
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 

Drugi rok studiów, semestr trzeci 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-2MKI 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

4 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Metody konstruktywne w informatyce 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Ogólna 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący  

 
Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Mečislavas Meilūnas, dr. 

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

Mečislavas Meilūnas, dr. 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Ewa Borak, mgr; Karol Pąk, mgr 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 15 30  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

1 4  

 
Założenia i cel przedmiotu 

Zajęcia z przedmiotu mają zapoznać studenta z metodami dowodzenia twierdzen 
przez indukcję 

 
Wymagania wstępne 

Podstawy metod formalnych. Analiza matematyczna. 

 
Treści merytoryczne przedmiotu  

Dobór schematu indukcji do potrzeb. Umiejętność tworzenia schematów. 
Umiejętność dowodzenia przez indukcję. 

 
Wykład  

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

1. Indukcja matematyczna. 1 

2. Różne schematy indukcji. 1 

3. Indukcja zupełna i schemat minimum. 1 

4. Dobór predykatu, dla którego prowadzimy indukcję. 1 

5. Dobór zmiennej, dla której prowadzimy indukcję. 1 

6. Zastosowanie indukcji w matematyce. 1 

7. Indukcja na ciągach skończonych. 1 

8. Sumy i iloczyny skończone liczb naturalnych. 1 

9. Indukcja wielowymiarowa. 1 

10. Definiowanie przez indukcję. 1 

11. Indukcje na zbiorach skończonych. 1 

12.Indukcje na drzewach. 1 

13. Indukcja na funktorach (regresja). 1 

14. Indukcja na liczbach całkowitych. 1 

15. Indukcja strukturalna. 1 

Razem godzin 15 

 

Ćwiczenia 

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

1. Indukcja matematyczna. 2 

2. Różne schematy indukcji. 2 

3. Indukcja zupełna i schemat minimum. 2 

4. Dobór predykatu, dla którego prowadzimy indukcję. 2 

5. Dobór zmiennej dla której prowadzimy indukcję. 2 
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6. Zastosowanie indukcji w matematyce. 2 

7. Indukcja na ciągach skończonych. 2 

8. Sumy i iloczyny skończone liczb naturalnych. 2 

9. Indukcja wielowymiarowa. 2 

10. Definiowanie przez indukcję. 2 

11. Indukcje na zbiorach skończonych. 2 

12.Indukcje na drzewach. 2 

13. Indukcja na funktorach (regresja). 2 

14. Indukcja na liczbach całkowitych. 2 

15. Indukcja strukturalna. 2 

Razem godzin 30 

 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

Literatura obowiązkowa:  
1. A. Grzegorczyk, Zarys arytmetyki teoretycznej. PWN. Warszawa 1971. 

Literatura uzupełniająca: 

1. K. A. Ross, Ch. R. B. Wright. Matematyka Dyskretna. Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996. 

2. L. R. Graham, D. E. Knuth, O. Patashnik, Matematyka konkretna. 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996. 

. 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 

60h 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu. 

Z zakresu programu przedmiotu studenci składają egzamin pisemny. 
Niezbędnym warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie zaliczenia z 

cwiczeń. 
Osobom, które otrzymały oceny zaliczenia 4,5 lub 5, ocena egzaminacyjna jest 
przepisywana z zaliczenia z ćwiczeń. 

Formy i warunki zaliczenia ćwiczeń 
Ocena wiedzy studentów z zakresu programu ćwiczeń jest prowadzona w systemie 

punktowym. Kryteria zdobywania punktów: test zaliczeniowy oraz czynny udział 
studentów w zajęciach. 

 


