
 

SYLABUS PRZEDMIOTU Wstęp do programowania obiektowego - WYKŁAD 
 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Wstęp do Programowania Obiektowego 

Kod przedmiotu 1000-IS1-1POB 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki 

Język przedmiotu polski 

Charakterystyka przedmiotu  przedmiot kierunkowy 

 obowiązkowy 

Rok studiów/ semestr 

 

1rok,II semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Studia stacjonarne: 

Wykład: 30 

Punkty ECTS 6 

Prowadzący  

 

dr inż. Marta Borowska 

Założenia i cele przedmiotu 1. Zna podstawowe konstrukcje języka C/C++, w szczególności 

posługiwanie się zmiennymi wskaźnikowymi, alokację i dealokację 

pamięci. Zna podstawowe metody zapisu algorytmów, w 

szczególności schematy blokowe. K_W03 (++) K_W04 (+++) 

K_W05 (+++) Weryfikacja poprawności odpowiedzi na pytania 

teoretyczne dotyczące programowania strukturalnego w C/C++ na 

egzaminie pisemnym oraz sprawozdanie po wykładzie.  

2. Zna podstawowe pojęcia i mechanizmy z dziedziny 

programowania obiektowego na przykładzie C++ (klasa, obiekt, 

zmienne i metody składowe, zmienne i metody statyczne, schematy 

klas w UML, tworzenie obiektów dynamicznych oraz 

automatycznych, zastosowanie konstruktorów i destruktorów). Zna 

najważniejsze mechanizmy obiektowe (abstrakcja danych, 

hermetyzacja składowych, dziedziczenie jednokrotne i wielokrotne, 

polimorfizm, klasy i metody abstrakcyjne, agregację obiektów ). 

Zna schematy UML prezentujące klasy, obiekty, dziedziczenie, 

agregację i kompozycję. K_W04 (+++) K_W05 (+++) 

Weryfikacja poprawności odpowiedzi na pytania teoretyczne 

dotyczące programowania obiektowego w C++ na egzaminie 

pisemnym, sprawozdanie po wykładzie.  

3. Zna zagadnienia związane z mechanizmami obsługi sytuacji 

specjalnych (wyjątki), obsługą wejścia/wyjścia, plików oraz 

napisów za pomocą strumieni, klas i funkcji wzorcowych, 

korzystania z bibliotek i ich tworzenia. K_W03 (++) K_W04 

(+++) K_W05 (+++) Weryfikacja poprawności odpowiedzi na 

pytania teoretyczne dotyczące zaawansowanych technik 

programowania w C++ na egzaminie pisemnym, sprawozdanie po 

wykładzie.  

4. Potrafi (w stopniu średniozaawansowanym) projektować, 

implementować i analizować programy w paradygmacie 

strukturalnym w języku C/C++. K_U06 (+) K_U08 (+++) K_U24 

(+++) Ocena proponowanych rozwiązań problemów praktycznych 

z programowania strukturalnego zleconych na egzaminie 

pisemnym, sprawozdanie po wykładzie.  

5. Potrafi rozpoznawać konieczność stosowania i stosować 

najważniejsze mechanizmy z dziedziny programowania 



obiektowego (hermetyzację, dziedziczenie jednokrotne i 

wielokrotne, polimorfizm, agregację obiektów). Potrafi stworzyć 

poprawną hierarchię dziedziczenia klas do zadanego problemu 

modelowania rzeczywistości w paradygmacie obiektowym. Potrafi 

zaimplementować w C++ hierarchię klas zadaną schematem UML. 

K_U06 (+) K_U07 (++) K_U08 (+++) K_U21 (+) K_U24 (+++) 

Ocena proponowanych rozwiązań problemów praktycznych z 

programowania obiektowego zleconych na egzaminie pisemnym, 

sprawozdanie po wykładzie.  

6. Potrafi przyjąć i poprawnie zrealizować role programisty-

twórcy klas oraz programisty-klienta podczas realizacji projektu 

programistycznego w paradygmacie obiektowym. K_K02 (+) 

K_K03 (+) Obserwacja i weryfikacja poprawności i spójności 

przyjmowanych ról programistów podczas rozwiązywania 

problemów na egzaminie pisemnym, sprawozdanie po wykładzie.  

Wymagania wstępne 

 

Przedmioty wprowadzające: Podstawy programowania 

strukturalnego 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Podstawowe typy danych w języku C, deklaracje zmiennych i 

stałych, wyrażenia i instrukcje, funkcje, schematy blokowe. 

2. Zmienne wskaźnikowe oraz pobranie adresu zmiennych i 

funkcji, przekazywanie parametrów do funkcji przez wartość i 

referencję, wskaźniki do funkcji, pliki. 

3. Analiza dziedziny problemu, projektowanie obiektowe oraz 

programowanie obiektowe. Podejście strukturalne a podejście 

obiektowe do problemu. Pojęcia klasy i obiektu. Składowe i 

metody. Schematy klas w UML. Zmienne statyczne. Składowe 

statyczne. 

4. Tworzenie obiektów (konstrukcja, usuwanie, czas życia) w 

C++. Konstruktory i destruktory. Konstruktor kopiujący. 

Hermetyzacja składowych: kontrola dostępu. Przeciążanie 

metod i operatorów. 

5. Dziedziczenie: dekompozycja problemu na hierarchie klas. 

Polimorfizm. Rzutowanie w górę. Schematy zależności w 

UML. 

6. Dziedziczenie: dekompozycja problemu na hierarchie klas. 

Polimorfizm. Rzutowanie w górę. Schematy zależności w 

UML. 

7. Obsługa sytuacji specjalnych: wyjątki. 

8. Moduły uzależnione od typu: wzorce w C++. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Wykład w formie e-learningu: po każdym wykładzie odpowiedzi na 

pytania w formie pisemnej  

 

Zaliczenie: egzamin pisemny 

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

1. Grębosz J., Symfonia C++ standard. Programowanie w 

języku C++ orientowane obiektowo, Edition 2000, 2006. 

2. Stroustrup B., Język C++, WNT 1998. 

Literatura uzupełniająca: 

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. 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 



SYLABUS PRZEDMIOTU Wstęp do programowania obiektowego - LABORATORIUM 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Wstęp do Programowania Obiektowego 

Kod przedmiotu 1000-IS1-1POB 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki 

Język przedmiotu polski 

Charakterystyka przedmiotu  przedmiot kierunkowy 

 obowiązkowy 

Rok studiów/ semestr 

 

1rok,II semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Studia stacjonarne: 

Laboratorium: 30 

Punkty ECTS 5  

Prowadzący  

 

dr inż. Marta Borowska 

Założenia i cele przedmiotu Student: Potrafi (w stopniu średniozaawansowanym) projektować, 

implementować i analizować programy w paradygmacie 

strukturalnym w języku C/C++. Potrafi rozpoznawać konieczność 

stosowania i stosować najważniejsze mechanizmy z dziedziny 

programowania obiektowego (hermetyzację, dziedziczenie 

jednokrotne i wielokrotne, polimorfizm, agregację obiektów). 

Potrafi stworzyć poprawną hierarchię dziedziczenia klas do 

zadanego problemu modelowania rzeczywistości w paradygmacie 

obiektowym. Potrafi zaimplementować w C++ hierarchię klas 

zadaną schematem UML. Potrafi przyjąć i poprawnie zrealizować 

role programisty-twórcy klas oraz programisty-klienta podczas 

realizacji projektu programistycznego w paradygmacie 

obiektowym. Weryfikacja poprzez śledzenie postępów po każdym 

laboratorium i kolokwium zaliczeniowe.  

Wymagania wstępne 

 

Przedmioty wprowadzające: Podstawy programowania 

strukturalnego 

Treści merytoryczne przedmiotu Projektowanie i implementacja zadań w paradygmacie obiektowym 

przy użyciu języka C++: wprowadzenie do programowania 

obiektowego. Klasy. Dane i funkcje składowe. Obiekty. 

Hermetyzacja. Klasy, metody, obiekty. Konstruktor i destruktor. 

Specyfikatory dostępu. Funkcje zaprzyjaźnione z klasami. Statyczne 

składniki klasy i funkcje statyczne klasy. Słowo kluczowe "this". 

Konstruktor domyślny, merytoryczny, kopiujący. Lista 

inicjalizacyjna. Tablice obiektów. Konstruktory i metody klasy 

String. Definiowanie getterów i setterów. Metody wirtualne. 

Dziedziczenie. Klasy bazowe i pochodne. Rodzaje dziedziczenia. 

Dziedziczenie wielokrotne. Przeciążanie operatorów. Obsługa 

sytuacji wyjątkowych – wprowadzenie. Szablony funkcji i klas. 

Kontener vector. Iteratory. Tablica wielowymiarowa. Sortowanie. 

Pisanie prostych gier - Kółko i Krzyżyk, NIM. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Zadania rozwiązywane na zajęciach laboratoryjnych, kolokwium 

sprawdzające wiedzę praktyczną. 

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

1. Grębosz J., Symfonia C++ standard. Programowanie w 

języku C++ orientowane obiektowo, Edition 2000, 2006. 

2. Stroustrup B., Język C++, WNT 1998. 



Literatura uzupełniająca: 

3. Lippman S.B., Istota języka C++. Zwięzły opis, WNT 

2004. 

4. Vanderoorde D., Język C++ ćwiczenia i rozwiązania, 

WNT 2001. 

5. Struzińska-Walczak A., Walczak K., Nauka 

programowania dla początkujących C++, W&W 2000. 

6. Tłuczek M., Programowanie w języku C, ćwiczenia 

praktyczne, Helion 2001. 

7. Stasiewicz A., Ćwiczenia praktyczne C++, WNT 2006. 

8. Prata S., Szkoła programowania. Język C, Robomatic 

1999. 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

 


