
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2011/2012 
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 

1/1 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                                   

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-1PRG 

 
Liczba punktów kredytowych ECTS 

4 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Podstawy programowania  

 

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Przedmiot kierunkowy 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                                                  

 
Język kursu/przedmiotu 

polski 

 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Agnieszka Golińska, doktor  

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

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Agnieszka Golińska, doktor  
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Agnieszka Golińska, doktor , Regina Klukowska, magister 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Projekt 

Ogólna ilość godzin 15 15 15 

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

4 1 1 

 

 
Założenia i cel przedmiotu 

Opanowanie zagadnień z zakresu podstaw programowania. Tworzenie i czytanie ze 

zrozumieniem programów zapisanych w języku C. Symboliczne wykonywanie prostych 

programów celem ich weryfikacji. Tworzenie i uruchamianie prostych programów o 

rozmiarze rzędu 100 wierszy kodu. 

 

Wymagania wstępne 

Znajomość informatyki na poziomie maturalnym. 

 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Zagadnienia z zakresu postaw programowania. Podstawowe konstrukcje programistyczne. 

Implementacje algorytmów w języku C. Podstawowe struktury danych i wykonywane na nich 

operacje. Instrukcje. Dynamiczny przydział pamięci. Rekurencja i jej implementacja. Tablice, 

łańcuchy, wskaźniki. Metody weryfikacji poprawności programów. 

 

 
 

Wykład  

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

1. Język programowania, pojęcie algorytmu, implementacja algorytmu, 

kompilacja i uruchamianie programów. Struktura programu, podstawowe 

konstrukcje programistyczne 

2. Operatory arytmetyczne, logiczne i inne. Operacje Wejścia-Wyjścia 

3. Zmienne, typy zmiennych. Podstawowe instrukcje, instrukcje iteracyjne 

4. Programowanie modularne, funkcje i procedury. Rekurencja i jej 

implementacja 

5. Strukturalne typy zmiennych, tablice, operacje na tablicach, struktury, unie. 

Łańcuchy, operacje na łańcuchach 

6. Typ rekordowy, instrukcja wiążąca. Pliki binarne i tekstowe, praca z plikami 

7. Wskaźniki, zmienne dynamiczne, dynamiczny przydział pamięci, listy 

8. Obsługa błędów. Weryfikacja poprawności programów 

 

2 

 

1 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

Razem godzin 15 
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Labolatorium 

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

1. Wstęp do dwiczeo. Środowisko Dev C++, edycja programu, kompilacja, 
wykonanie. 

2. Instrukcja przypisania i warunkowa, rozwiązywanie zadao. Rozdanie 1 PD.  
3. Zaliczenie teorii - instrukcja przypisania i warunkowa, rozwiązywanie 

dwiczeo. 
4. Zaliczenie 1 pracy domowej i kontrolna. Rozdanie 2 PD. 
5. Pętle - zaliczenie teorii, rozwiązywanie zadao. 
6. Zaliczenie 2 pracy domowej i kontrolna . Rozdanie 3 PD. 
7. Tablice - zaliczenie teorii, rozwiązywanie dwiczeo . 
8. Zaliczenie 3 pracy domowej i kontrolna. Rozdanie 4 PD. 

 
Razem godzin 

1 
 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
 
15 

 
Projekty 

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

1. Struktury i unie. Rekordy – zaliczenie teorii, rozwiązywanie dwiczeo . 
2. Procedury – zaliczenie teorii, rozwiązywanie dwiczeo. 
3. Zaliczenie 4 pracy domowej i kontrolna. Rozdanie 5 PD. 
4. Łaocuchy znaków -  zaliczenie teorii, rozwiązywanie dwiczeo. 
5. Metodyka pisania programu: projektowanie interfejsu oraz modularyzacja 

programu. 
6. Pliki - zaliczenie teorii, rozwiązywanie dwiczeo. Praca kontrolna. 
7. Projekt: program uogólniający z użyciem tablic, plików i funkcji. 
8. Zaliczenie projektu. 

 
Razem godzin 

2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
1 
 
15 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. Kosek, Eugeniusz. Programowanie w języku "C". Gliwice:Dział Wydawnictw 

Politechniki Śląskiej, 1988. 

2. Bielecki, Jan ( -2001). ZX Spectrum : sam na sam z językiem C / Warszawa : 

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1988. 

3. Grębosz, Jerzy. Symfonia C++ standard. Wydawnictwo „EDITION 2000”,  Kraków 

2006 

4. Kristina Moroz-Łapin. Konspekty wykładów z podstaw programowania (w jęz. 

litewskim). 2007. 

 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 
60 



Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2011/2012 
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.   

 

 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Zaliczenie dwiczeo: zaliczenie 3 prac domowych, 3 prac kontrolnych oraz 3 teoretycznych 
testów.  
 

Zasady zaliczenia:  zaliczenie teorii – możliwośd zdobycia 35 punktów(7 testów po 5 pkt.);  
zaliczenie prac domowych – możliwośd zdobycia 20 punktów(4PD po 5 pkt.);  zaliczenie prac 
kontrolnych – możliwośd zdobycia 25 punktów(5 PK po 5 pkt.);  zebrana suma punktów 
mniejsza niż 55 punkty – ocena 2; 56-59 punkty – ocena 3; 60-64 punkty – ocena 3,5; 65-69 
punkty – ocena 4; 70-74 punktów – ocena 4,5; 75-80 punktów – ocena 5.  
 

Zaliczenie projektu: działający program, zbudowany według wymagao; możliwośd zdobycia 20 
punktów (napisany program+wyjaśnienia+wprowadzenie zmian+odp na pytania, dotyczące 
poszczególnych części programu) 
 

Zebrana suma punktów mniejsza niż 11 – ocena 2; 11-12 punktów – ocena 3, 13-14 punktów – 
ocena 3.5, 15-16 punktów – ocena 4, 17-18 punktów – ocena 4.5, ponad 19 punktów – ocena 
5.  
 

Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny. Osobom, które otrzymały ocenę dwiczeo i projektu  
5, ocena egzaminacyjna jest przepisywana z zaliczenia z dwiczeo i projektu. Zebrana 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. 
 


