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Architektura Systemów Komputerowych 
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-IS1-2ASK 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 

Rok studiów /semestr I(rok)/2(semestr) 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Brak 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

Wykład   - 30, online (9 modułów × 2h, 3 moduły × 4h) 

Laboratorium  - 30, online (7 modułów × 2h, 4 moduły × 4h) 

Założenia i cele przedmiotu 

Student ma nabyć umiejętności i kompetencje projektowania prostych układów 

sekwencyjnych i kombinacyjnych; obliczania reprezentacji liczb całkowitych i 

rzeczywistych oraz wykonywania podstawowych operacji arytmetycznych na tych 

reprezentacjach; zapoznanie studentów z zasadami budowy i działania systemów 

komputerowych 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Część przedmiotu realizowana w formie stacjonarnej: egzamin pisemny w formie testu i 

zadań.  

Część przedmiotu realizowana w formie e-zajęć: aktywność na forum (10 pkt) + zadania 

do modułów (10 pkt)+ prace domowe (10 pkt) + odpowiedzi na pytania (20 pkt) + referat 

(10) + test z wiedzy o temacie (40 pkt) 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

Wiedza  
1. Zna i rozumie podstawy działania i budowy systemu komputerowego K_W01 

K_W03 

2. Zna i rozumie funkcjonowanie układów elektronicznych i cyfrowych, elementów 

półprzewodnikowych 

K_W01 

K_W07 

3. Rozumie funkcjonowanie bazowych układów elektronicznych i cyfrowych, 

podstawowych elementów półprzewodnikowych. 

K_W07 

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

komputerowych. 

K_W05 

K_W07 

Umiejętności  

5. W oparciu o szeroką wiedzę na temat architektury systemów komputerowych 

potrafi dobrać parametry i platformę dla systemu komputerowego do osiągnięcia 

określonego celu. 

K_U10 

6. Potrafi transformować problemy wyrażone w języku naturalnym proste układy 

kombinacyjne symulujące bazowe elementy komputerowe. 

K_U06 

K_U16 

7. Potrafi syntezować i analizować proste układy cyfrowe. K_U06 



K_U08 

Kompetencje społeczne  

8. Potrafi współpracować w grupie  

 

K_K01 

9. Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji K_K02 

10. Posiada głębszą wiedzę o zasadach działania komputera i potrafi się ją dzielić z 

innymi członkami społeczeństwa 

K_K05 

11. Potrafi pomóc innym członkom społeczeństwa w pytaniach związanych z 

wybieraniem odpowiedniej techniki komputerowej oraz sposobami jej użycia 

K_K03 

K_K04 

 

 

Punkty ECTS 6 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Aktywność na forum (0.6) + zadania do modułów (0.6)+ prace domowe (0.6) + 

odpowiedzi na pytania (1.2) + referat (0.6) + test z wiedzy o temacie (2.4)   

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60 6 

o charakterze praktycznym 30 3 

  

Data opracowania: 02.12.2013 
Koordynator 

przedmiotu: 
Adiunkt dr. Jaroslav Rokicki 

 

 

 

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 

 

Architektura Systemów Komputerowych 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2ASK 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 
I(rok)/2(semestr) 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Wykład   - 30, online (9 modułów × 2h, 3 moduły × 4h) 

 

Prezentacja multimedialna, rozwiązywanie praktycznych zadań, 

dyskusja. 

Liczba punktów ECTS 6 

Prowadzący  Adiunkt dr. Jaroslav Rokicki 

Treści merytoryczne przedmiotu Powstanie, rozwój oraz generacja systemów komputerowych. 

Podstawy arytmetyczne i logiczne cyfrowych systemów 

komputerowych. Metody projektowania, budowy i działania 

podstawowych elementów komputerów. Znajomość kluczowych 

pojęć i koncepcji związanych z zasadami budowy i działania 

komputerów. Technika cyfrowa i systemy cyfrowe.  Maszynowa 

reprezentacja danych i realizacji operacji arytmetycznych. 

Organizacja komputera na poziomie asemblera.  Organizacja 

jednostki centralnej, pamięci wewnętrznej i zewnętrznej. Dysk 

magnetyczny. Korekcja błędów. Organizacja i architektura 

systemów pamięci.  Interfejsy i komunikacja. Wspomaganie 

systemu operacyjnego. Wieloprocesorowość i architektury 



alternatywne. 

 

Wykłady: 

1. Wprowadzenie (2h) 
2. Ewolucja i wydajność komputerów (2h) 

3. Ogólny obraz działania komputera i jego połączeń 

wewnętrznych (4h) 

4. Pamięć podręczna (4h) 

5. Pamięć wewnętrzna (2h) 

6. Korekcja błędów, kody Hamminga (2h) 

7. Pamięć zewnętrzna (4h) 

8. Wejście-wyjście (2h) 

9. Wspieranie systemu operacyjnego (2h) 

10. Tryby adresowania i formaty rozkazów (2h) 

11. Potokowe przetwarzanie rozkazów i procesory 

superskalarne (4h) 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Student ma nabyć umiejętności i kompetencje projektowania 

prostych układów sekwencyjnych i kombinacyjnych; obliczania 

reprezentacji liczb całkowitych i rzeczywistych oraz wykonywania 

podstawowych operacji arytmetycznych na tych reprezentacjach; 

zapoznanie studentów z zasadami budowy i działania systemów 

komputerowych.  

Weryfikacja: egzamin pisemny w formie testu i zadań. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Obecność zgodnie z regulaminem studiów. 

 

Część przedmiotu realizowana w formie stacjonarnej: egzamin 

pisemny w formie testu i zadań.  

  

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Podstawowa: 

1. W. Stallings, z ang. przeł. Jacek B. Szporko, Organizacja i 

architektura systemu komputerowego: projektowanie 

systemu a jego wydajność. Wydanie trzecie zmienione i 

rozszerzone, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 

Warszawa 2004. 

2. David Tarnoff, Computer Organization and Design 

Fundamentals. Lulu.com 2005, w języku angielskim 

3. Vytautas Urbanavičius, Kompiuteriai ir jų architektūra, 

Technika 2007, w języku litweskim 

4. Kirvaitis Raimundas, Loginės schemos, Mokslas ir 

studijos, Enciklopedija 1999, w języku litewskim 

Uzupełniająca: 

5. B. Pochopień,  Arytmetyka w systemach cyfrowych. 

Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2004. 

6. W. Komorowski, Krótki kurs architektury i organizacji 

komputerów. Warszawa 2004. 

7. B.S. Chalk, Organizacja i architektura komputerów. WNT, 

1998 

8. W. Stallings, Computer organization & architecture, 

dodatkowe informacje w języku angielskim [2010 11 05]: 

http://williamstallings.com/COA/COA8e.html 

 

 

 

………………………………. 
podpis osoby składającej sylabus 
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SYLABUS 
C. 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 

 

Architektura Systemów Komputerowych 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2ASK 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 
I(rok)/2(semestr) 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Laboratorium  - 30, online (7 modułów × 2h, 4 moduły × 4h) 

 

Prezentacja multimedialna, praca wybranymi symulatorami 

układów kombinacyjnych, rozwiązywanie zadań. 

Liczba punktów ECTS 6 

Prowadzący  Adiunkt dr. Jaroslav Rokicki 

Treści merytoryczne przedmiotu Powstanie, rozwój oraz generacja systemów komputerowych. 

Podstawy arytmetyczne i logiczne cyfrowych systemów 

komputerowych. Metody projektowania, budowy i działania 

podstawowych elementów komputerów. Znajomość kluczowych 

pojęć i koncepcji związanych z zasadami budowy i działania 

komputerów. Technika cyfrowa i systemy cyfrowe.  Maszynowa 

reprezentacja danych i realizacji operacji arytmetycznych. 

Organizacja komputera na poziomie asemblera.  Organizacja 

jednostki centralnej, pamięci wewnętrznej i zewnętrznej. Dysk 

magnetyczny. Korekcja błędów. Organizacja i architektura 

systemów pamięci.  Interfejsy i komunikacja. Wspomaganie 

systemu operacyjnego. Wieloprocesorowość i architektury 

alternatywne. 

Ćwiczenia: 

1. Wprowadzenie (2h) 

2. Konwersja systemów liczbowych: dwójkowy, ósemkowy, 

dziesiętny, szesnastkowy, liczby całkowite i ułamkowe (2h) 

3. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie liczb w 

systemie dwójkowym (2h) 

4. Sposoby przedstawiania funkcji logicznych, bramki 

logiczne (4h) 

5. Zapoznanie się z programem Electronics Workbench (2h) 

6. Modelowanie podstawowych bramek logicznych. Tablice 

prawdy. Wykresy czasowe. (2h) 

7. Upraszczanie funkcji Boole’a. Mapy Karnaugha (4h) 

8. Tworzenie indykatorów graficznych (4h) 

9. Pamięć podręczna (odwzorowanie bezpośrednie i 

skojarzeniowy) (2h) 

10. Realizacja układowa komórek pamięci. Przerzutniki 

asynchroniczne. Symulacja działania. Wykresy czasowe 

(4h) 

11. Komputer hipotetyczny, Wymiana danych między 

pamięcią główną i wewnętrznymi rejestrami procesora, 

licznik rozkazów, rejestr rozkazów, akumulator (2h) 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Student ma nabyć umiejętności i kompetencje projektowania 

prostych układów sekwencyjnych i kombinacyjnych; obliczania 

reprezentacji liczb całkowitych i rzeczywistych oraz wykonywania 

podstawowych operacji arytmetycznych na tych reprezentacjach; 



zapoznanie studentów z zasadami budowy i działania systemów 

komputerowych.  

Weryfikacja: odpowiedzi na pytania (test), indywidualne prace 

domowe, referat na podany temat, rozwiązywanie zadań. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Obecność zgodnie z regulaminem studiów.  

 

Zaliczenie prac laboratoryjnych: 

Zaliczyć sześć prac kontrolnych z siedmiu w formie e-zajęć. 

Średnia ocena nie mniej 50%. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Podstawowa: 

1. W. Stallings, z ang. przeł. Jacek B. Szporko, Organizacja i 

architektura systemu komputerowego: projektowanie 

systemu a jego wydajność. Wydanie trzecie zmienione i 

rozszerzone, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 

Warszawa 2004. 

2. David Tarnoff, Computer Organization and Design 

Fundamentals. Lulu.com 2005, w języku angielskim 

3. Vytautas Urbanavičius, Kompiuteriai ir jų architektūra, 

Technika 2007, w języku litweskim 

4. Kirvaitis Raimundas, Loginės schemos, Mokslas ir 

studijos, Enciklopedija 1999, w języku litewskim 

Uzupełniająca: 

5. B. Pochopień,  Arytmetyka w systemach cyfrowych. 

Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2004. 

6. W. Komorowski, Krótki kurs architektury i organizacji 

komputerów. Warszawa 2004. 

7. B.S. Chalk, Organizacja i architektura komputerów. WNT, 

1998 

8. W. Stallings, Computer organization & architecture, 

dodatkowe informacje w języku angielskim [2010 11 05]: 

http://williamstallings.com/COA/COA8e.html 

 

 

        ………………………………. 
        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. 
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