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WYKŁAD 

 

Wymagania wstępne: 
Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu podstaw, jak i bardziej 

zaawansowanych technik programowania w języku programowania C (C++). W ramach zajęć 

zostaną omówione podstawy programowania w języku strukturalnym (język C, C++), w tym 

struktura programu, typy danych, współpraca z systemem plików a także biblioteki funkcji. 

Oczekuje się, że student będzie w stanie zapisywać wybrane algorytmy oraz pisać proste 

programy w języku C (C++) je realizujące. 

 

Metody dydaktyczne:  

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów. Wykładane zagadnienia są ilustrowane licznymi 

przykładami. Część zajęć poświęcona jest na krótkie dyskusje ze studentami, inicjowane 

przez wykładowcę. Prezentacja wykładanego materiału prowadzona jest z użyciem środków 

audiowizualnych (rzutnik pisma, rzutnik multimedialny). Znaczna część przykładów 

ilustrujących omawiane problemy ma formę programów przeznaczonych do samodzielnego 

uruchomienia przez studenta. Studenci mają dostęp do tych programów za pośrednictwem 

Internetu. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Zaliczenie w postaci testu, podstawą zaliczenia przedmiotu jest zdobycie 50 % maksymalnej 

liczby punktów. 

 

Treści programowe:  

1. Języki programowania (alfabet, składnia, semantyka), wstęp do programowania 

strukturalnego, krótki zarys historyczny języka C (C++), dialekty języka C (C++). 

2. Preprocesor, dyrektywy: #define, #include, #ifdef, #ifndef, #else, #endif. 

3. Pojęcie typu danych. Konwersja typów (niejawna i jawna). 

4. Typy proste (typy całkowite, typ wyliczeniowy, typy rzeczywiste). 

5. Wyrażenia. Priorytety i łączność operatorów. Operatory: przypisania, arytmetyczne, 

logiczne, relacyjne, połączenia.  



6. Program i jego elementy: stałe, zmienne, instrukcje proste, instrukcje strukturalne. 

7. Operacje wejścia/wyjścia. 

8. Agregaty zmiennych: tablice, tablice znaków, struktury, unie. 

9. Wskaźniki. Operatory referencji i dereferencji. 

10. Funkcje i podprogramy - main(). Przekazywanie parametrów. Przeciążenie funkcji. 

11. Dynamiczne struktury danych: listy, stos, kolejki, sterty i kolejki priorytetowe, drzewa 

i ich reprezentacje, implementacje struktur dynamicznych przy pomocy tablic. 

12. Rekurencja i typy programów rekurencyjnych.  

13. Przegląd bibliotek: DOS, Math, Stdio, String. 

14. Operacje na plikach w języku C (C++). 

 

Literatura podstawowa:  

1. Liberty J., C++. Helion, Gliwice 2002. 

2. Stroustrup B., Język C++. WNT, Warszawa 1998. 

3. Kernighan B, Ritche D., Język ANSI C, WNT, Warszawa 2001. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Adamiec-Wójcik I., Guerreiro P., Elementy programowania obiektowego w C++. 

Wydawnictwo Politechniki. Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, Bielsko Biała 1998. 

2. Struzińska-Walczak A., Walczak K., Nauka programowania dla początkujących C++. 

Wydawnictwo W&W, Warszawa 1999. 

3. Liberty J., C++: księga eksperta, Helion, Gliwice 1999. 

4. Aho A. V., Hopcroft J. E., Ullman J. D., Algorytmy i struktury danych. Helion, 

Gliwice 2007. 

 

Efekty kształcenia:  

Umiejętność implementacji algorytmów w języku C (C++) i środowisku programistycznym; 

tworzenia programów strukturalnych; konstruowania dynamicznych struktur danych; 

wykonywania obliczeń numerycznych i przetwarzania danych. 

 

Język wykładowy: polski 

 

 

LABORATORIUM 
 

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Zajęcia laboratoryjne mają na celu zdobycie przez studenta umiejętności pisania prostych 

programów w języku C (C++). Zakłada się, że studenci będą w stanie pisać proste programy 

z wykorzystaniem języka C (C++) i stosować w praktyce podstawowe algorytmy i struktury 

danych. 

 

Metody dydaktyczne:  

Dwugodzinne zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie ćwiczeń laboratoryjnych w 

pracowni komputerowej. Dla zapewnienia samodzielności w wykonywaniu zadań jedno 

stanowisko komputerowe przypisane jest jednemu studentowi. Zajęcia zorientowane są na 

stymulowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania zadań oraz dyskusję nad 

uzyskiwanymi wynikami. 

 



Zasady i kryteria zaliczenia:  
Pozytywna ocena z wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. 

 

Treści programowe: 

W ramach laboratorium student zdobywa umiejętność praktycznego wykorzystanie wiedzy 

teoretycznej przedstawionej na wykładzie. Program obejmuje naukę pisania aplikacji 

począwszy od najprostszych programów aż do programów obliczeniowych o znacznym 

stopniu komplikacji. Oprócz zastosowania wiedzy zdobytej na wykładzie szczególny nacisk 

zostanie położony na praktyczne aspekty programowania, a więc umiejętność posługiwania 

się kompilatorem i linkerem, umiejętność pisania „eleganckich” programów poprzez 

zastosowanie komentarzy i wcięć, radzenie sobie z typowymi błędami programistycznymi 

oraz optymalizacją kodu. W szczególności laboratorium dotyczyć będzie następujących 

treści: 

1. Poprawne a niepoprawne deklarowanie typów i zmiennych w języku C (C++). 

2. Poprawne a niepoprawne zapisywanie instrukcji w języku C (C++). 

3. Typy danych. 

4. Tablice i unie. 

5. Współpraca z systemem plików. 

6. Biblioteki funkcji. 

7. Zapis wybranych algorytmów w języku C (C++). 

 

Literatura podstawowa:  
1. Meyers Scott, Język C++ bardziej efektywny – 35 praktycznych sposobów ulepszenia 

programów. WNT, Warszawa 1998. 

 

Literature uzupełniająca:  

1. Hansen T.L., C++: zadania i odpowiedzi. WNT, Warszawa 1994. 

2. Vandevoorde D., Język C++: ćwiczenia i rozwiązania. WNT, Warszawa 2001. 

 

Efekty kształcenia:  

Praktyczna umiejętność implementacji algorytmów w języku C (C++), tworzenie programów 

strukturalnych; konstruowanie dynamicznych struktur danych. 
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