
 
FIZYCZNE PODSTAWY 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-IS1-1FPI 

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, kompetencje i wiedzę działania elektronicznych układów 

informatycznych, podstawową wiedzę z zasadami budowy i działania systemów 

komputerowych i działania układów informatycznych.  
 

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 tygodniowo 

Formy zaliczenia przedmiotu: 

-wykłady-egzamin pisemny, rozwiązywanie zadań i pytania otwarte. 

-ćwiczenia zaliczone na ocenę na podstawie oceny aktywności studenta na 

zajęciach, zaliczona praca kontrolna, wykonana praca domowa. Dopuszczenie 

do zaliczenia przedmiotu po zaliczeniu ćwiczeń  

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

Wiedza  

1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z budową i działaniem układów 

elektronicznych urządzeń informatycznych.   
 

K1_W01, K1_W03 

2.Dysponuje wiedzą z zakresu podstaw budowy urządzeń architektury komputerów. 
 

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 umiejętnością przygotowania i przedstawienia krótkiej prezentacji 

poświęconej wynikom konstruowania podstawowych urządzeń i algorytmów i 

realizacji zadań inżynierskich 
 

K1_U04. 

6. Potrafi zbudować na podstawie podanego schematu, uruchomić oraz 

przetestować zaprojektowany układ lub prosty system elektroniczny, a także 

dokonać pomiarów wielkości elektrycznych oraz samodzielnie przeanalizować 

otrzymane wyniki i usunąć usterki.  
 

K1_U18 

7. Potrafi opisać budowę i działanie komputerowego systemu sterującego  
 

K1_U22 

8. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań 

inżynierskich o charakterze praktycznym typowych dla studiów informatycznych. 
K1_U29 

Kompetencje społeczne  



9. Rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia swoich umiejętności podnoszenia 

kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych 
K1_K01 

10. Ma swiadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności 

inżyniera-informatyka, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym 

odpowiedzialność za podejmowane decyzje. 

K1_K02 

10. Ma świadomość roli społecznej absolwenta kierunku technicznego, K1_K06 

 

 

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: 09.10.2014 
Koordynator 

przedmiotu: 
Prof. dr hab. Tadeusz Łozowski 

 

 

 

FIZYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI  

SYLABUS  

(wykłady) 

B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Fizyczne podstawy informatyki 

Kod przedmiotu 1000-IS1-1FPI 

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  
1. Materia i jej formy. Wielkości fizyczne. System jednostek 

fizycznych SI. Pole elektryczne. Prąd elektryczny. Przewodniki i 

dielektryki w polu elektrycznym. Pojemność elektryczna. Pamięć 

elektrostatyczna.  

2. Własności elektryczne metali Przewodnictwo metali. Praca 

wyjścia elektronu z metalu. Kontaktowa różnica potencjałów. 

Emisja elektronu z metalu, emisja termoelektryczna i jej 

zastosowanie. Prąd elektryczny w innych środowiskach.  

3. Materiały półprzewodnikowe. Półprzewodniki. Prąd elektryczny 

w półprzewodnikach. Złącze p n. Właściwości złącza p n. Budowa 

i zasada działania dyskretnych przyrządów półprzewodnikowych 

(dioda półprzewodnikowa, tranzystor polowy, tranzystor bipolarny 

i tranzystor MOS).  

4. Układy scalone. Mikro i Nano elektronowe technologie. Budowa 

procesorów. Pamięci półprzewodnikowe. Pamięci SRAM i 

DRAM. Pamięć ROM (EPROM, EEPROM, flash-ROM). Pamięci 

przyszłości. 

5. Pole magnetyczne. Ciała diamagnetyczne, paramagnetyczne i 

ferromagnetyczne. Indukcja elektromagnetyczna. Drgania i fale 

elektromagnetyczne. Prąd zmienny. 

6. Zapis przechowanie i odczyt informacji w nośnikach 

magnetycznych. Pamięć stała.  

7. Zapis, przechowanie i odczyt informacji w warstwach 

elektrofotograficznych. Zasady działania drukarek. 

8. Zapis, odczyt i przechowanie informacji w nośnikach CD, DVD 

i Bly Ray, Holografia, Monitory. Zjawiska fizyczne 

wykorzystywane w monitorach. Monitor przyszłości.  

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 
Student posiada wiedzę z podstawami technologii budowy 

układów informatycznych, wyjaśnienia zasad działania i 

budowy poszczególnych układów komputera i z podstawami 

elektronicznej architektury systemów komputerowych. Z 

podstawami działania układów cyfrowych. 
 

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. Bobrowski Cz. Fizyka: krótki kurs. WNT, W-wa, 2005 Hennel 

2. J. Podstawy elektroniki półprzewodnikowej; WNT, W-wa, 2003 

3. Prince B. Nowoczesne pamięci półprzewodnikowe; WNT, W-

wa, 1999.  

4. Kalisz J. Podstawy elektroniki cyfrowej; WKŁ, W-wa, 2007. 

5. Szostka J. Fale i anteny. WKL, 2001.  

6. Wojtuszkiewicz K. Urządzenia techniki komputerowej; cz 1, 

PWN SA, W-wa, 2007.  

7. Wojtuszkiewicz K. Urządzenia techniki komputerowej; cz 2, 

PWN SA, W-wa , 2007.  

8. Nawrocki W. Komputerowe systemy pomiarowe. WKL, 2006  

Dodatkowa.  
Łukaszewski K. Wstęp do elektroniki kwantowej i optyki 

nieliniowej, Wydział FTIMS, Łódź, 1999.  

Suizdak T. Telekomunikacja światłowodowa; WNT, W-wa, 1998  

A. Tamašauskas, J.Vosylius. Fizika. II d. V.: Mokslas, 1989, 195 p.  

S .Masiokas. Elektrotechnika. V. Mokslas, 1989, 424 p,  

B. Kukšas, S.Vičas, Fizika. 1, 2 T. V.: Mokslas, 1988, 256 p.  

A. Lašas ir kt. Pramoninė elektronika. I, 2 d; V.: Mokslas, 1991, 

256 p.  

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

FIZYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI 

SYLABUS 
(ćwiczenia) 

C. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Fizyczne podstawy informatyki 

Kod przedmiotu 1000-IS1-1FPI 

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 Ćwiczenia.  
Zagadnienia realizowane na ćwiczeniach odpowiadają treści 

wykładu.  

1.Prąd elektryczny. Przewodnictwo, oporność. Rozwiązywanie 

zadań.  

2. Łączenie elementów w obwodach. Analiza obwodów 

elektronicznych programem MicroCap 10 Evolution. 

Rozwiązywanie zadań..  

3. Kontaktowa różnica potencjałów. Zjawisko Seebecka i Peltiera. 

Ogniwo termoelektryczne. Rozwiązywanie zadań. 

4. Złącze p-n. Zastosowanie złącza p-n. Tranzystory i ich 

zastosowania  

5.Uklady elektroniczne ich charakterystyki i ich zastosowanie.  

6.Budowa elementów pamięci elektronicznej. Rozwiązywanie 

zadań.  

7. Kontrolna  

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, 

Internet …). Z możliwościami multimedialnymi i pracy 

komputerów w sieciach.  
 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Zaliczenie przedmiotu: zaliczone ćwiczenia + zaliczone prace 

kontrolne +zaliczona praca domowa+ egzamin w formie pisemnej. 

Dopuszczenie do zaliczenia przedmiotu pod warunkiem, że są 

zaliczone ćwiczenia. Zaliczenie na ocenę według zgromadzonych 

punktów. Końcowa ocena składa się z punktowego udziału tych 



warunków. ((100-91)% - 5); ((90-81)% - 4,5); ((80-71)% - 4); ((70-

61)% - 3,5); ((6 0-50)% - 3,0).  

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa i dodatkowa.  

Podstawowa.  
Bobrowski Cz. Fizyka: krótki kurs. WNT, W-wa, 2005 Hennel J. 

Podstawy elektroniki półprzewodnikowej; WNT, W-wa, 2003 

Prince B. Nowoczesne pamięci półprzewodnikowe; WNT, W-wa, 

1999 Kalisz J. Podstawy elektroniki cyfrowej; WKŁ, W-wa, 2007 

Szostka J. Fale i anteny. WKL, 2001. Wojtuszkiewicz K. 

Urządzenia techniki komputerowej; cz 1, PWN SA, W-wa, 2007. 

Wojtuszkiewicz K. Urządzenia techniki komputerowej; cz 2, PWN 

SA, W-wa, 2007. Nawrocki W. Komputerowe systemy 

pomiarowe. WKL, 2006  

Program Micro-Cap 10 Evaluation  

 

Dodatkowa.  
Łukaszewski K. Wstęp do elektroniki kwantowej i optyki 

nieliniowej,Wydział FTIMS, Lódź, 1999. Suizdak T. 

Telekomunikacja światłowodowa; WNT, W-wa, 1998  

A. Tamašauskas, J.Vosylius. Fizika. II d. V.: Mokslas, 1989, 195 p.  

S .Masiokas. Elektrotechnika. V. Mokslas, 1989, 424 p,  

B. Kukšas, S.Vičas, Fizika. 1, 2 T. V.: Mokslas, 1988, 256 p.  

A. Lašas ir kt. Pramoninė elektronika. I, 2 d; V.: Mokslas, 1991, 

256 p.  

 

 

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

 

 

                                                 

 
 

 


