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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu INFORMATYKA I, PG_00020963

Kierunek studiów Elektrotechnika

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2020/2021

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na odległość (e-learning)

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Elektrotechniki i Automatyki -> Katedra Automatyki

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Paweł Kowalski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Paweł Kowalski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 10.0 0.0 20.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 30.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 3.0 67.0 100

Cel przedmiotu Nabycie umiejętności napisania i uruchomienia programu w języku C

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K01] ma świadomość 
potrzeby ciągłego dokształcania 
się i samodoskonalenia w 
zakresie wykonywanego zawodu 
elektryka oraz zna możliwości 
dalszego kształcenia się

Student modeluje proste obwody 
elektryczne w programach w 
języku C

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K6_U01] potrafi pozyskiwać 
informacje z literatury, baz danych 
oraz innych źródeł, integrować je, 
dokonywać ich interpretacji oraz 
wyciągać wnioski i formułować 
opinie; ma umiejętność 
samokształcenia m.in. w celu 
podnoszenia kompetencji 
zawodowych

Student potrafi wyszukać źródło 
informacji; odpowiednio 
zastosować wiedzę do własnych 
potrzeb; zweryfikować otrzymane 
wyniki

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_W07] zna podstawy 
programowania komputerowego, 
układów cyfrowych, techniki 
mikroprocesorowej, projektowania 
prostych algorytmów, zasady 
działania sieci komputerowych

Student posługuje się 
zintegrowanym środowiskiem 
programowania w języku C. 
Stosuje w programach właściwe 
typy danych. Tworzy proste 
programy realizujące operacje 
wejścia/wyjścia. Stosuje w 
tworzonych programach 
konstrukcje programowe języka C. 
Tworzy funkcje, do których 
przekazuje parametry

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu WYKŁAD Podstawy architektury komputerów. Algorytmy (własności, przykłady, sposób zapisu), złożoność 
obliczeniowa algorytmu. Elementy języka C: funkcja main, stałe, wbudowane typy danych języka C (int, 
char, float, double), operatory w języku C (składnia, priorytet wykonania), wyrażenia w języku C, konstrukcje 
programowe języka C (if, for, while, do while, goto, switch). Funkcje w języku C (definiowanie, wywołanie, 
przekazywanie parametrów, zwrot wartości). ĆWICZENIA LABORATORYJNE Środowisko programowania 
Dev-C++, prosty program w języku C, arytmetyka liczb całkowitych, konstrukcje programowe języka C, 
arytmetyka liczb rzeczywistych, tablice jednowymiarowe, funkcje, znaki i napisy, arytmetyka bitowa
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Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Wiedza z przedmiotu: Technologie informacyjne (04 21 10 00 04)

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
sprawdzian końcowy 50.0% 50.0%
praca domowa 50.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Drozdek A., Simon D. L.: Struktury danych w języku C, WNT, 
Warszawa 2. Kernighan B., Richie D. - Język ANSI C, Helion, Gliwice

Uzupełniająca lista lektur 1. Wróblewski P. - Algorytmy, struktury danych i techniki 
programowania, Helion, Gliwice

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Napisz program w języku C generujący pięciokolumnową tablicą zawierającą czterocyfrowe wartości funkcji 
trygonometrycznych: sinus, cosinus, tangens i cotangens, dla kątów z przedziału [0o÷90o], kąt zmienia się 
co 5 (5 minut kątowych).

 

Napisz program w języku C wczytujący legalne parametry daty i czasu (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, 
sekunda); program ma obliczyć ile sekund upłynęło od początku roku.

Napisz funkcję, która w przesłanej jako parametr tablicy liczb całkowitych int dokona zamiany miejscami 
kolejnych par liczb licząc od początku tabeli.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


