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WYKŁAD  
 

Wymagania wstępne: 

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Celem kształcenia jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu informatyki. 

Uczestnictwo w kursie powinno pomóc studentom zrozumieć zasady przechowywania 

i przetwarzania informacji w systemach komputerowych co ma na celu część kursu 

poświęcona arytmetyce, architekturze i organizacji komputerów. Część kursu poświęcona 

systemom informatycznym ma za zadanie przedstawienie zasad działania i budowy 

współczesnych systemów operacyjnych (Windows, Linux) ich możliwości i funkcji 

oferowanych użytkownikom, programistom i administratorom jak również omówienie 

oprogramowania podstawowego (kompilatory, interpretery, proces kompilacji i interpretacji) 

i pomocniczego (oprogramowanie ułatwiające poruszanie się po systemie plików, zarządzanie 

pamięcią masową itp.). Dodatkowo w ramach zajęć studenci zapoznają się z zagadnieniami 

związanymi z ochroną danych (także w sieciach Intranet/Internet) oraz regulacjami prawnymi 

dotyczącymi oprogramowania. 

 

Metody dydaktyczne:  

Pokaz, prezentacja, demonstracja, wykład. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Zaliczenie pisemne. Zaliczenie ma postać testu częściowo otwartego. Podstawą zaliczenia 

przedmiotu jest zdobycie 50 % maksymalnej liczby punktów. 

 

Treści programowe:  

1. Arytmetyka komputerów. 

 Systemy liczbowe binarny i heksadecymalny. 

 Systemy kodowania liczb. System binarny, kody NB, SM, U1,U2, N+. 

 Arytmetyka stałoprzecinkowa. 

 Arytmetyka zmiennoprzecinkowa.  

2. System komputerowy:  

 Sprzęt i oprogramowanie.  



 Klasyfikacja oprogramowania. Oprogramowanie podstawowe, narzędziowe 

i użytkowe, funkcje i zastosowanie poszczególnych klas oprogramowania.  

3. Architektura i organizacja komputerów. 

 Klasyczne architektury komputerów. Architektura von Neumana, architektura 

harwardzka, bariera von Neumana, architektura procesora. 

 Cykl rozkazowy procesora, przetwarzanie potokowe, superpotokowe 

i superskalarne, architektury CISC, RISC, VLIW, przerwania – system przerwań, 

tryby adresowania. 

 Interfejsy i komunikacja.  

 Systemy wieloprocesorowe. 

4. Systemy informatyczne. 

 Wstęp do systemów operacyjnych. Definicja systemu operacyjnego, zasady 

działania, ewolucja systemów operacyjnych, usługi i zadania systemu 

operacyjnego, funkcje systemowe, właściwości systemu operacyjnego. Proces 

kompilacji i interpretacji. 

 Procesy. Koncepcja procesu, tworzenie i kończenie procesu,  przełączanie 

procesów, wątki, planowanie procesów. Kolejki planowania, algorytmy 

planowania. 

 Synchronizacja procesów. Pojęcie sekcji krytycznej, wspomaganie synchronizacji 

na poziomie sprzętowym, semafory. 

 Zarządzanie pamięcią. Wiązanie adresów, ładowanie i łączenie dynamiczne, 

koncepcja pamięci wirtualnej, model zbioru roboczego, mechanizmy translacji 

adresu wirtualnego na rzeczywisty. 

 System plików Pojęcie pliku, struktura katalogowa, operacje na plikach, metody 

dostępu, ochrona plików, semantyka spójności, budowa systemu plików, 

zarządzanie obszarami wolnymi na dysku, przydział miejsca na dysku, 

implementacja katalogu. 

 Zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi. 

 Zasady ochrony danych i oprogramowania. Ochrona prawna oprogramowania 

komputerowego. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Biernat J., Architektura Komputerów Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Wrocławskiej, Wrocław 2005. 

2. Skorupski A., Podstawy budowy i działania komputerów Wydawnictwa Komunikacji 

i Łączności Warszawa 2004. 

3. Silberschatz A., Galvin P.B., Podstawy systemów operacyjnych. Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów. Wydawnictwo AE 

Wrocław, Wrocław 2000. 

2. Metzger P., Anatomia PC, Helion, Gliwice 2002. 

3. Sheldon T., Windows NT : struktura i użytkowanie przekład Elżbieta Roszkowska, 

Barbara Łysakowska., Wydawnictwo RA Informatyczne, Wrocław 1994.  

 

Efekty kształcenia:  

Oczekuje się, że studenci w ramach przedmiotu nabędą informacje pozwalające zrozumieć im 

budowę i zasadę działania systemów komputerowych jak również będą znali podstawowe 

usługi oferowane przez współczesne systemy operacyjne co pozwoli im w przyszłości 



projektować i oceniać systemy informatyczne jak również korzystać z funkcji oferowanych 

przez współczesne systemy operacyjne we własnych programach.  

 

Język wykładowy: polski 
 

LABORATORIUM 
 

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Zajęcia laboratoryjne mają na celu pokazanie studentom zasad arytmetyki komputerowej, 

przedstawienie podstawowych elementów z jakich się składa komputer klasy PC. Druga 

części laboratorium ma za zadanie przedstawić użytkowanie i podstawy administracji 

systemami operacyjnymi Windows i Linux. 

 

Metody dydaktyczne:  

Pokaz, prezentacja, ćwiczenia symulacyjne / symulacje. 

 

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

 

Treści programowe: 

1. Systemy kodowania liczb binarnych. Podstawowe działania arytmetyczne. 

2. Arytmetyka liczb zmiennoprzecinkowych, standard IEEE 754. 

3. Zapoznanie się z głównymi modułami systemu komputerowego do klasy PC. 

4. Podstawy użytkowania systemu operacyjnego Windows. 

5. Podstawy administracji systemem operacyjnym Windows. 

6. Podstawy użytkowania systemu operacyjnego Linux. 

7. Podstawy administracji systemem operacyjnym Linux. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Brown T. , Miller C., Powell K., Windows 2000 Server, Helion, Gliwice 2001. 

2. Madeja L., Ćwiczenia z systemu Linux Wydawnictwo Mikom, Warszawa 1999.  

3. Perry G. Poznaj Office XP w 24 godziny, Wydawnictwo Infoland, Warszawa 2002. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów. Wydawnictwo AE 

Wrocław, Wrocław 2000. 

2. Marczyński J, Red Hat Linux 7.2. Ćwiczenia praktyczne. Wydawnictwo Helion, 

Gliwice 2002. 

3. Metzger P., Anatomia PC, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002. 

4. Skorupski A., Podstawy budowy i działania komputerów Wydawnictwa Komunikacji 

i Łączności, Warszawa 2000. 

 

Efekty kształcenia:  

Umiejętność realizacji podstawowych działań arytmetyki komputerowej, umiejętność 

przedstawienia podstawowych elementów z jakich się składa komputer klasy PC. 

Umiejętności dot. użytkowania i podstaw administracji systemami operacyjnymi Windows i 

Linux, pisania i uruchamiania prostych skryptów w tych systemach. 
 



Osoba(y) prowadząca(e):   

dr inż. Damian Dudek 

mgr inż. Paweł Hofman 

mgr inż. Michał Jur 

mgr inż. Konrad Żurawski 


