
 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa  

Nazwa przedmiotu: Programy użytkowe i pakiety biurowe 

 

Charakter przedmiotu: technologie informacyjne, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 1/2  1/2   

 Liczba godzin w semestrze   15/15  30/15   

 Forma zaliczenia zal.na ocenę  zal.na ocenę   

 Liczba punktów ECTS 1  2   
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Celem kursu jest zapoznanie słuchacza z aspektem softwarowym nowoczesnych technologii 

informatycznych oraz ze sposobami wykorzystania komputera w codziennej pracy 

w domu/biurze. 

 

Metody dydaktyczne:  

Pokaz, prezentacja, demonstracja, wykład. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia wykładu jest napisanie i obronienie pracy semestralnej. 

 

Treści programowe:  

1. Podstawy technik informatycznych: 

- elementy architektury i funkcjonowania komputera, 

- podstawy arytmetyczne i logiczne oraz metody kodowania danych, 

- podstawowe struktury danych i przegląd standardowych algorytmów, 

- programowanie komputerów, 

- przegląd języków programowania. 

2. Oprogramowanie systemowe, narzędziowe i użytkowe: 

- archiwizatory, 

- programy antywirusowe / anty-spyware / programy typu Personal Firewall, 

- programy zarządzające systemem (Norton Commander. Midnight Commander, 

Total Commander), 

- przeglądarki internetowe i programy pocztowe, 

- usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji, 

- programy do pracy zdalnej (VNC, Putty), 

- wykorzystanie zdalnych serwerów FTP do współdzielenia danych (WinSCP), 



 

- przegląd pozostałych programów użytkowych. 

3. Przetwarzanie tekstów: 

- typografia komputerowa, 

- zasady edycji tekstu, tabel, wzorów matematycznych i obiektów graficznych, 

- projektowanie i tworzenie profesjonalnych dokumentów i publikacji. 

4. Arkusze kalkulacyjne: 

- ogólne zasady pracy z arkuszami kalkulacyjnymi, 

- formuły, 

- edycja komórek, 

- kopiowanie i przenoszenie komórek, 

- funkcje wbudowane arkusza kalkulacyjnego, 

- adresowanie względne i bezwzględne, 

- tabele przestawne. 

5. Bazy danych, modele baz danych; zarządzanie danymi. 

6. Grafika menedżerska i prezentacyjna: 

- podstawowe pojęcia, 

- grafika rastrowa, 

- grafika wektorowa, 

- animacje komputerowe, 

- Microsoft Powerpoint jako narzędzie tworzenia prezentacji.  

7. Usługi w sieciach informatycznych: 

- charakterystyka, funkcje i zastosowania Internetu, 

- usługi dostępne w Internecie. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Molina H., Ullman J., Widom J., Systemy baz danych Pełny Wykład. WNT, Warszawa 

2006. 

2. Nowakowski Z., Sikorski W., Informatyka bez tajemnic. Część I. Obsługa 

mikrokomputerów. Mikom, Warszawa 2004. 

3. Nowakowski Z., Sikorski W., Informatyka bez tajemnic. Część II. Użytkowanie 

mikrokomputerów. Mikom, Warszawa 2004. 

4. Sagman S., Po prostu Office 2000 PL. Helion, Gliwice 2000. 

 

Literatura uzupełniająca:  

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

Wrocław, Wrocław 2000. 

2. Kopertowska M., Przetwarzanie tekstów. Mikom, Warszawa 2002. 

3. Kopertowska M., Arkusze kalkulacyjne. Mikom, Warszawa 2002. 

4. Kopertowska M., Grafika menedżerska i prezentacyjna. Mikom, Warszawa 2002. 

 

Efekty kształcenia: 

Swobodne posługiwanie się komputerem w życiu prywatnym i zawodowym, Obsługa 

najpopularniejszych programów użytkowych, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, prostej 

bazy danych, tworzenie prezentacji.  

 

Język wykładowy: polski 



 

LABORATORIUM 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych 

 

Cele kształcenia:  

Na zajęcia laboratoryjnych studenci poznawać będą praktyczne zagadnienia związane 

z obsługą programów użytkowych omawianych na wykładzie na przykładzie programów 

z rodziny MS Office. 

 

Metody dydaktyczne:  

Pokaz, ćwiczenia symulacyjne / symulacje. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Pozytywna ocena z wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. 

 

Treści programowe: 

1. Edytor tekstu MS Word. 

- Zasady poprawnej typografii. 

- Formatowania tekstu. 

- Poruszanie się po dokumencie. 

- Tabele. 

- Korespondencja seryjna. 

- MS Word jako edytor HTML – wprowadzenie. 

2. Arkusz Kalkulacyjny MS Excel. 

- Ogólne zasady pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. 

- Zasady adresowania komórek. 

- Formuły. 

- Edycja komórek. 

- Kopiowanie i przenoszenie komórek. 

- Funkcje wbudowane MS Excel. 

- Tworzenie wykresów. 

3. MS Access – tworzenie prostych baz danych. 

- Relacyjny model baz danych. 

- Definiowanie tabel. 

- Proste kwerendy. 

- Wprowadzanie danych przy pomocy formularza, przeglądanie danych. 

- Sortowanie i filtrowanie. 

- Raporty. 

4. MS Powerpoint – grafika prezentacyjna. 

- Prezentacja, wzorce prezentacji, szablony. 

- Definiowanie układu slajdów. 

- Przejścia między slajdami. 

- Format PPT i PPS. 

- Pokaz slajdów. 

5. GIMP – grafika rastrowa 

- Sposoby zaznaczania obiektów. 

- Praca na warstwach. 

- Wykorzystanie filtrów do poprawy jakości obrazu. 

6. Inkscape – grafika wektorowa. 

- Obiekty i  ich właściwości. 



 

- Nadawanie styli obiektom. 

- Operacje logiczne na obiektach. 
 

Literatura podstawowa:  

1. Langer  M., Word 2000 PL. Helion, Gliwice 2000. 

2. Langer  M., Po prostu Excel 2000 PL. Helion, Gliwice 2000. 

3. Sagman S., Po prostu Office 2000 PL. Helion, Gliwice 2000. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Microsoft Press, Microsoft Excel 2000 - kurs podstawowy. Podręcznik studenta. RM, 

Warszawa 2001. 

2. Microsoft Press, Microsoft Word 2000 - kurs zaawansowany. Podręcznik studenta. 

RM, Warszawa 2001. 

3. Microsoft Press, Microsoft Access 2002 krok po kroku. RM, Warszawa 2002. 

 

Efekty kształcenia: 

Swobodne posługiwanie się komputerem w życiu prywatnym i zawodowym. Obsługa 

najpopularniejszych programów użytkowych, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, prostej 

bazy danych, tworzenie prezentacji.  

 

Osoba(y) prowadząca(e):   
dr Beata Laszkiewicz 

dr inż. Zbigniew Fjałkowski, docent 

mgr inż. Paweł Hofman 

mgr inż. Michał Jur 

mgr inż. Bartosz Kwaśniewski 

mgr Wojciech Liber 

mgr inż. Konrad Żurawski 

 


