
WSTĘP DO INFORMATYKI. 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

 

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-IS1-1INF 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 

Rok studiów /semestr Rok 1/semestr 1 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Brak 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

15 godzin wykłady/15 godzin ćwiczenia 

Założenia i cele przedmiotu 

Student ma nabyć umiejętności i kompetencje projektowania prostych układów 

informatycznych, podstawową wiedzę z zasadami budowy i działania systemów 

komputerowych i działania układów informatycznych, obliczania reprezentacji liczb 

całkowitych i rzeczywistych oraz wykonywania podstawowych operacji arytmetycznych 

na tych reprezentacjach.  
 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point. 

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, 

rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień oraz – doraźnie – prac 

pisemnych wskazanych przez prowadzących ćwiczenia. 

Konsultacje indywidualne w zakresie 1godziny 

 

Zaliczenie ćwiczeń:  
20% 4 prace domowe + 10% aktywność i obecność na zajęciach + 30% 

kontrolna z systemów liczbowych + 40% 4 kolokwium z wiedzy nabytej (10% 

integralna część systemu komputerowego + 10% BIOS + 10% komponenty 

sprzętowe + 10% ustawienia sieciowe). Średnia stopni powinna wynosić 

powyżej lub równe 3.  

Zaliczenie przedmiotu: zaliczone prace laboratoryjne + zaliczone prace 

kontrolne + egzamin w formie pisemnej. Dopuszczenie do zaliczenia 

przedmiotu tylko, gdy prace laboratoryjne są zaliczone  

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

Wiedza  

1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z informatyką  
 

K1_W01, K1_W03 

2.Dysponuje wiedzą z zakresu podstaw architektury komputerów (X 
 

K1_W01, K1_W03 

3. Zna i rozumie funkcjonowanie układów elektronicznych i cyfrowych, 

elementów półprzewodnikowych  

  

 

K1_W01, K1_W07 

4. Zna klasyfikacje, podziały, ograniczenia i trendy rozwojowe systemów 

komputerowych.  
 

K1_W05, K_W07  
 

Umiejętność  

5. Posiada umiejętność konstruowania prostych urządzeń i algorytmów  
 

K1_U01. 

6. Potrafi prawidłowo wykorzystać zaawansowane struktury danych  
 

K1_U03 

7. Potrafi syntezować i analizować proste układy cyfrowe.  
 

K1_U06 

Kompetencje społeczne  

8. Rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia swoich umiejętności, potrafi 

dzielić się wiedzą i doświadczeniem czerpiąc z wiedzy i doświadczenia innych.  
K1_K01 



9. Ma świadomość roli społecznej absolwenta kierunku technicznego, K1_K06 

10.Posiada głębszą wiedzę o zasadach działania komputera  K1_K05  

 

Punkty ECTS 3 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Rodzaj aktywności Liczba godzin 

Udział w wykładach 15 

Udział w ćwiczeniach 15 

Udział w konsultacjach związanych z 

zajęciami 
10 

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń  5 

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 2 

47 godzin Razem: odpowiada 3 pkt ECTS 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 3 

o charakterze praktycznym 10  

  

Data opracowania: 01.12.2013 
Koordynator 

przedmiotu: 
Prof. dr hab. Tadeusz Łozowski 

 

 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

(wykład) 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Wstęp do informatyki. 

Kod przedmiotu 1000-IS1-1INF 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

Pierwszy rok, pierwszy semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

15 godzin wykładów + 2 godziny konsultacji tygodniowo 

Liczba punktów ECTS 3 

Prowadzący  

 

Prof. dr hab. Tadeusz Łozowski (koordynator) 

Treści merytoryczne przedmiotu Wykłady 

Temat 1.Historia informatyki. Prototypy komputerów, systemy 

komputerowe i programy. Środowisko pulpitu Windows i 

właściwości systemu Windows. Układy cyfrowe. Systemy zapisu 

liczb ich konwersja i działania.  



Temat 2. Zasady działania komputera, budowa komputera. 

Systemy cyfrowe. Komponenty sprzętowe. Podzespoły pamięci 

przechowujące dane. Pamięć stała i pamięć ulotna. Zasoby 

systemowe. Urządzenia przenośne. 

Temat 3. Podstawy systemu operacyjnego.  
BIOS jego właściwości i konfiguracja. Dyskowy system operacyjny 

(DOS). Systemy operacyjne Windows (od Win.1.0 do Win. 7). 

Systemy operacyjne (Unix, Linux). Możliwości multimedialne.  

Karta graficzna i dźwiękowa. CD i DVD. Cyfrowe Wideo. 

Drukarki.  

Temat 4. Serwery sieciowe i podstawy działania sieci 

komputerowych.  
Sieci komputerowe. Internet. Poczta elektroniczna Zasoby 

sprzętowe i programowe sieci komputerowych.  

 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Student posiada wiedzę z podstawami technologii 

informatycznych, wyjaśnienia zasad działania i budowy 

komputera, z podstawami architektury systemów 

komputerowych i z podstawami systemu operacyjnego. Z 

podstawami działania układów cyfrowych, z systemami zapisu 

liczb i działaniami nad liczbami w różnych systemach 

liczbowych. Wymianą i przechowaniem informacji, oraz 

ociągnięcia biegłości w obsłudze komputera (Windows, poczta 

elektroniczna, Internet …). Z możliwościami multimedialnymi i 

pracy komputerów w sieciach.  
 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Zaliczenie przedmiotu: zaliczone prace laboratoryjne + zaliczone 

prace kontrolne + egzamin w formie pisemnej. Dopuszczenie do 

zaliczenia przedmiotu pod warunkiem zaliczonych prac 

laboratoryjnych. 

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa i dodatkowa.  

 

Podstawowa.  
1.Metzger P. Anatomia PC. Wydanie X. Wyd. HELION, 

Warszawa 2006.  

2.Cisco Systemów, Inc. HP IT . Technologia informacyjna. Część 

I: Sprzęt i opragramowanie. MIKOM. Warszawa 2005.  

3.Wojtuszkiewicz K. Urządzenia techniki komputerowej. Część 1. 

Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa 2007.  

4.Sikorski W. Wykłady z podstaw informatyki. Wydanie II, 

MIKOM, Warszawa, 2005.  

 

Dodatkowa.  
1.Janickiene D. Informatika. VDU. Kaunas 2005. 2.„ABC 

Komputera 2005” – Zdzisław Dec, Robert Konieczny.  

3. http://www.ibspan.waw.pl/~sikorski/wi/load_wi.htm  

 

 

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

 

SYLABUS 
C. Informacje szczegółowe 

(ćwiczenia) 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Wstęp do informatyki. 

Kod przedmiotu 1000-IS1-1INF 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 



kierunek 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

Pierwszy rok, pierwszy semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

15 godzin (laboratorium)+ 2 godziny konsultacji tygodniowo 

Liczba punktów ECTS 3 

Prowadzący  

 

 

Treści merytoryczne przedmiotu Ćwiczenia 

 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Student posiada wiedzę z podstawami technologii 

informatycznych, wyjaśnienia zasad działania i budowy 

komputera, z podstawami architektury systemów 

komputerowych i z podstawami systemu operacyjnego. Z 

podstawami działania układów cyfrowych, z systemami zapisu 

liczb i działaniami nad liczbami w różnych systemach 

liczbowych. Wymianą i przechowaniem informacji, oraz 

ociągnięcia biegłości w obsłudze komputera (Windows, poczta 

elektroniczna, Internet …). Z możliwościami multimedialnymi i 

pracy komputerów w sieciach.  
 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Zaliczenie ćwiczeń: zaliczone prace laboratoryjne + zaliczone 

prace kontrolne + egzamin w formie pisemnej. Dopuszczenie do 

zaliczenia przedmiotu pod warunkiem zaliczonych prac 

laboratoryjnych. 

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa i dodatkowa.  

 

Podstawowa.  
1.Metzger P. Anatomia PC. Wydanie X. Wyd. HELION, 

Warszawa 2006.  

2.Cisco Systemów, Inc. HP IT . Technologia informacyjna. Część 

I: Sprzęt i opragramowanie. MIKOM. Warszawa 2005.  

3.Wojtuszkiewicz K. Urządzenia techniki komputerowej. Część 1. 

Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa 2007.  

4.Sikorski W. Wykłady z podstaw informatyki. Wydanie II, 

MIKOM, Warszawa, 2005.  

 

Dodatkowa.  
1.Janickiene D. Informatika. VDU. Kaunas 2005. 2.„ABC 

Komputera 2005” – Zdzisław Dec, Robert Konieczny.  

3. http://www.ibspan.waw.pl/~sikorski/wi/load_wi.htm  

 

 

        ………………………………. 
        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. 

 

 


