
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-IS1-1JPP 

 
Liczba punktów kredytowych ECTS 

4 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Języki i paradygmaty programowania 

 

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Kierunkowa 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązkowy 

 

Język kursu/przedmiotu 

polski 

 
 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Mariusz Rybnik dr inż. 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Mariusz Rybnik dr inż. 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Mariusz Rybnik dr inż. 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30   

Liczba godzin w tygodniu / 

liczba godzin na zjazd 

4   

 

 
Założenia i cel przedmiotu 

Kurs ma na celu poznanie założeń i cech charakterystycznych różnych paradygmatów 

programowania, z uwzględnieniem programowania imperatywnego, funkcyjnego, logicznego, 

obiektowego. Ma wykształcić umiejętność oceny przydatności paradygmatów i związanych z 

nimi środowisk programistycznych do rozwiązywania różnego typu problemów. Szczególny 

nacisk położono na znajomość zagadnień z dziedziny projektowania, implementacji, 

testowania i debugowania programów obiektowych. 

 
 

 
Wymagania wstępne 

Wstęp do informatyki 

 
 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Opis i cechy najpopularniejszych paradygmatów programowania: imperatywnego, 

funkcyjnego, logicznego, obiektowego. Semantyka i składnia języków programowania. 

Notacja BNF do opisu składni. Zmienne, ich cechy wraz z przykładami z różnych języków 

programowania. Typy danych: pierwotne, złożone, abstrakcyjne. Abstrakcja danych oraz 

procesów. Podprogramy, przekazywanie parametrów do podprogramów. Zgrubny opis 

programowania obiektowego , mechanizmów obiektowych, testowania i debugowania. 

Programowanie funkcyjne i rachunek lambda. Programowanie logiczne i rachunek 

predykatów. 

 

 
 

Wykład  

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

1. Przegląd podstawowych paradygmatów programowania. 

Założenia, definicje i cechy charakterystyczne. 
2. Semantyka i składnia języków programowania. Notacja BNF. 
3. Semantyka zmiennych. Wiązania statyczne i dynamiczne. 

Wiązania typu i pamięci.  
4. Typy danych. Abstrakcja danych. Programowanie imperatywne. 

Abstrakcja procesu: podprogramy. 
5. Programowanie obiektowe: filozofia i założenia. Klasy i obiekty. 

4 

 
4 
4 

 
4 

 
4 
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Projektowanie obiektowe. Obiektowe modelowanie oraz analiza 

dziedziny. 
6. Programowanie obiektowe.  Mechanizmy obiektowe: dziedziczenie, 

kompozycja, wirtualizacja metod, klasy wirtualne, konstruktory. 

Metody testowania i debugowania programów obiektowych. 
7. Programowanie funkcyjne. Podstawy języków funkcyjnych. 

Rachunek lambda. 
8. Programowanie w logice. Rachunek predykatów. Zastosowania i 

przykłady programów. 

 

 
4 
 

 
3 

 
3 

 

Ćwiczenia 

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

-  

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

[1] P. van Roy, S. Haridi – Programowanie Koncepcje, techniki i modele. Helion, 2005. 

[2] http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Paradygmaty_programowania 

[3] B. Eckel – Thinking in Java, Edycja polska. Wyd. 4. Helion, 2006. 

[4] B. Eckel - Thinking in Java, 3rd Edition, edycja elektroniczna,  

http://www.mindview.net/Books/TIJ/ 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 
- 

 

 
 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Uzyskanie 50% maksymalnej liczby punktów z egzaminu pisemnego sprawdzającego wiedzę 

teoretyczną i praktyczną nabytą w trakcie kursu. 

 
 
 


