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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 0600-IS1-1WPO  

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 

Rok studiów /semestr 1/ II 
Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Przedmioty wprowadzające: 
 Podstawy programowania strukturalnego  

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

Studia stacjonarne: 
 Wykład: 30 Laboratorium: 45  

Założenia i cele przedmiotu 

Zaznajomić z podstawowymi pojęciami oraz technikami programowania obiektowego na 

przykładzie języka C++. Nauczyć wykorzystywania w praktyce najważniejszych technik 

obiektowych. Nauczyć projektowania, implementacji i analizy programów w paradygmacie 

obiektowym.  

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin 

 Metody dydaktyczne: wykład, zadania rozwiązywane na zajęciach laboratoryjnych  

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 
1. Zna podstawowe konstrukcje języka C/C++, w szczególności 

posługiwanie się zmiennymi wskaźnikowymi, alokację i dealokację 

pamięci. Zna podstawowe metody zapisu algorytmów, w szczególności 

schematy blokowe.  

K_W03 (++) 

K_W04 (+++) 

 K_W05 (+++)  

2.Zna podstawowe pojęcia i mechanizmy z dziedziny programowania 

obiektowego na przykładzie C++ (klasa, obiekt, zmienne i metody 

składowe, zmienne i metody statyczne, schematy klas w UML, 

tworzenie obiektów dynamicznych oraz automatycznych, zastosowanie 

konstruktorów i destruktorów). Zna najważniejsze mechanizmy 

obiektowe (abstrakcja danych, hermetyzacja składowych, dziedziczenie 

jednokrotne i wielokrotne, polimorfizm, klasy i metody abstrakcyjne, 

agregację obiektów ). Zna schematy UML prezentujące klasy, obiekty, 

dziedziczenie, agregację i kompozycję.  

K_W04 (+++)  

K_W05 (+++)  

3. Zna zagadnienia związane z mechanizmami obsługi sytuacji 

specjalnych (wyjątki), obsługą wejścia/wyjścia, plików oraz napisów 

za pomocą strumieni, klas i funkcji wzorcowych, korzystania z 

K_W03 (++) 

 K_W04 (+++)  

K_W05 (+++)  



bibliotek i ich tworzenia.  

4. Potrafi (w stopniu średniozaawansowanym) projektować, 

implementować i analizować programy w paradygmacie strukturalnym 

w języku C/C++.  

K_U06 (+)  

K_U08 (+++)  

K_U24 (+++)  

5. Potrafi rozpoznawać konieczność stosowania i stosować 

najważniejsze mechanizmy z dziedziny programowania obiektowego 

(hermetyzację, dziedziczenie jednokrotne i wielokrotne, polimorfizm, 

agregację obiektów). Potrafi stworzyć poprawną hierarchię 

dziedziczenia klas do zadanego problemu modelowania rzeczywistości 

w paradygmacie obiektowym. Potrafi zaimplementować w C++ 

hierarchię klas zadaną schematem UML.  

K_U06 (+) 

K_U07 (++)  

K_U08 (+++)  

K_U21 (+)  

K_U24 (+++)  

6. Potrafi przyjąć i poprawnie zrealizować role programisty-twórcy klas 

oraz programisty-klienta podczas realizacji projektu programistycznego 

w paradygmacie obiektowym.  

K_K02 (+)  

K_K03 (+)  

 

Punkty ECTS 5 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Udział w zajęciach: 

 wykład 30h  

 laboratorium 45h  

Przygotowanie do zajęć  

 wykład 15h  

 laboratorium 15h  

Zapoznanie z literaturą 10h  

Przygotowanie do egzaminu 10h 

Czas trwania egzaminu 2h  

Zadania projektowe realizowane w domu 10h  

Udział w konsultacjach 3h  

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 
wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 80 3 
o charakterze praktycznym 60 2 

  

Data opracowania: dd.mm.rrrr 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr inż. Wojciech Lesiński 

 

 

 

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 

 

1/II 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Wykład – 30 godzin  



Liczba punktów ECTS 5 

Prowadzący  

 

Dr inż. Wojciech Lesiński 

Treści merytoryczne przedmiotu Zaznajomić z podstawowymi pojęciami oraz technikami 

programowania obiektowego na przykładzie języka C++. Nauczyć 

wykorzystywania w praktyce najważniejszych technik obiektowych. 

Nauczyć projektowania, implementacji i analizy programów w 

paradygmacie obiektowym.  

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

1. Zna podstawowe konstrukcje języka C/C++, w szczególności 

posługiwanie się zmiennymi wskaźnikowymi, alokację i dealokację 

pamięci. Zna podstawowe metody zapisu algorytmów, w 

szczególności schematy blokowe. K_W03 (++) K_W04 (+++) 

K_W05 (+++) Weryfikacja poprawności odpowiedzi na pytania 

teoretyczne dotyczące programowania strukturalnego w C/C++ na 

egzaminie pisemnym. 2. Zna podstawowe pojęcia i mechanizmy z 

dziedziny programowania obiektowego na przykładzie C++ (klasa, 

obiekt, zmienne i metody składowe, zmienne i metody statyczne, 

schematy klas w UML, tworzenie obiektów dynamicznych oraz 

automatycznych, zastosowanie konstruktorów i destruktorów). Zna 

najważniejsze mechanizmy obiektowe (abstrakcja danych, 

hermetyzacja składowych, dziedziczenie jednokrotne i wielokrotne, 

polimorfizm, klasy i metody abstrakcyjne, agregację obiektów ). 

Zna schematy UML prezentujące klasy, obiekty, dziedziczenie, 

agregację i kompozycję. K_W04 (+++) K_W05 (+++) 

Weryfikacja poprawności odpowiedzi na pytania teoretyczne 

dotyczące programowania obiektowego w C++ na egzaminie 

pisemnym. 3. Zna zagadnienia związane z mechanizmami obsługi 

sytuacji specjalnych (wyjątki), obsługą wejścia/wyjścia, plików 

oraz napisów za pomocą strumieni, klas i funkcji wzorcowych, 

korzystania z bibliotek i ich tworzenia. K_W03 (++) K_W04 (+++) 

K_W05 (+++) Weryfikacja poprawności odpowiedzi na pytania 

teoretyczne dotyczące zaawansowanych technik programowania w 

C++ na egzaminie pisemnym. 4. Potrafi (w stopniu 

średniozaawansowanym) projektować, implementować i 

analizować programy w paradygmacie strukturalnym w języku 

C/C++. K_U06 (+) K_U08 (+++) K_U24 (+++) Ocena 

proponowanych rozwiązań problemów praktycznych z 

programowania strukturalnego zleconych na egzaminie pisemnym. 

5. Potrafi rozpoznawać konieczność stosowania i stosować 

najważniejsze mechanizmy z dziedziny programowania 

obiektowego (hermetyzację, dziedziczenie jednokrotne i 

wielokrotne, polimorfizm, agregację obiektów). Potrafi stworzyć 

poprawną hierarchię dziedziczenia klas do zadanego problemu 

modelowania rzeczywistości w paradygmacie obiektowym. Potrafi 

zaimplementować w C++ hierarchię klas zadaną schematem UML. 

K_U06 (+) K_U07 (++) K_U08 (+++) K_U21 (+) K_U24 (+++) 

Ocena proponowanych rozwiązań problemów praktycznych z 

programowania obiektowego zleconych na egzaminie pisemnym. 6. 

Potrafi przyjąć i poprawnie zrealizować role programistytwórcy 

klas oraz programistyklienta podczas realizacji projektu 

programistycznego w paradygmacie obiektowym. K_K02 (+) 

K_K03 (+) Obserwacja i weryfikacja poprawności i spójności 

przyjmowanych ról programistów podczas rozwiązywania 

problemów na egzaminie pisemnym  

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Dopuszczenie do egzaminu pisemnego jest warunkowane przez 

zaliczenie laboratoriów, zdobyta cześć maksymalnej liczby punktów 

decyduje o ocenie końcowej: 90% : 5,0 80% : 4,5 70% : 4,0 60% : 

3,5 50% : 3,0  

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa:  

1. Grębosz J., Symfonia C++ standard. Programowanie w 

języku C++ orientowane obiektowo, Edition 2000, 2006. 

2.  Stroustrup B., Język C++, WNT 1998. 
 
 Literatura uzupełniająca: 



1.  Lippman S.B., Istota języka C++. Zwięzły opis, WNT 

2004.  

2. Vanderoorde D., Język C++ ćwiczenia i rozwiązania, 

WNT 2001.  

3. StruzińskaWalczak A., Walczak K., Nauka programowania 

dla początkujących C++, 

W&;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;W 

2000.  

4. Tłuczek M., Programowanie w języku C, ćwiczenia 

praktyczne, Helion 2001. 5. Stasiewicz A., Ćwiczenia 

praktyczne C++, WNT 2006.  
 

 

        ………………………………. 
        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. 
 

 


