
 
Teoria języków formalnych 

nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
 

Obowiązuje od cyklu kształcenia: 2012/2013 

Część 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 0600-IS1-3TAJF 

Język przedmiotu polski 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 

 

Rok studiów /semestr rok III / 5 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 
egzaminów) 

Przedmioty wprowadzające: 

 Podstawy logiki i teorii mnogości 

 Algorytmy i struktury danych 

 Matematyka dyskretna 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

Studia stacjonarne: 

Wykład: 30          Ćwiczenia: 0          Laboratorium: 30          Projekt: 0 
 

 

Założenia i cele przedmiotu 
Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami teorii automatów i języków formalnych: języki 

i gramatyki, gramatyki regularne, bezkontekstwe, kontekstowe, automaty skończone, 

automaty ze stosem, maszyny Turinga, niedeterminizm, hierarchia Chomskyego, 

charakteryzacja przestrzeni problemów ze względu na nierozstrzygalność i złożoność. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin 

 

Metody dydaktyczne:  wiedza przekazywana na wykładzie, na laboratorium samodzielne 

rozwiązywanie problemów dotyczących treści nauczania 

 
 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

1. Zna podstawowe pojęcia teorii automatów: klasy automatów (skończone, ze 

stosem, maszyny Turinga), obliczenie automatu, język akceptowany, 
K_W1 (++), K_W03 (+),  

K_U12 (+++) 

2. Zna podstawowe pojęcia lingwistyki matematycznej: gramatyki i ich klasy 

(regularne, bezkontekstowe, kontekstowe, nieograniczone), języki formalne, 

hierarchia Chomsky'ego języków (regularne, bezkontekstowe, kontekstowe, 

rekurencyjnie przeliczalne). 

 

K_W01 (+), K_W03 (+), 

K_U12 (+++) 

3. Zna podstawowe pojęcia teorii złożoności obliczeniowej: problem jako zbiór 

zadań, rozmiar zadania, złożoność pesymistyczna i średnia, transformacja 

wielomianowa, charakteryzacja klas problemów - klasy P, NP, coNP, NPC, 

Pspace, NPspace, zależności między tymi klasami. 

K_W1 (++), K_W03 (+),  

K_U12 (+++) 

4. Potrafi określić przynależność prostych języków do klas hierarchii Chomsky'ego, 

konstruować automaty odpowiednich klas akceptujące oraz konstruować 

gramatyki odpowiednich klas generujące proste języki z klas tej hierarchii. 
K_W1 (++), K_W03 (+),  

K_U12 (+++) 

5. Potrafi wskazać zależności między klasami automatów, gramatyk i języków. K_W1 (++), K_W03 (+),  

K_U12 (+++) 



6. Ma świadomość ograniczeń teoretycznych i praktycznych metod obliczeniowych. 

Potrafi w sposób zrozumiały dla osób nieposiadających wykształcenia w tej 

dziedzinie wyjaśnić jakościową różnicę złożoności obliczeniowej między klasami 

problemów (klasy problemów rozstrzygalnych, częściowo rozstrzygalnych, 

komplementarnych, nierozstrzygalnych), a także ilościową różnicę złożoności 

obliczeniowej między podklasami klasy problemów rozstrzygalnych (klasy P, NP, 

coNP, NPC). 

K_K02 (++) 

 K_K03 (++) 

 
 
 

Punkty ECTS 4 

 

 
Bilans nakładu pracy 

studenta 

 

 
Aktywność 

Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 
 

Udział w zajęciach: 

 
- wykład 

 

- laboratorium 

 
- projekt 

 
 
 

30 

 
30 

 
0 

 
 
 

18 

 
18 

 
0 

 

Przygotowanie do zajęć 
 

30 
 

50 

Zapoznanie z literaturą 
 

8 
 

12 

Przygotowanie do egzaminu 15 
 

15 

 

Przygotowanie do kolokwium 
 

0 
 

0 

 

Czas trwania egzaminu 
 

4 
 

4 

 

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe 
 

0 
 

0 

 

Udział w konsultacjach 
 

3 
 

3 

 

inne 
 

0 
 

0 

 

 
Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 67 2 

o charakterze praktycznym 45 2 
 

 

Data opracowania: 
 

 
Koordynator 

przedmiotu: 
dr hab. Władysław Homenda prof. UwB 

 



 

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 Teoria języków formalnych. 

Kod przedmiotu  

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

V semestr / 3 rok 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Wykład: 30          Ćwiczenia: 0          Laboratorium: 30          

Projekt: 0 
 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  

 

dr hab. Władysław Homenda prof. UwB – wykład 

dr hab. Władysław Homenda prof. UwB – laboratorium 

Treści merytoryczne przedmiotu Powtórzenie materiału: zbiory, relacje, indukcja matematyczna, 

grafy, drzewa. Wprowadzenie to teorii języków: alfabet, język, 

gramatyka, wywód w gramatyce. 

Gramatyki bezkontekstowe, języki bezkontekstowe, drzewo 

wywodu, lemat o pompowaniu, lemat Ogdena, postaci normalne 

gramatyki bezkontekstowej, przynależność słowa do języka 

bezkontekstowego, przykłady zastosowań – gramatyki 

translacyjne, gramatyki LL(1). Gramatyki kontekstowe i 

nieograniczone, postać normalna gramatyki kontekstowej, języki 

kontekstowe i rekurencyjnie przeliczalne. 

Maszyny Turinga, model podstawowy i modyfikacje, maszyny 

wielotaśmowe, pojęcie niedeterminizmu, maszyny 

niedeterministyczne, równoważność modeli maszyn Turinga. 

Automaty liniowo ograniczone. Automaty ze stosem 

niedeterministyczne i deterministyczne. Automaty skończone 

deterministyczne, niedeterministyczne, z e-przejściami i ich 

równoważność.  

Wyrażenie regularne, gramatyki regularne – równoważność. 

Twierdzenie Myhill-Nerode. Klasy gramatyk bezkontekstowych i 

automatów ze stosem, gramatyk kontekstowych i automatów 

liniowo ograniczonych, gramatyk nieograniczonych i maszyny 

Turinga – równoważności klas. Domkniętość klas języków, 

hierarchia Chomsky’ego. 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin 

 

Metody dydaktyczne:  wiedza przekazywana na wykładzie, na 

laboratorium samodzielne rozwiązywanie problemów dotyczących 

treści nauczania 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin, samodzielnie 

rozwiązywane problemy na laboratoriach, rozwiązania oceniane 

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

[1] Hopocroft J.E., Ullman J. D., Wprowadzenie do teorii 

automatów, języków i obliczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN,  

[2] Homenda W., Elementy teorii automatów i lingwistyki 

matematycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 

2004. 
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