
 

SYLABUS PRZEDMIOTU  
 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Algorytmy i struktury danych 

Kod przedmiotu 1000-IS1-1ASD 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu język polski  

Charakterystyka przedmiotu  treści kierunkowe 

 przedmiot obowiązkowy 

Rok studiów/ semestr 

 

1/1  

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

wykład 30 godz. + ćwiczenia 30 godz.  

Punkty ECTS 5  

Prowadzący  

 

dr hab. Anna Gomolińska (wykład, egzamin)  

mgr inż. Eugenia Mironowicz (ćwiczenia) 

Założenia i cele przedmiotu Student:  

 Zna pojęcia: algorytmu, jego poprawności i złożoności. 

Zna  zasady projektowania i analizy algorytmów 

(K_W03).  

 Potrafi zaprojektować algorytmy realizujące wybrane 

zadania. Potrafi przeanalizować złożoność danego 

algorytmu (K_U03).  

 Potrafi zaimplementować wybrane algorytmy w znanym 

sobie  języku programowania (K_U05).   

 Ma świadomość konieczności podnoszenia swoich 

umiejętności i kwalifikacji (K_K02).  

 

Wymagania wstępne 

 

Elementy analizy matematycznej, logiki i teorii mnogości. 

Podstawy programowania strukturalnego.  

Treści merytoryczne przedmiotu  Pojęcia wstępne.  

 Poprawność i złożoność algorytmu. Koszty algorytmu.  

 Techniki projektowania algorytmów: ,,dziel i zwyciężaj”, 

metody zachłanne, programowanie dynamiczne.  

 Algorytmy sortowania i wyszukiwania (wyboru).  

 Elementarne struktury danych: listy, stosy, kolejki, kolejki 

priorytetowe.  

 Tablice z haszowaniem. Struktury drzewiaste. 

Podstawowe operacje słownikowe.  

 Grafy i struktury do ich reprezentacji. Algorytmy grafowe.  

 Algorytmy wyszukiwania wzorca.  

 Problemy obliczeniowo trudne, NP-zupełność, P=NP.  

 Algorytmy aproksymacyjne.  

    

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Egzamin pisemny w formie testu o pytaniach otwartych. 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. 

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności na zajęciach i liczby 

zdobytych punktów za: aktywność na zajęciach, kolokwium i prace 

domowe. Dwie lub więcej nieobecności nieusprawiedliwionych na 

ćwiczeniach – brak zaliczenia.  

Wykaz literatury podstawowej Literatura:  



i uzupełniającej  Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L.: 

Wprowadzenie do algorytmów, Wydawnictwa Naukowo-

Techniczne, Warszawa 2004.  

 Wróblewski, P.: Algorytmy, struktury danych i techniki 

programowania, Helion 2003.  

 Banachowski, L., Diks, K., Rytter, W., Algorytmy i 

struktury danych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 

Warszawa 2003.   

 Aho, A. V., Hopcroft, J. E., Ullman, J. D.: Projektowanie i 

analiza algorytmów  komputerowych, Helion 2003.  

 Wirth, N.: Algorytmy + Struktury danych = Programy, 

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.     
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