
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2010/2011 
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 
2/4 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

 
Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 
1000-IS1-2POB 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 
5 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 
Programowanie obiektowe 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 
3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO 

 

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. 

Krzysztof Popowski, mgr inż. 

Andrzej Stasiewicz, mgr 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 30 - 

Liczba godzin w tygodniu / 

liczba godzin na zjazd 

2 2 - 

 
 
Założenia i cel przedmiotu 
Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami oraz technikami programowania obiektowego na przykładzie 

języka C++, opanowanie projektowania, implementacji i analizy programów w paradygmacie obiektowym. 

Celem laboratorium jest zapoznanie studentów z programowaniem w języku C++. Tematyka poruszana na 

zajęciach laboratoryjnych obejmuje podstawowe i bardziej zaawansowane elementy języka obiektowego C++ 

takie jak: klasy, konstruktory i destruktory, klasy dynamiczne, tablice obiektów, dziedziczenie, funkcje wirtualne 

i klasy abstrakcyjne. W ramach laboratorium studenci mają pisać szereg małych programów ilustrujących 

kolejne zagadnienia przedstawiane na wykładzie. 

 
 

 
Wymagania wstępne 
Podstawy programowania 

 
 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  
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Wykład  

1. Powtórzenie materiału: podstawowe typy danych w języku C, 
deklaracje zmiennych i stałych,  

2. Wyrażenia i instrukcje, funkcje, schematy blokowe.  

3. Zmienne wskaźnikowe oraz pobranie adresu zmiennych i funkcji,  
4. przekazywanie parametrów do funkcji przez wartość i referencję, 

wskaźniki do funkcji, pliki.  
5. Analiza dziedziny problemu, projektowanie obiektowe oraz 

programowanie obiektowe.  Podejście strukturalne a podejście 

obiektowe do problemu.  
6. Pojęcia klasy i obiektu. Składowe i metody. Schematy klas w UML. 

Zmienne statyczne. Składowe statyczne. 
7. Tworzenie obiektów (konstrukcja, usuwanie, czas życia) w C++. 

Konstruktory i destruktory. Konstruktor kopiujący.  
8. Hermetyzacja składowych: kontrola dostępu. Przeciążanie metod i 

operatorów.  

9. Dziedziczenie: dekompozycja problemu na hierarchie klas.  
10.Polimorfizm. Rzutowanie w górę. Kompozycja. Schematy 

dziedziczenia i kompozycji w UML.  
11.Dziedziczenie a kompozycja. Przesłanianie i widoczność 

składowych w dziedziczeniu.  

12.Klasy abstrakcyjne. Metody wirtualne. Rozpoznawanie podtypów w 
trakcie wykonania.  

13.Wielodziedziczenie.  
14.Obsługa sytuacji specjalnych: wyjątki.  
15.Moduły uzależnione od typu: wzorce w C++. 
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Razem godzin 30 

 
Ćwiczenia 

1. Deklaracja, definicja klasy 
2. Konstruktor domyślny i parametryczny. 

3. Konstrukcje klas ze składowymi statycznymi. 
4. Konstrukcje klas ze składowymi dynamicznymi. 

5. Destruktory. 
6. Proste metody w klasach. 
7. Złożone metody w klasach. 

8. Programowanie z użyciem wielu klas cz. 1 
9. Programowanie z użyciem wielu klas cz. 2 

10. Dziedziczenie proste.  
11. Dziedziczenie wielopoziomowe. 
12. Klasy abstrakcyjne i funkcje wirtualne. 

13. Tablice obiektów dynamicznych cz. 1 
14. Tablice obiektów dynamicznych cz. 2 

15. Zaliczenie. 
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Literatura podstawowa i dodatkowa 
Podstawowa: 
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[1] Stroustrup B., Język C++, WNT 1998. 

[2] Grębosz J., Symfonia C++ standard.  Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo, 

Edition 2000,  

Dodatkowa: 

[1] Lippman S.B., Istota języka C++. Zwięzły opis, WNT, 2004. 

[2] Vanderoorde D., Język C++ ćwiczenia i rozwiązania, WNT 2001. 

[3] Struzińska-Walczak A., Walczak K., Nauka programowania dla początkujących C++, W&W, 

2000. 

[4] Tłuczek M., Programowanie w języku C, ćwiczenia praktyczne, Helion, 2001. 

[5] Stasiewicz A., Ćwiczenia praktyczne C++, WNT, 2006. 

[6] Prata S., Szkoła programowania. Język C, Robomatic, 1999.2006. 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 
- 

 

 
 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Do przystąpienia do egzaminu pisemnego prerekwizytem jest pozytywne zaliczenie 

laboratorium, na które składa się oceniana praca na zajęciach oraz ewentualne zaliczanie 

materiału z laboratorium w przypadku nieobecności lub niewystarczających postępów. 

Zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu pisemnego, z następującą skalą ocen:. 3,0 

uzyskanie 50% maksymalnej liczby punktów, 3,5 60% maksymalnej liczby punktów, 4,0 70% 

maksymalnej liczby punktów, 4,5 80% maksymalnej liczby punktów, 5,0 90% maksymalnej 

liczby punktów. 

 

 


