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Grafika i komunikacja człowiek-komputer 
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-IS1-2GRA 

Język przedmiotu Polski, angielski, rosyjski 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 

Rok studiów /semestr II / 4    

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Przedmioty wprowadzające: 

Podstawy programowania strukturalnego, 

Wstęp do programowania obiektowego 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

Studia stacjonarne: 
Wykład: 15     Laboratorium: 30  

Założenia i cele przedmiotu 

Tworzenie obrazów z wykorzystaniem standardowego API graficznego (Application 

Programming Interface); realizacja podstawowych transformacji (skalowanie, obrót, 

translacja) za pomocą mechanizmów standardowego API graficznego; implementacja 

prostych procedur dokonujących transformacji prostych obrazów 2-wymiarowych; 

tworzenie i przeprowadzenie testu użyteczności dotyczącego istniejącej aplikacji; 

wykorzystanie narzędzi wspomagających tworzenie graficznych interfejsów użytkownika 

do realizacji aplikacji wyposażonej w taki interfejs. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

wykład, prezentacja   

 

Zaliczenie: zaliczenie na ocenę 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

1. Zna i potrafi opisać podstawowe tworzenie obrazów. 

K_W01 (+) 

K_W03 (++) 

K_W04 (+) 

K_W11 (++) 

2. Potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe metody realizacji obrazów. 

K_W01 (+) 

K_W03 (++) 

K_W04 (+) 

K_W11 (++) 

3. Potrafi wybrać odpowiednią metodę do tworzenia obrazów różnego typu. 
K_U06 (+++) 

K_U08 (+) 

4. Potrafi wykonać prawidłowo wizualizacju obrazka rastrowego i sformułować na jej 

podstawie odpowiednie wnioski. 

K_U06 (+++) 

K_U08 (+) 

5. Posiada umiejętność implementacji metod tworzenia obrazów i generacja skryptów 

w języku MATLAB albo C/C++ 

K_U06 (+++) 

K_U08 (+) 

6. Systematycznie uzupełnia swoja wiedzę z zakresu tworzenia obrazów. 
K_K01 (+) 

K_K02 (++) 

https://usosweb.uwb.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1000-IS1-3GRA


7. Kreatywnie rozwiązuje problemy związane z tworzenia obrazów. 
K_K01 (+) 

K_K02 (++) 

 

Punkty ECTS 2 

Bilans nakładu 

pracy studenta
ii
 

Udział w zajęciach: 

 - wykład: 15 

- laboratorium: 15 

Przygotowanie do zajęć 

 - wykład: 3 

- laboratorium: 8 

Zapoznanie z literature: 3 

Przygotowanie do kolokwium: 4 

przygotowanie do zaliczenia na ocenę: 5 

Czas trwania zaliczenia: 1 

Udział w konsultacjach: 2 

 

 

Wskaźniki 

ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15 + 30  

o charakterze praktycznym   

  

Data opracowania:  
Koordynator 

przedmiotu: 

Profesor, Valery Starovoitov 

 

 

 

 

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 

 
Grafika i komunikacja człowiek-komputer 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2GRA 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski, angielski, rosyjski 

Rok studiów/ semestr II / 4    

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Wykład – 15, Ćwiczenia - 30 

Liczba punktów ECTS 2 

Prowadzący  

 

Valery Starovoitov, profesor 

Treści merytoryczne przedmiotu Wprowadzenie. Grafika rastrowa i wektorowa.  

Rysowanie linii. Algorytm z punktem środkowym – 2g. 

Rysowanie okręgu. Algorytm z punktem środkowym – 

2g.  

Przekształcenia afiniczne na płaszczyźnie z 

wykorzystaniem macierzowej reprezentacji we 

współrzędnych jednorodnych – 2g.  

https://usosweb.uwb.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=1000-IS1-3GRA


Reprezentacja figur geometrycznych przy pomocy 

krzywych i powierzchni parametrycznych – 2g.  

Algorytmy usuwania linii i powierzchni zasłoniętych – 

2g.  

Modelowanie oświetlenia – 2g.  

Budowa geometrycznych obiektów 3D – 2g.  

Podstawy komunikacji człowiek-komputer. Budowanie 

prostych interfejsów graficznych – 1g. 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

1. Zna i potrafi opisać podstawowe tworzenie obrazów. 

2. Potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe 

metody realizacji obrazów. 

3. Potrafi wybrać odpowiednią metodę do tworzenia 

obrazów różnego typu. 

4. Potrafi wykonać prawidłowo wizualizacju obrazka 

rastrowego i sformułować na jej podstawie 

odpowiednie wnioski. 

5. Posiada umiejętność implementacji metod tworzenia 

obrazów i generacja skryptów w języku MATLAB albo 

C/C++ 

6. Systematycznie uzupełnia swoja wiedzę z zakresu 

tworzenia obrazów. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: 

Zaliczenie ustne lub pisemne; test kontrolny; projekty i 

ćwiczenia praktyczne/laboratoryjne. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład – zaliczenie na ocenę 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 
Literatura podstawowa: 

1. Jankowski M., Elementy grafiki komputerowej, 

WNT, Warszawa 2006.  

2. Zabrocki J (praca zbiorowa) Grafika komputerowa, 

metody i narzędzia, WNT, Warszawa 1994.  

3. Foley J., van Dam A., Feiner S., Hughes J., Phillips 

R., Wprowadzenie do Grafiki Komputerowej, WNT, 

Warszawa 1995. 

Literatura dodatkowa: 

1.Benyon, D., Turner, P., Turner, S. Designing 

interactive systems: people, activities, contexts, 

technologies. Addison-Wesley Pearson Education, 

2006.  

2. Dix A., Finlay J. Abowd G., Beale R.: Human-

Computer Interaction. Prentice Hall , 3rd edition, 2005. 
 

 

 

        ………………………………. 
        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. 

 

 


