
 

Algorytmy i struktury danych  
nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany 

przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). Część I nie 

dotyczy przedmiotów zmieniających się co roku (wykłady monograficzne itp.). 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Informatyka 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-IS1-1ASD 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy;  MK_2  

Rok studiów /semestr I/1  

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Brak  

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

Wykład 30 godz.; ćwiczenia 30 godz.  

Założenia i cele przedmiotu 

Poznanie podstawowych struktur danych (listy, stosy, kolejki, tablice z mieszaniem, drzewa, 

grafy) i algorytmów (algorytmy sortowania, selekcji, grafowe, wyszukiwania wzorca). 

Zapoznanie z głównymi technikami projektowania algorytmów (,,dziel i zwyciężaj’’,  

metody zachłanne, programowanie dynamiczne) i z wyznaczaniem złożoności algorytmów.  

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład, ćwiczenia, konsultacje.  

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin. Zaliczenie ćwiczeń  na ocenę.  

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

Zna podstawowe pojęcia i techniki dotyczące projektowania i analizy algorytmów. K_W03 (+++) 

Zna podstawowe struktury danych oraz wybrane algorytmy na nich działające. K_W03 (+++) 

Umie oszacować złożoność prostego algorytmu. K_U03 (++) 

Umie przeanalizować i  zastosować wybrane algorytmy typu  ,,dziel i zwyciężaj’’ w 

zakresie  problemów sortowania i selekcji.  
K_U06 (+++), K_U03 (++) 

Potrafi wykonać podstawowe operacje słownikowe na wybranych strukturach 

danych.  
K_U06 (+++) 

Umie zastosować wybrany algorytm wyszukiwania wzorca.  K_U06 (+++) 

Rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się.  K_K02 (++) 

 

Punkty ECTS 5 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

     Udział w zajęciach: wykład 30; ćwiczenia 30    

Przygotowanie do zajęć: wykład 15; ćwiczenia 15   

Zapoznanie z literaturą 5   

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe 10   

Przygotowanie do kolokwium 8   

Przygotowanie do egzaminu 15  

Czas trwania egzaminu 2 

Czas trwania kolokwium 2    

Udział w konsultacjach 4   

  

 

Wskaźniki ilościowe 
Nakład pracy studenta związany z zajęciami

iii
: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 68 3 



o charakterze praktycznym 50 2 

  

Data opracowania: 15.10.2013 
Koordynator 

przedmiotu: 
dr hab. Anna Gomolińska   

 

 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 

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 Polski  

Rok studiów/ semestr 

 

1/1 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

wykład 30 godz. 

Liczba punktów ECTS 5 

Prowadzący  

 

dr hab. Anna Gomolińska (wykład, egzamin)  

 

Treści merytoryczne przedmiotu Poprawność, złożoność i koszty algorytmu. Techniki projektowania 

algorytmów („dziel i zwyciężaj”, metody zachłanne, 

programowanie dynamiczne). Algorytmy  sortowania i selekcji. 

Struktury danych: listy, stosy, kolejki (w tym priorytetowe), kopce, 

tablice z mieszaniem, drzewa (w tym drzewa BST), grafy. 

Podstawowe algorytmy grafowe (przeszukiwanie wszerz,  

przeszukiwanie w głąb, algorytm Dijkstry, algorytm Bellmana-

Forda, budowanie minimalnego drzewa  rozpinającego). 

Algorytmy tekstowe: problem wyszukiwania wzorca. Problemy 

obliczeniowo trudne (w tym NP-zupełne). Algorytmy 

aproksymacyjne.   

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Zna podstawowe pojęcia i techniki dotyczące projektowania i 

analizy algorytmów – forma weryfikacji: egzamin.   

 Zna podstawowe struktury danych oraz wybrane algorytmy na 

nich działające – forma weryfikacji: egzamin.   

Umie przeanalizować i  zastosować wybrane algorytmy typu  

,,dziel i zwyciężaj’’ w zakresie  problemów sortowania i selekcji– 

forma weryfikacji: egzamin.   

Umie zastosować wybrany algorytm wyszukiwania wzorca – forma 

weryfikacji: egzamin.   

Rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się – forma 

weryfikacji: rozmowa ze studentami. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. 

Egzamin pisemny lub ustny.  

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa:  

1. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L.: Wprowadzenie 

do algorytmów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 

Warszawa 2004.  



Literatura dodatkowa:   

1. Wróblewski, P.: Algorytmy, struktury danych i techniki 

programowania, Helion 2003.  

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

danych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.   

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

analiza algorytmów  komputerowych, Helion 2003.  

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

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.     

 

 

 

        Anna Gomolińska   
       podpis osoby składającej sylabus 

                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 

 

 

 
Algorytmy i struktury danych 

B. Informacje szczegółowe 

 
Elementy składowe przedmiotu 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 polski 
Liczba godzin zajęć 
dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

Ćwiczenia, 30 godz.  

Rok studiów / semestr I/1 
Liczba punktów ECTS 5  
Prowadzący mgr Eugenia Mironowicz  
Treści merytoryczne przedmiotu Poprawność i złożoność algorytmu. Koszty algorytmu. Technika „dziel i 

zwyciężaj”. Problem wyszukiwania i sortowania. Struktury danych: listy, 
stosy, kolejki, kolejki priorytetowe. Tablice z haszowaniem. Struktury 
drzewiaste: BST, AVL. Struktury do reprezentacji grafów (macierze 

sąsiedztwa, macierze incydencji, listy incydencji). Grafy bez wag oraz ich 
podstawowe operacje i algorytmy (przeszukiwanie wszerz, przeszukiwanie w 
głąb). Grafy z wagami oraz ich podstawowe operacje i algorytmy (algorytm 
Bellmana-Forda, algorytm Dijkstry - wyznaczenie złożoności). Problem 
wyszukiwania wzorca (algorytm naiwny, algorytm Rabina-Karpa, Knutha-
Morrisa-Pratta i Boyera-Moore'a). Problemy obliczeniowo trudne: NP-
zupełność, nierozstrzygalność. Problem P=NP.   

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 
Oczekiwane efekty kształcenia: Znajomość podstawowych struktur danych. 
Znajomość technik opracowywania algorytmów i wyznaczania ich złożoności. 
Weryfikacja efektów kształcenia na podstawie kolokwiów oraz aktywności w 
trakcie zajęć.  

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 60% punktów z 
kolokwiów oraz obecność na zajęciach. Dopuszczalny limit zajęć 
nieusprawiedliwionych: 4 godziny (2 ćwiczenia).  



                                                                                                                                                         
Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 
Literatura podstawowa: 

1. T. H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, 
WNT , Warszawa 1997. 

2. P. Wróblewski, Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion 
2003. 

3. L. Banachowski, A. Kreczmar, W.Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT 
Warszawa,1985. 

Literatura uzupełniająca: 

1. A. Acho, J. Hopcroft, J. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów 
komputerowych, PWN, Warszawa 1982. 

2. N. Wirth, Algorytmy+Struktury danych=Programy, WNT, Warszawa 2001. 

 
 


