
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.   

WDI - 101 

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-IS1-1INF 

 
Liczba punktów kredytowych ECTS 

4 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Wstęp do informatyki 

 

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Przedmiot ksztalcenia kierunkowego 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący  

 
Język kursu/przedmiotu 

Polski 
 
 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Tadeusz Łozowski dr hab.prof. UwB 

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

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Tadeusz Łozowski dr hab.prof. UwB 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Władek Łuczyński mgr 
 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 15 godz 15 godzin  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

1 1  

 
 

Założenia i cel przedmiotu 

Zapoznanie studentów z podstawami technologii informatycznych, 

zasadami dzialania komputera, systemami operacyjnymi, wymianą i 

przechowaniem informacji. 

 

Wymagania wstępne 
 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Zapoznanie studentów z podstawami technologij informatycznych, 
wyjaśnienia zasadi dzialania i budowy komputera, z podstawami systemu 

operacyjnego. Z podstawami dzialania układów cyfrowych, z systemami 

zapisu liczb i działaniami nad liczbami w różnych systemach liczbowych. 
Wymianą i przechowaniem informacji, oraz wyrobienia biegłości w 

obsłudze komputera (Windows, poczta, Internet). Z możliwościami 
multimedialnymi i pracy komuterów w sieciach. 
 

 

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

Podstawy technologii informacyjnej 

Historia informatyki. 
Prototypy komputerów, systemy komputerowe i programy 

Środowisko pulpitu Windows i właściwości systemu Windows. 
Układy cyfrowe. Systemy zapisu liczb ich konwersja i działania. 

Zasady działania komputera, budowa komputera. 
Systemy cyfrowe. Komponenty sprzętowe. 

Podzespoły pamięci przechowujące dane. Pamięć stała i pamięć 

ulotna. 
Zasoby systemowe. 

Urządzenia przenośne. 
Podstawy systemu operacyjnego. 

BIOS jego właściwości i konfiguracja. 
Dyskowy system operacyjny (DOS). 

Systemy operacyjne Windows (od .Win.1.0 do Win. 7). 
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Systemy operacyjne (Unix, Linux) 

Możliwości multimedialne. 
Karta graficzna i dzwiękowa. 

CD iDVD. 
Cyfrowe Wideo. 

Drukarki 
Serwery seciowe i podstawy działania seci komputerowych 

Sieci komputerowe. Internet. 

Poczta elektroniczna 
Zasoby sprzętowe sieci komputerowych 
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Razem godzin 15 

 

Ćwiczenia 

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

 

Przegląd ogólnych zagadnień przedmiotu 

Część informacyjna (forma zaliczenia laboratorium, literatura  
i inne) 

Ogólne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy w  
laboratorium 

Systemy operacyjne 
Zapoznanie się z środowiskiem systememu operacyjnego 

Windows Vista 
Zapoznanie się z środowiskiem systememu operacyjnego Linux 

Ubuntu 9.04 
Skróty klawiszowe w systemach operacyjnych. 

Działanie układów cyfrowych. Systemy zapisu liczb 

Systemy: dwójkowy, czwórkowy, osemkowy, dziesiątkowy, 
szestnastkowy. 

Przekształcenie danych między systemami zapisu liczb. 
Operacje na systemach binarnych: dodawanie, odejmowanie, 

mnożenie, dzielenie. 
Integralna część systemu komputerowego - płyta główna 

Typologia płyt głównych. 
Schemat płyty głównej. 

Gniazdka i porty występujące na płycie głównej. 
Podstawowy system wejścia/wyjścia – BIOS 

Funkcje systemu BIOS 
Procedura testowania komputera POST 

Pamięć konfiguracji komputera CMOS-RAM 
Pamięć konfiguracyjna urządzeń podłączonych do magistrali 

PCI 

Komponenty sprzętowe 
Zasilacz 

 

1 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

4 
 

 
 

 

 
2 

 
 

 
2 

 
 

 
 

 
2 

 



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.   

Dysk twardy 

Napęd CD-ROM, DVD-ROM, Blue-ray 
Karta sieciowa, graficzna, dźwiękowa 

Drukarki 
Ustawienia sieciowe 

Ustawienia sieci LAN i WAN 
Możliwości podłączenia do sieci internetowej 

Wyszukiwanie informacji w sieci WWW 
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Literatura podstawowa i dodatkowa 

  Podstawowa 

1.Metzger P. Anatomia PC. Wydanie X. Wyd. HELION, Warszawa 2006. 
2.Cisco Systemów, Inc. HP IT . Technologia informacyjna. Część I: Sprzęt 

i opragramowanie. MIKOM. Warszawa 2005. 
3Wojtuszkiewicz K. Urządzenia techniki komputerowej. Część 1. Wyd. 

Naukowe PWN SA, Warszawa 2007. 
4.Sikorski W. Wykłady z podstaw informatyki. Wydanie II, MIKOM, 

Warszawa, 2005. 
 Dodatkowa 

1.Janickiene D. Informatika. VDU. Kaunas 2005. 
2.„ABC … Komputera 2005” – Zdzisław Dec, Robert Konieczny 

3. http://www.ibspan.waw.pl/~sikorski/wi/load_wi.htm 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

30 

 
 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Zaliczenie ćwiczeń: 20% 4 prace domowe + 10% aktywność i obecność 
na zajęciach + 30% kontrolna z systemów liczbowych + 40% 4 kolokwium 

z wiedzy nabytej (10% integralna część systemu komputerowego + 10% 
BIOS + 10% komponenty sprzętowe + 10% ustawienia sieciowe). Średnia 

stopni powinna wynosić powyżej lub równe 3. 
 

Wykład: zaliczone laboratoryjne + zaliczone prace kontrolne + egzamin w 
formie pisemnej. 
Obecność zgodnie z regulaminem studiów. Zaliczenie prac laboratoryjnych: 
Praktyczne wykonanie wszystkich prac. Średnia ocena nie mniej 50%. Zaliczenie 

przedmiotu: Dopuszczenie do zaliczenia przedmiotu tylko gdy prace laboratoryjne 
są zaliczone 

 
 


