
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Edukacja techniczno-informatyczna 

Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe 

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 III/5  III/5   

 Liczba godzin w semestrze   30/12  30/24   

 Forma zaliczenia egzamin  zal.na ocenę   

 Liczba punktów ECTS 2  3   

 

WYKŁAD  
 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu ogólnych zasad 

funkcjonowania sieci komputerowych, stosowanych mediów transmisyjnych, urządzeń 

sieciowych, protokołów, organizacji fizycznej i logicznej, stosowanych aplikacji oraz zasad 

bezpieczeństwa w sieci. Oczekuje się, że uczestnictwo w zajęciach umożliwi studentowi 

uzyskanie umiejętności w biegłym korzystaniu z sieci komputerowych i aplikacji sieciowych. 

 

Metody dydaktyczne:  

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów z wykorzystaniem środków audiowizualnych 

(rzutnik multimedialny, folia), które wykorzystane będą do prezentacji rysunków, wzorów, 

tabel, schematów działania poszczególnych struktur sieciowych, natomiast wyjaśnianie i opis 

trudnych problemów metodą tradycyjną przy użyciu kredy i tablicy. Studenci mają dostęp do 

treści wykładów w formie elektronicznej, opracowanych  przez wykładowcę. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest  uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.  

 

Treści programowe:  

1. Ogólna charakterystyka sieci komputerowych. 

2. Klasyfikacja, architektura, protokoły sieciowe. 

3. Model odniesienia systemów otwartych ISO/OSI. 

4. Urządzenia sieciowe i media transmisyjne. 

5. Rodzaje topologii sieciowych i ich przeznaczenie. 

6. Protokół TCP/IP, DNS, zarządzanie sieciami. 

7. Adresy IP, nazwy w sieciach, komunikacja hostów w sieci i pomiędzy sieciami. 

8. Zarządzanie sieciami i ochrona danych w sieciach komputerowych. 

9. Usługi WWW i aplikacje sieciowe. 

10. Języki programowania HTML, Java. 

11. Poczta elektroniczna i aplikacje. 



12. Systemy zdalnego nauczania z wykorzystaniem sieci komputerowych. 

13. Komunikacja tekstowa, głosowa i wideo. 

 

Literatura podstawowa:  

1. OdomW., Knott T., Podstawy działania sieci, Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 1, 

Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, Tłumaczenie: Stanisław Piech. 

2. Lewis W., Podstawy przełączania oraz routing pośredni, Akademia sieci Cisco. 

CCNA semestr 3, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, Tłumaczenie: Maciej 

Baranowski.        
3. Comer D.: Sieci komputerowe i intersieci. Wydawnictwo WNT, Warszawa 1999. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Vademecum teleinformatyka. Praca zbiorowa, Wydawnictwo IDG, Warszawa 2002. 

2. Reid A., Sieci rozlegle - technologie WAN, Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 4, 

Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, Tłumaczenie: Maciej Baranowski.  
3. Dunsmore B., Shandier T., Cisco - Technologie telekomunikacyjne. Wydawnictwo 

Mikom, Warszawa 2003. 

4. Zwicky E., Chapman D., Internet Firewalls - tworzenie zapór ogniowych. 

Wydawnictwo RM, Warszawa 2001. 

 

Efekty kształcenia: 

Udział w zajęciach zapewnia studentowi poznanie i zrozumienie budowy i funkcjonowania 

różnych struktur sieci komputerowych, świadczonych przez nie usług, organizacji 

i zarządzania siecią, umożliwi także zdobycie umiejętności biegłego korzystania z sieci 

komputerowych i aplikacji sieciowych. 

 

Język wykładowy: polski 

 

LABORATORIUM  
 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Zajęcia laboratoryjne maja na celu praktyczną weryfikację wiedzy nabytej na wykładzie oraz 

potwierdzenie umiejętności w zakresie konfiguracji systemów operacyjnych obsługujących 

oprogramowanie sieciowe, oraz nabycie umiejętności biegłego korzystania z sieci 

komputerowych i aplikacji sieciowych. 

 

Metody dydaktyczne:  

Zajęcia laboratoryjne odbywają się przy stanowiskach komputerowych pod nadzorem 

nauczyciela. Kontrola przygotowania do zajęć odbywa się przed rozpoczęciem ćwiczeń 

w formie pytań i odpowiedzi. Ćwiczenie danego zagadnienia realizowane jest przy zadanych 

kryteriach przez prowadzącego.. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych polega na uzyskaniu pozytywnej oceny z wszystkich 

zagadnień realizowanych w czasie zajęć. Ocena studenta z poszczególnych zagadnień odbywa 

się w formie pytania i praktycznej realizacji rozwiązania na stanowisku. 

 



Treści programowe:  

1. Konfiguracja sieci pod Windows 2000 Professional. 

─ Konfiguracja karty sieciowa, klient sieci Microsoft Networks, 

─ Usługa udostępniania plików i drukarek w sieciach, 

─ Konfiguracja sieci na różnych protokołach (TCP/IP, IPX/SPX, , ipconfig,) 

2. Udostępnianie zasobów w Windows. 

─ Udostępnienie na poziomie zasobów i użytkownika, zasoby ukryte, 

mapowanie zasobów, podłączenie się do zasobów za pomocą sieciowej ścieżki 

dostępu, podłączenie się do zasobów udostępnionych i odłączenie za pomocą 

polecenia net use 

3. Uprawnienia w Windows 2000 Professional. 

─ Uprawnienia do zasobów, uprawnienia NTFS, kombinacja uprawnień. 

4. Drukarki w sieci Windows. 

─ Instalacja drukarki lokalnej, instalacja drukarki sieciowej, pooling. 

5. Konfiguracja protokołu TCP/IP pod Linuxem. 

─ ifconfig, edycja plików, 

6. Diagnostyka sieci. 

7. Podstawowe informacje na temat HTML, Java. 

8. Poczta elektroniczna i jej konfiguracja. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Vademecum teleinformatyka. Praca zbiorowa, Wydawnictwo IDG, Warszawa 2002. 

2. Sportack M., Sieci komputerowe. Księga eksperta., Wydawnictwo Helion, Gliwice 

1999. 

3. Douglas E. C., Sieci komputerowe TCP/IP. Wydawnictwo WNT, Warszawa 1998. 

4. Bott E., Windows 2000 Professional dla każdego. Wydawnictwo Helion 2001. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Dunsmore B., Shandier T., Cisco - Technologie telekomunikacyjne. Wydawnictwo 

Mikom, Warszawa 2003. 

2. Zwicky E., Chapman D., Internet Firewalls - tworzenie zapór ogniowych. 

Wydawnictwo RM, Warszawa 2001. 

 

Efekty kształcenia: 

Po odbyciu ćwiczeń laboratoryjnych student będzie znał problematykę konfiguracji sieci pod 

różnymi systemami operacyjnymi, potrafi udostępniać zasoby sieci lokalnej oraz drukarki, 

potrafi korzystać z zasobów  sieci, jak również zapozna się z działaniem protokołów 

sieciowych i zabezpieczeniami sieciowymi dostępu i ochrony zasobów sieci. Będzie biegle 

korzystał z Internetu i aplikacji sieciowych. 

 

Język wykładowy: polski 

 

Osoba(y) prowadząca(e):  

dr inż. Mirosław Chrzanowski 


