
SYSTEMY OPERACYJNE 
SYLABUS 

A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia/Informatyka 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2SOP 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 

Rok studiów /semestr Rok 2/ semestr III 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Architektura systemów komputerowych, Podstawy programowania strukturalnego 

(C) 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30 godzin wykładu + 30 godzin laboratorium 

 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest   zapoznanie z podstawami działania, konfiguracji i 

administracji różnych systemów operacyjnych, w szczególności systemów klasy 

Unix a także nauczenie rozwiązywania podstawowych problemów związanych z 

pracą systemu komputerowego w środowisku wielozadaniowym z wykorzystaniem 

wszystkich jego zasobów takich jak pamięć, czas procesora, zasoby dyskowe itp.   

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego. 

Laboratoryjne z dużą ilością praktycznych zadań (skryptów, programów) do 

wykonania indywidualnie lub w małej grupie.   
Wykład – zaliczenie w formie testu pisemnego, pytania otwarte. 

Laboratorium – zaliczenie na podstawie kolokwiów, prac domowych i aktywności. 

 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

1. Zna podstawowe zasady funkcjonowania systemów operacyjnych. K_W08 

2. Zna podstawowe metody archiwizacji danych w różnych systemach 

operacyjnych. 
K_W05 

3. Zna podstawowe programy narzędziowe wykorzystywane do administracji, 

komunikacji sieciowej oraz automatyzacji rutynowych zadań w systemie 

Unix. 
K_W04, K_W06, K_W07 

4. Potrafi użytkować i administrować systemy operacyjne typu Unix. K_U11 
5. Potrafi wykorzystać możliwości różnych systemów operacyjnych 

w systemach komputerowych realizujących różne funkcje, np. serwera 

WWW, serwera danych itp. 
K_U11 

6. Potrafi posługiwać się dokumentacją w oparciu o terminologię w języku 

angielskim. 
K_U17 

7. Rozumie konieczność przestrzegania zasad właściwej współpracy 

pomiędzy użytkownikami a administratorem systemu komputerowego. 
K_K01, K_04 

8. Potrafi w sposób systematyczny realizować zadania związane z 

administracją systemu operacyjnego.  
K_K03 

 

Punkty ECTS 5 

Bilans nakładu pracy Rodzaj aktywności: Liczba godzin: 



studenta Udział w wykładach 30 

Udział w laboratorium 30 

Przygotowanie do laboratorium 30 

Opracowanie zadań domowych 15 

Konsultacje 5 

Przygotowanie do kolokwium 10 

 Razem: 120 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin 
Punkty 

ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela 
65 3 

o charakterze praktycznym 60 3 

  

Data opracowania: 01.10.2013 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Adam Naumowicz 

 



SYSTEMY OPERACYJNE - WYKŁAD 
SYLABUS 

B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2SOP 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

Rok 1/ semestr III 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

30 godzin wykładu 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  Dr Adam Naumowicz 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Ogólna charakterystyka systemów operacyjnych.  

2. Identyfikacja użytkowników i dostęp do zasobów w 

systemie.  

3. Mechanizm redirekcji i budowanie potoków poleceń.  

4. Unixowe narzędzia do archiwizacji i kompresji danych.  

5. Nazwy wieloznaczne i wyrażenia regularne.  

6. Przegląd podstawowych programów narzędziowych w 

Unixie.  

7. Skrypty powłoki systemowej.  

8. Zarządzanie procesami i wątkami.  

9. Proces ładowania i startu systemu.  

10. Mechanizmy działania współbieżnego.  

11. Algorytmy szeregowania zadań.  

12. Urządzenia wejścia-wyjścia i system plików.  

13. Działanie systemu w środowisku sieciowym – 

podstawowe protokoły i usługi.  

14. Konfiguracja i kompilacja jądra systemu Linux.  

15. Rutynowe prace administracyjne. 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

1. Zna podstawowe zasady funkcjonowania systemów 

operacyjnych. 

2. Zna podstawowe metody archiwizacji danych w różnych 

systemach operacyjnych. 

3. Zna podstawowe programy narzędziowe wykorzystywane 

do administracji, komunikacji sieciowej oraz automatyzacji 

rutynowych zadań w systemie Unix. 

4. Potrafi użytkować i administrować systemy operacyjne 

typu Unix. 

Weryfikacja efektów w postaci testu pisemnego. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

Zaliczenie wykładu w postaci testu pisemnego. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Lektura podstawowa: 

W. Stallings, Systemy operacyjne. Robomatic, 2004. 

E. Nemeth i in., Przewodnik administratora systemu Unix. 

WNT, 1998. 

Lektura uzupełniająca: 

 A. Frisch, Unix. Administracja systemu. Wyd. 3. ReadMe / 

O'Reilly, 2003. 

Silberschatz, J.L. Peterson, G. Gagne, Podstawy systemów 

operacyjnych. WNT, 2005. 



C. Sobaniec, System operacyjny Linux — przewodnik 

użytkownika. Nakom, 2002. 

S. Prata, D. Martin, Biblia systemu UNIX V. LT&P,1994. 
 

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

 

 
 

Systemy operacyjne 
B. Informacje szczegółowe 

 
Elementy składowe przedmiotu Opis 

Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne  

Kod przedmiotu 1000-IS1-2SOP 

Nazwa kierunku Informatyka  

Nazwa jednostki prowadzącej 
kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 
oraz forma prowadzenia zajęć 

Laboratorium, 30 godz.  

Rok studiów / semestr Rok 1/ semestr III 

Liczba punktów ECTS 5 

Prowadzący Mgr inż Mirosław Najbuk 

Treści merytoryczne przedmiotu 

Instalacja systemu operacyjnego Linux na przykładzie dystrybucji Debian. Zapoznanie się z drzewem 
katalogów systemu Linux, poruszanie się po nim i jego modyfikacja. Metaznaki systemu Linux. 
Przeszukiwanie strumieni danych z dopasowywaniem wzorców tworzonych w oparciu o wyrażenia 
regularne. Przeszukiwanie systemu plików. Zaawansowane wyrażenia regularne. Zaawansowane 
przetwarzanie plików ASCII i strumieni danych. Modyfikacja danych przy zastosowaniu edytora 
strumieniowego. Zarządzanie procesami w systemie Linux. Zapoznanie się z narzędziami do 
zarządzania systemami plików Linuxa. Kompresja i archiwizacja danych. Zmienne środowiskowe. 
Zapoznanie się z popularnymi edytorami i menadżerami plików. Tworzenia i zarządzanie aliasami. 
Typy i znaczenia znaków cytowania. Tworzenie skryptów powłoki BASH. Instrukcje porównujące i 
testujące. Operatory logiczne i arytmetyczne. Wyrażenia łańcuchowe i rozpoznawanie słów 
kluczowych. Proste obliczenia wyrażeń. Ekspansja zmiennych przez powłokę. Rozwinięcia 
parametryczne zmiennych. Pojęcie kodu wyjścia poleceń i jego interpretacja. Argumenty wywołania 
poleceń i zarządzanie nimi w skryptach BASH. Konstrukcja zwrotnicy warunkowej if-then-else z 
zastosowaniem polecenia test. Metody interakcji poleceń z użytkownikiem. Zaawansowane działania 
na liczbach i znakach. Zmienne tablicowe. Warunkowe działanie na podstawie wzorców. Pętle for, 
while i until i sterowanie nimi. Tworzenie i wykorzystanie funkcji w powłoce BASH. Zarządzanie 
pakietami: instalacja, modyfikacja, usuwanie; kompilacja pakietów z wersji źródłowych. Zapoznanie 
się z podstawowymi sygnałami systemu Linux i zarządzaniem nimi. Kontrolowanie i planowanie 
zadań w systemie. Tworzenie okien dialogowych w konsoli i środowiskach graficznych. Analiza 
procesu startu systemy operacyjnego Linux. Programowanie w systemie operacyjnym w języku 
C/C++ z wykorzystaniem funkcji systemowych. Zapoznanie się z kompilatorem języka C i 
narzędziem do zarządzania kompilacją pakietów.  

Efekty kształcenia wraz ze 
sposobem ich weryfikacji 

Zna działanie podstawowych poleceń systemowych oraz programów narzędziowych w systemie Unix 
K_W10 (+++), Potrafi scharakteryzować pojęcie procesu w systemie operacyjnym K_W10 (+++), 
Potrafi wymienić główne zadania związane z administracją systemów operacyjnych K_W05 (++) 
K_W10 (+++), Potrafi posługiwać się podstawowymi poleceniami systemowymi i programami 
narzędziowymi dostępnymi w systemach typu Unix K_U13 (+++) K_U21 (++), Umie wykorzystać 
możliwości systemu operacyjnego do automatyzacji zadań K_U13 (+++), Potrafi programować 
proste skrypty powłoki systemowej K_U13 (+++), Potrafi administrować zasobami systemu 
komputerowego w celu ich optymalnego wykorzystania K_U13 (+++), Umie korzystać z 
dokumentacji systemu operacyjnego oraz programów narzędziowych K_U13 (+++) K_U21 (++). 
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: wejściówki, wykonywane zadania podczas zajęć.  

Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu 

Zaliczenie przedmiotu odbywa na podstawie przeprowadzanych podczas zajęć laboratoryjnych 
wejściówek i wykonywanych samodzielnie przez studentów w trakcie zajęć zadań. Wymagane jest 
uzyskanie 51% procent sumarycznej punktacji z wejściówek i tyle samo z listy zadań do uzyskania 
zaliczenia zajęć. Na ocenę końcową z zajęć składa się ocena z wejściówek i z listy zadań. 
Dopuszczalna liczba nieobecności: 2h (1 zajęcia). Każda nieobecność skutkuje uzyskaniem 0-
punktów z danej wejściówki i z listy zadań.  

Wykaz literatury podstawowej i 
uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

1. W. Stallings, Systemy operacyjne. Robomatic, 2004. 
2. E. Nemeth i in., Przewodnik administratora systemu Unix. WNT, 1998. 

Literatura uzupełniająca: 

1. A. Frisch, Unix. Administracja systemu. Wyd. 3. ReadMe / O'Reilly, 2003. 
2. Silberschatz, J.L. Peterson, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych. WNT, 2005. 
3. C. Sobaniec, System operacyjny Linux — przewodnik użytkownika. Nakom, 2002. 
4. S. Prata, D. Martin, Biblia systemu UNIX V. LT&amp;amp;amp;P,1994. 

 
 

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

 
 


