
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Edukacja techniczno-informatyczna 

Nazwa przedmiotu: Algorytmy i struktury danych 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie I-go stopnia stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr I/1 I/1    
 Liczba godzin w semestrze   30/12 15/12    
 Forma zaliczenia zal.na ocenę zal.na ocenę    
 Liczba punktów ECTS 2 2    

 

WYKŁAD  

 
Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

 Poznanie podstawowych instrukcji języka Pseudo-Pascala. 

 Poznanie podstawowych algorytmów. 

 Kształtowanie umiejętności konstruowania algorytmów i ich analizy. 

 

Metody dydaktyczne:  

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów. Wykładane zagadnienia i problemy są 

ilustrowane na bieżąco przykładami różnych podstawowych algorytmów i ich analizy, 

z wywoływaniem krótkich dyskusji ze studentami, prowokowanych przez wykładowcę. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Kolokwium zaliczeniowe, w którym część pytań stanowią pytania testowe. Podstawą 
zaliczenia jest zdobycie 50% maksymalnej liczby punktów. 

 

Treści programowe: 

1. Definicja oraz podstawowe cechy algorytmów. Sposoby opisu algorytmów, schematy 

blokowe. Złożoność obliczeniowa algorytmów 

2. Typy danych oraz ich reprezentacja w komputerze. Podstawowe struktury danych: 

tablica, rekord, zbiór, kolejka, stos.  

3. Podstawy Pseudo-Pascala. Zmienne, najprostsze programy. Typy danych oraz ich 

reprezentacja w komputerze.  

4. Podstawowe instrukcje: warunkowe, iteracyjne (if, for, while, repeat, case).  

5. Złożoność obliczeniowa. Złożoność pamięciowa i czasowa. Notacja O. Obliczanie 

pesymistycznej złożoności algorytmów.  

6. Algorytmy sortowania: bąbelkowe, przez wybór, przez wstawianie. 

7. Drzewa i ich reprezentacje. Drzewa binarne. Sortowanie na drzewie binarnym. 

Uporządkowanie, metoda postorder, preorder, inorder. Inne typy drzew.  

8. Algorytmy rekurencyjne i iteracyjne. Wady algorytmów rekurencyjnych. Przykłady: 

algorytm Euklidesa, liczby Fibonacciego, silnia i inne. 



9. Algorytmy przeszukiwania: liniowe, binarne.  

10. Inne metody rozwiązywania problemów: dziel i zwyciężaj (quicksort, mergesort, 

jednoczesnego wyszukiwania minimum i maksimum w zbiorze), metoda zachłanna 

(problem wydawania reszty, pakowanie plecaka), programowanie dynamiczne 

(problem pakowania plecaka). 

 

Literatura podstawowa:  

1. Banachowski L., Diks K., Rytter W., Algorytmy i struktury danych. Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003. 

2. Sysło M.M. , Algorytmy. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2002. 

3. Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy. Wydawnictwa Naukowo-

Techniczne, Warszawa 2002. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Wprowadzenie do algorytmów. 

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997. 

 

Efekty kształcenia:  

Student posiądzie konieczną wiedzę w zakresie: podstawowych struktur danych (tablice, 

rekordy, zbiory, kolejki, stosy),  podstawowych cechy algorytmów, sposobów  ich opisu, 

złożoności obliczeniowej algorytmów, podstaw pisania prostych programów w Pseudo-

Pascalu, podstawowych algorytmów sortowania i przeszukiwania. 

 

Język wykładowy: polski 

 

ĆWICZENIA 
 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Studenci powinni zdobyć solidne podstawy do nauki programowania w językach wyższego 

rzędu. Dobrze rozumieć, czym jest złożoność algorytmu, oszacować czas działania 

algorytmu, bądź wielkość danych możliwych do przetworzenia przy pomocy danego 

algorytmu. Sprawnie posługiwać się podstawowymi strukturami danych, w tym strukturami 

dynamicznymi.  

 

Metody dydaktyczne:  

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie ćwiczeń audytoryjnych  Szczególny nacisk 

kładzie się na działania sprzyjające ugruntowaniu wiedzy teoretycznej zdobytej na wykładzie 

i umiejętności jej stosowania do rozwiązywania zagadnień z nim związanych, takie jak 

stymulowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania zadań (przygotowanych przez 

prowadzących zajęcia i udostępnionych na pierwszych zajęciach ćwiczeniowych na stronie 

wydziałowej) i indywidualnego ich prezentowania przed grupą, oraz prowokowanie szerokich 

dyskusji nad prezentowanymi rozwiązaniami. Dodatkowo, studenci ćwiczą umiejętności 

czytania i rozumienia programów (w Pseudo-Pascalu) opisujących wszystkie podstawowe 

algorytmy omawiane na wykładzie, na przykładzie 70 programów przygotowanych przez 

wykładowcę i dostępnych na jego stronie wydziałowej. 

 



Zasady i kryteria zaliczenia:  

Do zaliczenia wymagane jest 50% możliwych do uzyskania punktów w ciągu wszystkich 

zajęć oraz 50% punktów ze sprawdzianu końcowego. Punkty na każdych zajęciach można 

zdobyć poprzez deklarację przygotowanych zadań z aktualnej listy, obowiązującej na danych 

ćwiczeniach. 

 

Treści programowe: 

1. Tworzenie i analiza algorytmów podobnych do omawianych na wykładzie.  

2. Dokładny opis algorytmów z wykładu.  

3. Samodzielne rozwiązywanie problemów.  

4. Analiza błędów i złożoności algorytmów.  

 

Literatura podstawowa:  

1. Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy. Wydawnictwa Naukowo-

Techniczne, Warszawa 2002. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Stuzińska-Walczak A., Walczak K., Nauka programowania dla początkujących. 

Turbo Pascal. Wydawnictwo W&W, 2003. 

 

Efekty kształcenia:  
Student posiądzie umiejętności w zakresie: umiejętności czytania i rozumienia programów 

(w Pseudo-Pascalu) opisujących wszystkie podstawowe algorytmy sortowania 

i przeszukiwania, konstruowania algorytmów do rozwiązywania problemów oraz 

analizowania błędów i złożoności algorytmów. 
 

Osoba(y) prowadząca(e):   
dr hab. Tadeusz Radzik, prof. nzw. 

dr Beata Laszkiewicz 


