
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 
3/6 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

 
Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 
1000-IS1-3PWJ 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 
5 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 
Programowanie w Javie 

 
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. 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 15 30 - 

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 2 - 

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Znajomość kluczowych pojęć programowania obiektowego, zaawansowanych mechanizmów 

obiektowych stosowanych w języku Java, umiejętność wykorzystanie mechanizmów 

programowania obiektowego do efektywnego projektowania i zaimplementowania prostego 

systemu informatycznego na podstawie opisu słownego. 

 

 
 

Wymagania wstępne 
Podstawy programowania, Programowanie obiektowe 

 

 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  
 

 

 
 
Wykład  

1. Tworzenie obiektów (konstrukcja, usuwanie, czas życia) w Javie. 
Konsola. Pakiety. Konstruktory. Dziedziczenie. 

2. (e-learning) Metody: toString, compareTo, equals. komparatory.  

3. Interfejsy w Javie. Składowe statyczne. Klasy wewnętrzne. Klasy 
anonimowe.  

4. (e-learning) Obsługa sytuacji specjalnych. Wyjątki. Hierarchia 

wyjątków. Stosowanie i dziedziczenie wyjątków. 
5. Kolekcje, podział i zastosowania., przykłady stosowania. 
6. (e-learning) Obiektowy interfejs graficzny: biblioteka SWING w 

Javie. 

7. Wzorce projektowe. Testowanie jednostkowe. 
8. Wprowadzenie do obiektowego programowania równoległego. 
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Ćwiczenia 
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1. (e-learning) Tworzenie prostych programów w konsoli, "Hello World" 

etc. 
2. (e-learning) Stosowanie dziedziczenia w Javie. Stosowanie 

konstruktorów. 
3. (e-learning) Używanie nadpisanych metod standardowych z klasy 

Object. 
4. (e-learning) Stosowanie interfejsów. Stosowanie klas i składowych 

statycznych. 
5. (e-learning) Stosowanie klas wewnętrznych i anonimowych. 

6. (e-learning) Wyrzucanie i obsługa wyjątków, tworzenie własnych 

wyjątków dziedziczących po klasie Exception. 
7. (e-learning) Wyrzucanie i obsługa wyjątków z wykorzystaniem 

dziedziczenia i konstruktorów, wyrzucanie wyjątków 

dziedziczących po klasie RuntimeException. 
8. (e-learning) Tworzenie i używanie kolekcji na przykładzie Arraylist. 

9. (e-learning) Tworzenie innych kolekcji, operacje standardowe na 

kolekcjach: wypisywanie, sortowanie, stosowanie komparatorów. 
10.(e-learning) Tworzenie GUI za pomocą biblioteki Swing ze 

środowiska NetBeans. 

 
11.Tworzenie programów obiektowych na podstawie opisu słownego 

zadania - projekt Żarówka. 
12.Tworzenie programów obiektowych na podstawie opisu słownego 

zadania - projekt Telewizor. 

13.Tworzenie programów obiektowych na podstawie opisu słownego 
zadania - projekt Figury. 

14.Tworzenie programów obiektowych na podstawie opisu słownego 
zadania - projekt Zwierzęta. 

15.Tworzenie programów obiektowych na podstawie opisu słownego 

zadania - projekt Bank. 
16.Tworzenie programów obiektowych na podstawie opisu słownego 

zadania - projekt Firma. 
17.Tworzenie programów obiektowych na podstawie opisu słownego 

zadania - projekt Równanie. 
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Razem godzin 30 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 
1. Bruce Eckel Thinking in Java. Edycja polska 

2. Bruce Eckel Thinking in Java. Free 3rd Electronic edition: http://www.mindview.net/Books/TIJ/ 

3. The Java Tutorial. A practical guide for programmers http://java.sun.com/docs/books/tutorial/ 

4. J . Gosling, B. Joy, G. Steele, G. Bracha, Java Language Specification, Addison-Wesley Professional, 

wydanie 3, 2005. 

5. G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML przewodnik u&ytkownika, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 

2002. 

6. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego 

wielokrotnego u&ytku, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. 

7. C. Larman, Applying UML and Patterns, Prentice Hall, wydanie 3, 2005. 

 



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.   

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 
15 

 
 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  
Zaliczenie laboratorium na postawie programów pisanych na zajęciach, zaliczenie projektu na podstawie 

zleconego przez prowadzącego zadania wykonywanego na zajęciach oraz w czasie poza zajęciami, 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. 

 


