
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2012/2013 
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 

2/3 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                                   

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-2MJP 

 
Liczba punktów kredytowych ECTS 

6 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Metody i języki 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; Władysław Łuczyński, magister 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 30  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

4 2  

 

 
Założenia i cel przedmiotu 

Opanowanie podstaw programowania w języku C i C++ oraz poznanie różnych metod i innych 

języków programowania, takich jak: Perl, Python, PHP, Ruby, Java. 
 

 

 
 
Wymagania wstępne 

Podstawy programowania 

Algorytmy i struktury danych   

 

 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Podstawowe konstrukcje programistyczne. Podstawowe informacje o języku 

programowania C i C++ oraz programowaniu obiektowym: klasy jako abstrakcje danych, 

dziedziczenie, polimorfizm, szablony i klasy uogólnione  (przykłady - implementacje 

algorytmów w językach programowania C i C++). Przegląd języków zorientowanych 

obiektowo (Perl, Python, PHP, Ruby, Java). Metody projektowania algorytmów: dziel i 

rządź, programowanie dynamiczne. Struktury danych i wykonywane na nich operacje. 

Dynamiczny przydział pamięci. Implementacja struktur danych: listy, stosy. Rekurencja. 

Paradygmaty języków programowania. 

 

 

 
Wykład  

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

1. MODUŁ I STACJONARNY: Podstawowe informacje na temat języków C i 

C++. Struktura programu w językach C i C++. Instrukcje wejścia-wyjścia w 

C i C++, formatowanie. Instrukcje  warunkowe, pętle. Typy i rozmiary 

danych. Tablice, struktury, unie, pola bitowe. Operatory i priorytety. 

2. MODUŁ II ONLINE:  Funkcje, przeciążanie, czas życia zmiennej, 

rekurencja. Metody projektowania algorytmów.  

3. MODUŁ III ONLINE: Wskaźniki, tablice i wskaźniki, wskaźnik do struktur.  

4. MODUŁ IV STACJONARNY: Programowanie obiektowe: klasy jako 

abstrakcje danych, dziedziczenie, polimorfizm, szablony i klasy uogólnione, 

przykłady w C++.  

4 

 

 

 

4 

 

4 

4 
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5. MODUŁ V ONLINE: Programowanie dynamiczne. Dynamiczne tworzenie 

struktur danych. Implementacja struktur danych: listy, stosy.  

6. MODUŁ VI ONLINE: Pliki, podstawowe operacje na plikach. Dyrektywy 

preprocesora, makrodefinicje. Paradygmaty języków programowania. 

7. MODUŁ VII ONLINE: Przegląd języków zorientowanych obiektowo 

(Python, PHP, Java). 

8. MODUŁ VIII  STACJONARNY: Przegląd języków zorientowanych 

obiektowo (Perl, Ruby). 

4 

 

4 

 

4 

 

2 

Razem godzin 30 

 

Ćwiczenia  

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

1. Zapoznanie ze środowiskiem CodeLite#, pierwszy program. 

2. Podstawowe instrukcje wyjścia i wejścia, formatowanie Pętla typu: FOR, 

WHILE, DO. Instrukcja switch. Konstruowanie warunków. 

3. Zmienne i ich typy, tablice,wskaźniki, funkcje.  

4. Obiekty 

5. Konstruktory obiektów. Kontenery VECTOR. 

6. Funkcje z domyślnymi argumentami, Dzieciczenie obiektów 

7. Kolokwium 

8. Zapoznanie się z środowiskiem Code::Blocks. Pierwsza aplikacja okienkowa 

9. Funkcje API i ich zastosowania 

10. Komponenty VCL 

11. Kolokwium 

12. Grafika właściwości CANVAS 

13. Tworzenie i wykorzystanie menu aplikacji 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

Razem godzin 30 

 

 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

[1] J. Grębosz: Symfonia C++ standard, Wydawnictwo „EDITION 2000”,  Kraków 2006 

[2] A. Stasiewicz. C++ ćwiczenia praktyczne, Helion 2004 

[3] A. Majczak C++ przykłady praktyczne, Wydawnictwo „MIKOM”, Warszawa 2003 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 

40 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Obecności na zajęciach,  kolokwium zaliczeniowe i prace domowe z laboratorium, 
egzamin pisemny z wykładu 

Zaliczenie ćwiczeń:  
Pierwszy etap: zaliczenie 5 prac domowych następnie kolokwium (do kolokwium są 
dopuszczone osoby które zaliczyły wszystkie prace domowe) 40%  (15% prace 

domowe i 25% kolokwium) 
Drugi etap: zaliczenie 3 prace domowe nastepnie kolokwium (do kolokwium są 

dopuszczone osoby które zaliczyły wszystkie prace domowe). 30% (10% prace 
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domowe i 20% kolokwium) 

Trzeci etap: zaliczenie projektu graficznego. 30% 
Oceniana jest także aktywność podczas ćwiczeń i obecność na zajęciach. 
Aby ćwiczenia były zaliczone: każde kolokwium musi być zaliczone pozytywnie i 

projekt wykonany na 20%; 
 

Zaliczenie wykładu:  
Część wykładu realizowana w formie stacjonarnej: egzamin pisemny. 
Część wykładu realizowana w formie e-zajęć: pytania, egzamin pisemny.  

Maksymalnie można zdobyć 50 punktów. 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. 

 
 
Podpisy zespołu dydaktycznego: (tylko w wersji papierowej) 
 

 
Koordynator: ................................... Agnieszka Golińska ......, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 
Członek zespołu dydaktycznego: ... Władysław Łuczyński ......, ...................... 
                                                                                 (imię i nazwisko)                                      (podpis) 
 


