktów – ocena 3, poniżej 20 punktów – ocena 2. 
 
 


