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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu INFORMATYKA II, PG_00053182

Kierunek studiów Elektrotechnika

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

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 uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 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 Paweł Kowalski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

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

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 5.0 65.0 100

Cel przedmiotu Nabycie umiejętności projektowania, budowania i uruchomienia złożonych programów w języku C i C++.

 

Nabycie umiejętności projektowania, budowania i uruchamiania aplikacji mobilnych z wykorzystaniem języka 
Kotlin.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[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 pracuje samodzielnie 
szukając rozwiązań napotkanych 
problemów w dokumentacji i na 
forach internetowych. Identyfikuje i 
usuwa przyczyny błędnego 
działania programów. Zbierania 
informacje niezbędne do realizacji 
projektu.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

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

Student projektuje aplikacje 
graficznych i konsolowe z 
wykorzystaniem języka C/C++.  
Stosuje zaawansowane działania 
na tablicach znakowych, 
strukturach i tablicach struktur. 
Pisze aplikacje wykorzystujące 
pliki tekstowe binarne.
Buduje aplikacje mobilne z 
wykorzystaniem języka Kotlin.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_K01] ma świadomość 
potrzeby ciągłego dokształcania 
się i samodoskonalenia w 
zakresie wykonywanego zawodu 
elektryka oraz zna możliwości 
dalszego kształcenia się

Student ma świadomość potrzeby 
ciągłego dokształcania się w 
zakresie informatyki.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy
[SK2] Ocena postępów pracy
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Treści przedmiotu  

 

Operacje z wykorzystaniem łańcuchów znaków. Typ strukturowy. Tworzenie własnych struktur. Operacje z 
wykorzystaniem zmiennych oraz tablic typu strukturowego. Przekazywanie zmiennych typu strukturowego 
oraz tablic typu strukturowego do funkcji. Projektowanie oraz budowa aplikacji z Graficznym Interfejsem 
Użytkownika. Obsługa zdarzeń generowanych przez Graficzny Interfejs Użytkownika. Typ plikowy. Operacje 
na plikach binarnych oraz tekstowych z wykorzystaniem zmiennych oraz tablic typu prostego. Zapis i odczyt 
oraz modyfikacja pliku z wykorzystaniem zmiennych oraz tablic typu strukturowego. Podstawy języka Kotlin. 
Budowa aplikacji mobilnych w Kotlinie. Tworzenie GUI do aplikacji mobilnej na system operacyjny Android. 
Obsługa zdarzeń w Kotlinie.

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Informatyka I

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
egzamin 50.0% 40.0%
praca na zajęciach 50.0% 20.0%
projekt 50.0% 40.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. R. Smyk, M. Czyżak, A. Opaliński, Wybrane mechanizmy 
programowania w językach C i C++.

2. Drozdek A., Simon D. L.: Struktury danych w języku C, WNT, 
Warszawa.

3. Kernighan B., Richie D. - Język ANSI C, Helion, Gliwice.
4. Dokumentacja języka Kotlin, https://kotlinlang.org/docs/home.html.

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

2. Ganczarski J., Owczarek M.: C++ Wykorzystaj potęgę aplikacji 
graficznych, Helion, 2008.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

• Budowanie struktur danych reprezentujących strukturę uczelni: uczelnia, wydziały, studenci.
• Zapis i odczyt z pliku danych dotyczących pracowników lub studentów.
• Tworzenie tablicy struktur na podstawie plików tekstowych i zapis do plików binarnych.
• Projektowanie interfejsu graficznego do systemu ekspertowego
• Implementacja systemu ekspertowego
• Zaprojektowanie uruchomienie systemu ekspertowego w postaci aplikacji mobilnej na system 

operacyjny Android

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


