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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, UNIX, Linux) ich moŜliwości i funkcji oferowanych 
uŜytkownikom, programistom i administratorom jak równieŜ 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 (takŜe w sieciach Intranet/Internet) oraz regulacjami prawnymi 
dotyczącymi oprogramowania. 
Oczekuje się, Ŝe studenci w ramach przedmiotu nabędą informacje pozwalające zrozumieć im 
budowę i zasadę działania systemów komputerowych jak równieŜ będą znali podstawowe 
usługi oferowane przez współczesne systemy operacyjne co pozwoli im w przyszłości 
projektować i oceniać systemy informatyczne jak równieŜ korzystać z funkcji oferowanych 
przez współczesne systemy operacyjne we własnych programach.  
 
Metody dydaktyczne:  
Pokaz, prezentacja, demonstracja, wykład. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Zaliczenie pisemne. Zaliczenie ma postać testu wielokrotnego wyboru. 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 

uŜytkowe, 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 operacyjne. 
� Zadania systemu operacyjnego i sposób jego działania.  
� Zarządzanie zasobami i procesami.  
� Podstawowa obsługa systemu operacyjnego na przykładzie MS Windows i Linux: 

- podstawowa konfiguracja systemu,  
- zarządzanie plikami i programami,  
- przyłączenie do sieci komputerowej,  
- proste zadania administratorskie, 
- podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa. 

5. Algorytmy i sposoby ich przedstawiania. 
� Schematy blokowe. 
� Pseudo – Pascal. 
� Analiza sprawności algorytmów. 
� Algorytmy sortowania i przeszukiwania danych. 

6. Języki programowania (składnia, semantyka), wstęp do programowania 
strukturalnego. 
� Program i jego elementy: 

- stałe, 
- zmienne, 
- instrukcje proste, 
- instrukcje strukturalne. 

� Pojęcie typu danych: 
- typy proste, 
- tablice, 
- łańcuch znaków, 
- rekordy, 
- zbiory. 

� Dynamiczne struktury danych: 
- listy,  
- tablicowe implementacje list,  
- stos,  
- kolejki,  
- sterty i kolejki priorytetowe,  



- drzewa i ich reprezentacje, 
- implementacje struktur dynamicznych przy pomocy tablic. 

� Operatory arytmetyczne, logiczne, relacyjne, teoriomnogościowe. 
� Procedury, funkcje i moduły. 
� Struktura prostego programu i jego analiza. 

 
Literatura podstawowa:  

1. Aho A.V., Hopcroft J.E., Ullman J.D., Algorytmy i struktury danych. Helion, Gliwice 
2007. 

2. Biernat J., Architektura komputerów. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, Wrocław 1999. 

3. Silberschatz A., Galvin P.B., Gagne G., Podstawy systemów operacyjnych. WNT, 
Warszawa 2006. 

4. Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy. WNT, Warszawa 2004. 
 
Literatura uzupełniająca:  

1. Beynon-Davies P., InŜynieria systemów informacyjnych. WNT, Warszawa 2004. 
2. Koleśnik K., Wstęp do programowania z przykładami w Turbo Pascalu. Helion, 

Gliwice 1999. 
3. Metzger P., Anatomia PC. Wydanie X, Helion, Gliwice 2006. 
4. Sysło M.M., Algorytmy. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005. 
5. Wróblewski P., Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie III, 

Helion, Gliwice 2003. 
 
Efekty kształcenia: 
Nabycie podstawowej wiedzy o budowie systemów informatycznych zarówno od strony 
sprzętowej jak i softwarowej. Umiejętność algorytmizacji problemów; implementacji 
algorytmów w wybranym języku programowania 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:  
Celem zajęć laboratoryjnych jest zdobycie przez studenta wiedzy i praktycznych umiejętności 
z zakresu: obsługi komputera, systemu operacyjnego i oprogramowania uŜytkowego. 
Uczestnik uczy się takŜe samodzielnego tworzenia prostych programów w języku Pascal, w 
których wykorzystane są podstawowe algorytmy i struktury danych. 
 
Metody dydaktyczne:  
Pokaz, prezentacja, ćwiczenia symulacyjne / symulacje. 



 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Pozytywna ocena z wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. 
 
Treści programowe:  
1. System operacyjny Linux. 

� Instalowanie i konfigurowanie systemu.  
� Polecenia i programy wiersza poleceń.  
� System plików, uŜytkownicy, uprawnienia.  
� Urządzenia i zasoby sprzętowe.  
� Praca w środowisku graficznym.  
� Dostęp do Internetu. 

2. Pascal jako przykład języka strukturalnego. 
� Poprawne a niepoprawne deklarowanie typów i zmiennych w Pascalu. 
� Poprawne a niepoprawne zapisywanie instrukcji w Pascalu. 
� Tablice i rekordy. 
� WyraŜenia w Pascalu. 
� Zakres zmiennych w funkcjach i podprogramach. 
� Zapis wybranych algorytmów w języku Pascal (liczby pierwsze, sortowanie przez 

stertę, wyszukiwanie). 
 
Literatura podstawowa:  

1. Kierzkowski A., Turbo Pascal. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2000. 
2. Kołodziej Ł., Debian Linux. Ćwiczenia. Helion, Gliwice 2004. 
3. Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy. WNT, Warszawa 2004. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Aho A.V., Hopcroft J.E., Ullman J.D., Algorytmy i struktury danych. Helion, Gliwice 
2007. 

2. Marczyński J., Red Hat Linux 7.2. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice., 2002. 
3. Wróblewski P., Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie III, 

Helion, Gliwice 2003. 
4. Marciniak A., Turbo Pascal 7.0 z elementami programowania. Wydawnictwo Nakom, 

Poznań 1993. 
 
Efekty kształcenia: 
Znajomość systemu operacyjnego Linux zarówno od strony uŜytkownika jak i dla prostych 
zadań administracyjnych. Praktyczna umiejętność implementacji algorytmów w języku 
Pascal, tworzenie programów strukturalnych; konstruowanie dynamicznych struktur danych. 
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dr Andrzej Dudek, docent 
dr Damian Dudek 
mgr inŜ. Paweł Hofman 
mgr inŜ. Michał Jur 
mgr inŜ. Bartosz Kwaśniewski 
mgr inŜ. Wojciech Łyczek 
mgr Wojciech Liber 
mgr inŜ. Konrad śurawski 
 


