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Wstęp do programowania obiektowego 
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-IS1-1POB 

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 posiada znajomość kluczowych pojęć i koncepcji związanych z obiektowej analizą 

dziedziny, projektowaniem oraz programowaniem obiektowym. Podstawowa znajomość 

cech obiektowych języków programowania. Wykorzystanie mechanizmów programowania 

obiektowego do efektywnego projektowania i implementowania programów obiektowych w 

języku C++. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

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

zadań. Pomyślne zaliczenia sprawdzianów z wiedzy praktycznej. 

 

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) + test z 

wiedzy o temacie (40 pkt) 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

Wiedza  
1. Zna i rozumie obiekty, mechanizmy dziedziczenia, polimorfizmu, przeciążania 

operatorów, tworzenia funkcji wirtualnych. Tworzenia funkcji i klas szablonowych 

K_W03 

K_W07 

K_W12 

2. Student posiada wiedzę dotyczącą podstaw programowania obiektowego K_W07 

K_W12 

3. Zna składnię języka C++, potrafi odróżnić programy napisane w tym języku 

(widząc kod źródłowy) 

K_W04 

Umiejętności  

4. Potrafi stworzyć program w języku C++  z wykorzystaniem prostej metodologii 

obiektowej 

K_U06 

K_U09 

K_U10 

5. Potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności w zakresie 

programowania 

K_U21 

K_U24 

6. Potrafi tworzyć programy z użyciem obiektów, ich dziedziczeniem. Użyciem K_U06 



szablonowych klas i funkcji K_U09 

7. Potrafi rozwiązać problemy wyrażone w języku naturalnym za pomocą algorytmów 

zaimplementowanych w języku C++. 

K_U06 

K_U08 

Kompetencje społeczne  

8. Potrafi współpracować w grupie  

 

K_K01 

9. Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji K_K02 

10. Student potrafi wykorzystać opanowane umiejętności w przedsiębiorstwach lub 

projektach komercyjnych. Potrafi działać kreatywnie w celu rozwiązania 

postawionych zadań. 

K_K03 

K_K04 

K_K05 

 

Punkty ECTS 5 

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 5 

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 

 

Wstęp do programowania obiektowego 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2POB 

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, przykłady praktyczne 

Liczba punktów ECTS 5 

Prowadzący  Adiunkt dr. Jaroslav Rokicki 

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

Znajomość kluczowych pojęć i koncepcji związanych z obiektowej analizą 

dziedziny, projektowaniem oraz programowaniem obiektowym. 

Podstawowa znajomość cech obiektowych języków programowania. 

Wykorzystanie mechanizmów programowania obiektowego do efektywnego 

projektowania i implementowania programów obiektowych w języku C++. 

Wykłady: 

1. Podstawowe pojęcia. Powtórzenie podstawowych założeń 

programowania strukturalnego (2h) 

2. Świat przez pryzmat obiektu. Różnice między strukturą i obiektem 

(2h) 

3. Kontrola dostępu do klasy (4h) 

4. Dziedziczenie (4h) 

5. Polimorfizm (4h) 

6. Przeciążanie metod i operatorów (4h) 

7. Wskaźniki do funkcji i klas (4h) 

8. Szablony (funkcji, klas, dziedziczenie szablonów) (4h) 

9. Iteratory (2h) 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Student posiada znajomość kluczowych pojęć i koncepcji związanych z 

obiektowej analizą dziedziny, projektowaniem oraz programowaniem 

obiektowym. Podstawowa znajomość cech obiektowych języków 

programowania. Wykorzystanie mechanizmów programowania 

obiektowego do efektywnego projektowania i implementowania 

programów obiektowych w języku C++. 

Weryfikacja: odpowiedzi na pytania (test) 

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. http://mediawiki.ilab.pl/index.php/Programowanie_obiektowe 

2. G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML przewodnik 

użytkownika, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. 

3. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Wzorce 

projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego 

wielokrotnego użytku, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 

2005. 

4. B. Eckel, Thinking in C++ T. 1 i 2, Edycja polska. Helion, 

http://mediawiki.ilab.pl/index.php/Programowanie_obiektowe


Gliwice, 2002-2004 

5. B. Eckel, Thinking in Java, Edycja polska. Wyd. 4. Helion, 2006. 

6. M. Dadaj, Programowane zorientowane obiektowo. Helion 2005. 

7. http://www.mindview.net/Books/TIJ/ 
 

 

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

 

 



 

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 

 

Wstęp do programowania obiektowego 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2POB 

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, przykłady praktyczne, wspólne rozwiązywanie 

zadań 

Liczba punktów ECTS 5 

Prowadzący  Adiunkt dr. Jaroslav Rokicki 

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

Znajomość kluczowych pojęć i koncepcji związanych z obiektowej analizą 

dziedziny, projektowaniem oraz programowaniem obiektowym. 

Podstawowa znajomość cech obiektowych języków programowania. 

Wykorzystanie mechanizmów programowania obiektowego do efektywnego 

projektowania i implementowania programów obiektowych w języku C++. 

Laboratorium: 

1. Wstęp do języka C++ (2h) 

2. Pojęcie obiektu. Struktura, deklarowanie, tworzenie pól (2h) 

3. Obiektowe widzenie świata. Klasy, deklarowanie, tworzenie pól i 

metod (2h) 

4. Kontrola dostępu, kapsułkowanie (2h) 

5. Podstawy dziedziczenia (4h) 

6. Sprawdzian wiedzy (2h) 

7. Programowanie używając dziedziczenia (2h) 

8. Polimorfizm, funkcje wirtualne (4h) 

9. Przeciążanie (2h) 

10. Wskaźniki do funkcji i do klas (2h) 

11. Szablony funkcji i klas (2h) 

12. Iteratory (2h) 

13. Sprawdzian wiedzy (2h) 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Student posiada znajomość kluczowych pojęć i koncepcji związanych z 

obiektowej analizą dziedziny, projektowaniem oraz programowaniem 

obiektowym. Podstawowa znajomość cech obiektowych języków 

programowania. Wykorzystanie mechanizmów programowania 

obiektowego do efektywnego projektowania i implementowania 

programów obiektowych w języku C++. 

Weryfikacja: odpowiedzi na pytania (test), prace domowe, sprawdziany 

wiedzy, egzamin pisemny w formie testu i zadań 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Obecność zgodnie z regulaminem studiów. 

 

Zaliczenie prac laboratoryjnych: 

Zaliczyć dwa sprawdziany wiedzy (średnia ocen ponad 50%) 

Wykaz literatury 

podstawowej 

i uzupełniającej 

Podstawowa: 

1. http://mediawiki.ilab.pl/index.php/Programowanie_obiektowe 

2. G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML przewodnik 

użytkownika, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. 

3. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Wzorce 

projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego 

http://mediawiki.ilab.pl/index.php/Programowanie_obiektowe


wielokrotnego użytku, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 

2005. 

4. B. Eckel, Thinking in C++ T. 1 i 2, Edycja polska. Helion, 

Gliwice, 2002-2004 

5. B. Eckel, Thinking in Java, Edycja polska. Wyd. 4. Helion, 2006. 

6. M. Dadaj, Programowane zorientowane obiektowo. Helion 2005. 

7. http://www.mindview.net/Books/TIJ/ 
 

        ………………………………. 
        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. 

 

 


