
Nazwa pola Komentarz 

 

Tytuł Podstawy matematyki 

Jednostka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 

Grupy Przedmioty obowiązkowe dla I roku informatyki 

Kod wg USOS 1000-211bPM 

Kod wg Sokratesa 11.001 

Rodzaj zajęć Wykład 30 godzin, Ćwiczenia 30 godzin 

 

Opis Najważniejsze pojęcia i metody teorii mnogości i logiki. Wykształcenie umiejętności 

posługiwania się abstrakcyjnym aparatem matematycznym i dowodzenia twierdzeń. 

Program 1.Rachunek zdań i jego własności. Wprowadzenie do rachunku kwantyfikatorów. 

2. Operacje na zbiorach, w tym działania nieskończone. 

3. Relacje i funkcje oraz ich podstawowe własności. 

4. Relacja równoważności, zasada abstrakcji. 

5. Liczby naturalne. Zasada indukcji. 

6. Równoliczność. Zbiory skończone i nieskończone, przeliczalne i nieprzeliczalne. 

7. Twierdzenie Cantora i twierdzenie Cantora-Bernsteina. 

8. Porządki częściowe i liniowe. Kresy. Zastosowania lematu Kuratowskiego-Zorna. 

9. Porządki dobre i dobrze ufundowane. Indukcja. 

10. Pojęcie dowodu formalnego. Systemy dowodzenia dla rachunku zdań, twierdzenie o 

pełności. 

11. Struktury relacyjne. Język pierwszego rzędu: semantyka, twierdzenie o pełności. 

Efektyuczenia Wiedza: 

1. Ma wiedzę w zakresie operacji na zbiorach (K_W01). 

2. Zna pojęcie relacji i funkcji oraz ich podstawowe własności (K_W01). 

3. Rozumie zasadę abstrakcji matematycznej i własności relacji równoważności (K_W01). 

4. Zna pojęcie mocy zbioru (K_W01). 

5. Rozumie pojęcie częściowego porządku i porządku dobrze ufundowanego (K_W01). 

6. Ma podstawową wiedzę w zakresie logiki zdaniowej oraz logiki pierwszego rzędu 

(K_W01). 

Umiejętności: 

1. Rozumie tekst matematyczny i potrafi napisać prosty dowód (KU_01). 

2. Potrafi wykonywać działania na zbiorach, również nieskończone (KU_01). 

3. Umie badać podstawowe własności funkcji i relacji (KU_01). 

4. Potrafi wskazywać klasy abstrakcji relacji równoważności (KU_01). 

5. Umie wyznaczać moce zbiorów (KU_01). 

6. Potrafi znajdować kresy górne i dolne i posługiwać się indukcją (KU_01).. 

7. Umie stwierdzić czy dana formuła logiczna jest tautologią (KU_01, KU_03) 

Kompetencje 

1. Rozumie potrzebę ścisłości w definiowaniu pojęć i wnioskowaniu matematycznym 

(K_K01). 

2. Ma przygotowanie do samodzielnego studiowania zagadnień opisanych w języku 

matematyki (K_K04). 

Literatura 1. K. Kuratowski, A. Mostowski, Teoria mnogości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 1978. 

2. W. Marek, J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogosci w zadaniach, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 1996. 

3. H. Rasiowa, Wstęp do matematyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971, 

1984, 1998. 

4. J. Tiuryn, Wstęp do teorii mnogości i logiki, skrypt UW. 

Wymagania  

Założenia  

Forma zaliczenia Egzamin 

Nazwa pola Komentarz 



 

Tytuł Geometria z algebrą liniową 

Jednostka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 

Grupy Przedmioty obowiązkowe dla I roku informatyki 

Kod wg USOS 1000-211bGAL 

Kod wg Sokratesa 11.001 

Rodzaj zajęć Wykład 30 godzin, Ćwiczenia 60 godzin 

 

Opis Podstawowe pojęcia i metody algebry liniowej dla informatyków. 

Program 1. Grupy. Ciała. Liczby zespolone, postać trygonometryczna, wzór de'Moivre'a, 

pierwiastki z jedności, pierwiastki z liczby zespolonej. Wielomiany, zasadnicze tw. 

algebry (bez dowodu). Macierze o współczynnikach z ciała. Działania na 

macierzach. 
2. Przestrzenie liniowe, podprzestrzeń liniowa, liniowa niezależność, baza, wymiar. 

Przykłady baz. Część wspólna, suma, suma prosta podprzestrzeni. 
3. Przekształcenia liniowe i funkcjonały. Macierz przekształcenia liniowego. Rząd, 

obraz i jądro przekształcenia liniowego oraz macierzy. Izomorfizm przestrzeni 

liniowych. 
4. Układy równań liniowych. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. Opis zbioru 

rozwiązań. Eliminacja Gaussa. 
5. Wyznaczniki. Informacja o wzorach Cramera. 
6. Podobieństwo macierzy. Wartość własna, wektor własny, widmo 

macierzy/przekształcenia liniowego. Wielomian charakterystyczny. Diagonalizacja 

przekształcenia liniowego/macierzy. Informacja o tw. Jordana. 

7. Przestrzeń sprzężona, bazy sprzężone, macierz zmiany bazy, związek z 

przekształceniami liniowymi. 
8. Przestrzenie euklidesowe/unitarne. Iloczyn skalarny, norma euklidesowa, pojęcie 

kąta. Baza ortogonalna/ortonormalna, tożsamość Parsevala. Ortogonalizacja 

Grama-Schmidta. Dopełnienie ortogonalne i rozkład ortogonalny przestrzeni, rzut 

ortogonalny. Izometrie, macierze ortogonalne/unitarne. 
9. Formy hermitowskie i symetryczne. Przystawanie macierzy. Diagonalizacja 

macierzy symetrycznych/hermitowskich. Kryterium Sylvestera. 

Efekty uczenia Wiedza i umiejętności: 
1. Zna pojęcia i własności grupy i ciała liczbowego, w szczególności ciała liczb 

rzeczywistych i zespolonych. 
2. Wie co to jest macierz i umie wykonywać podstawowe operacje na macierzach 

liczbowych. 
3. Zna pojęcia przestrzeni liniowej, liniowej niezależności wektorów, bazy i 

wymiaru przestrzeni liniowej. Potrafi wskazać przykłady przestrzeni liniowych i 

ich baz. 
4. Potrafi wskazać obraz, jądro i obliczyć rząd macierzy oraz użyć tych pojęć do 

przedstawienia rozwiązania układu równań liniowych. 
5. Rozumie pojęcia funkcjonału liniowego, przestrzeni i bazy sprzężonej. 
6. Umie rozwiązać prostokątny układ równań liniowych stosując algorytm 

eliminacji Gaussa. 
7. Wie co to jest przekształcenie liniowe i macierz przekształcenia liniowego. 

Rozumie izomorfizm przestrzeni przekształceń liniowych i przestrzeni macierzy. 
8. Zna i rozumie pojęcie wartości własnej. Umie wyznaczać wartości i wektory 

własne macierzy. 
9. Zna pojęcia iloczynu skalarnego, ortogonalności wektorów i przestrzeni 

euklidesowej, oraz związek rzutu ortogonalnego z optymalną aproksymacją. 



11. Rozumie formy hermitowskie i symetryczne. 
12. Potrafi posługiwać się pojęciami i twierdzeniami matematycznymi algebry 

liniowej zarówno na poziomie abstrakcyjnym jak i w odniesieniu do konkretnych 

przykładów. 

Kompetencje społeczne: 
Rozumie znaczenie struktur i metod algebry liniowej jako fundamentalnego 

narzędzia służącego konstrukcji i analizie złożonych modeli matematycznych, w 

tym tych opisujących świat rzeczywisty. 
 

Literatura 1. A. Białynicki-Birula, Algebra liniowa z geometrią, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Biblioteka Matematyczna t.48, Warszawa 1979. 

2. Aleksiej I. Kostrikin, Wstęp do Algebry. Część 1 – Podstawy algebry, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, 2004-2012. 

3.  Aleksiej I. Kostrikin, Wstęp do algebry. Część 2 – Algebra liniowa, Wydawnic-

two Naukowe PWN, 2004-2013 

4. Zbiór zadań z algebry, pod red. A. I. Kostrikina, wydanie drugie zmienione, Wy-

dawnictwo Naukowe PWN, 2005-2013 

5. T. Koźniewski, Wykłady z algebry liniowej I i II, Uniwersytet Warszawski, 2004, 

2006 
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Nazwa pola Komentarz 

 

Tytuł Wstęp do programowania (podejście funkcyjne) 

Jednostka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 

Grupy Przedmioty obowiązkowe dla I roku informatyki 

Kod wg USOS 1000-211bWPF 

Kod wg Sokratesa 11.301 

Rodzaj zajęć Wykład 60 godzin, Ćwiczenia 60 godzin, Laboratorium 30 godzin 

 

Opis Jest to podstawowy przedmiot wprowadzający w dziedzinę informatyki. Poświęcony jest on 

głównie podstawom tworzenia i programowania algorytmów. 

Kurs obejmuje: 

* podstawowe pojęcia, takie jak: algorytm, program, specyfikacja, weryfikacja, 

* zasady projektowania i tworzenia algorytmów: zasady abstrakcji, dekompozycji 

problemów, 

* podstawy wnioskowania o programach: weryfikacja programów, analiza złożoności 

programów, 

* podstawowe struktury danych, 

* techniki tworzenia algorytmów: dziel i zwyciężaj, programowanie zachłanne, dynamiczne i 

przeszukiwanie z nawrotami. 

Całości towarzyszy nauka wybranego funkcyjnego języka programowania. 

Program 1) Wstęp: 

   - historia powstania pojęcia algorytm, 

   - pojęcie algorytmu, 

   - przykłady algorytmów i języków programowania w otaczającym nas Świecie, 

   - pojęcie dziedziny algorytmicznej. 

2) Podstawy języka programowania: 

   - BNF -- meta-notacja do opisu składni języka, 

   - wyrażenia i sposób ich obliczania, 

   - wartości logiczne i wyrażenia warunkowe if-then-else, 

   - definicje procedur, lambda-abstrakcja, procedury rekurencyjne, 

     rekurencja ogonowa, 

   - definicje lokalne. 

3) Dekompozycja problemu i weryfikacja programów: 

   - specyfikacja problemu, warunek początkowy i końcowy, 

   - częściowa poprawność i własność stopu, 

   - zasady weryfikacji programów, 

   - przykłady weryfikacji. 

4) Struktury danych: 

    - typy wbudowane, 

    - konstruktory i wzorce, 

    - produkty kartezjańskie, 

    - listy, 

    - deklaracje typów, 

    - rekordy, 

    - typy wariantowe (drzewa), 

    - wyjątki. 

5) Budowanie abstrakcji za pomocą danych: 

    - konstruktory, selektory i modyfikatory, 

    - poziomy i bariery abstrakcji, 

    - przykłady. 

6) Procedury wyższych rzędów: 

    - typy proceduralne i polimorfizm, 

    - przykłady, 



    - procedury wyższych rzędów i listy, 

    - zastosowania procedur wyższych rzędów. 

7) Semantyka operacyjna programów funkcyjnych (uproszczona): 

    - środowiska i ramki, 

    - semantyka definicji globalnych, 

    - reprezentacja danych i procedur, 

    - wywoływanie procedur, 

    - rekurencja ogonowa, 

    - semantyka definicji lokalnych, 

    - odśmiecanie. 

8) Analiza złożoności: 

    - rachunek rzędów funkcji, 

    - koszt czasowy i pamięciowy, 

    - koszt zamortyzowany 

    - przykłady. 

9) Metoda "dziel i zwyciężaj": 

    - metoda "dziel i zwyciężaj", 

    - przykłady. 

10) Moduły, 

    - struktury, 

    - sygnatury, 

    - łączenie struktur i sygnatur, 

    - zasady wyodrębniania modułów. 

11) Funktory, 

    - proste funktory, 

    - funktory wyższych rzędów, 

    - przykłady. 

12) Programowanie imperatywne: 

    - referencje, 

    - sekwencyjne złożenie instrukcji (;), 

    - pętle, 

    - tablice, 

    - przykłady 

    - funkcyjnie czy imperatywnie? 

13) Imperatywne wskaźnikowe struktury danych: 

    - przykłady. 

14) Weryfikacja programów imperatywnych -- logika Hoare'a. 

    - while-programy, 

    - logika Hoare'a, 

    - niezmienniki pętli, 

    - funkcja miary i własność stopu, 

    - przykłady. 

15) Przeszukiwanie z nawrotami (ang. back-tracking): 

    - obcinanie gałęzi i inne ulepszenia, 

    - przykłady. 

16) Spamiętywanie, 

    - technika spamiętywnia, 

    - ogólny spamiętywacz, 

    - przykłady. 

17) Programowanie dynamiczne: 

    - przykłady. 

18) Programowanie zachłanne: 

    - kody Huffmana, 

    - inne przykłady. 

19) Przeszukiwanie grafów: 



    - przeszukiwanie wszerz, 

    - przeszukiwanie wgłąb, 

 20) Reprezentacja danych w komputerze: 

      - stałe całkowite i rzeczywiste 

      - reprezentacje binarne stało- i zmiennopozycyjne 

      - systemy znak-moduł i uzupełnieniowy 

      - kodowanie uzupełnieniowe do dwójki, kodowanie moduł-znak, kodowanie z  

         przesunięciem, kodowanie liczb ułamkowych wg IEEE-754 (pojedyncza i podwójna  

         precyzja), ASCII, ISO-8859, UTF-8, EBCDIC 

      - rachunek zmiennopozycyjny, pojęcie zakresu i błędu zaokrągleń 

21) Procedury dużo wyższych rzędów: 

    - definicja typów danych za pomocą procedur, 

    - liczby naturalne Church'a, 

    - operator punktu stałego i definicje rekurencyjne. 

22 Strumienie. 

 

Efekty uczenia Wiedza: 

- Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie programowania, 

algorytmów, złożoności i funkcyjnego paradygmatu programowania (K_W02). 

- Zna podstawowe konstrukcje programistyczne oraz pojęcia składni i semantyki 

funkcyjnego języka programowania (K_W03). 

- Zna podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów 

(K_W04), w szczególności: 

  - definicje stałych i funkcji, w tym definicje lokalne, 

  - rekurencję i rekurencję ogonową, 

  - λ-abstrakcję, 

  - wyrażenia warunkowe, 

  - dopasowywanie wzorców, 

  - funkcje wyższych rzędów, 

  - metodę dziel i rządź, 

  - przeszukiwanie z nawrotami, 

  - programowanie dynamiczne, 

  - programowanie zachłanne, 

  - pojęcie poprawności, 

  - metodę niezmienników. 

- Zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje (K_W05), w 

szczególności: 

  - typy proste, 

  - krotki, 

  - listy, 

  - typy wariantowe, w tym typy wyliczeniowe, unie i drzewa, 

  - sposób realizacji struktur danych (wskaźniki) i kwestie związane ze współdzieleniem 

struktur danych, 

  - modyfikowalne struktury danych (rekordy, referencje, tablice). 

- Zna sposób obliczania programów funkcyjnych oraz pojęcia: 

  - środowiska, 

  - współdzielenia struktur danych, 

  - odśmiecania, oraz 

  - wynikającej z tego złożoności czasowej i pamięciowej programów funkcyjnych (analiza 

ilościowa). 

- Ma ogólną wiedzę na temat funkcyjnego i imperatywnego paradygmatu programowania 

(K_W09). 

- Zna pojęcia poprawności i częściowej poprawności programów oraz techniki ich 

dowodzenia (K_W13). 

Umiejętności: 



- Potrafi zastosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania 

związanych z informatyką zadań o średnim poziomie złożoności (K_U01). 

- Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku programistycznym 

(K_U05). 

- Potrafi tworzyć proste programy w wybranym języku funkcyjnym. 

- Umie czytać ze zrozumieniem programy zapisane w wybranym języku funkcyjnym. 

- Potrafi deklaratywnie ujmować działanie procedur (co jest ich rezultatem, a nie jak go 

osiągają) oraz sprawdzać ich poprawność. 

- Projektuje, analizuje pod kątem poprawności i złożoności obliczeniowej oraz programuje 

algorytmy; wykorzystuje podstawowe techniki algorytmiczne i struktur danych (K_U07). 

- Posługuje się przyjętymi formatami reprezentacji różnego rodzaju danych stosownie do 

sytuacji (liczby, tablice, tekst) pamiętając o ich ograniczeniach, np. związanych z arytmetyką 

komputera (K_U09). 

- Potrafi się posługiwać standardowymi funkcjami wyższego rzędu. 

- Ocenia przydatność paradygmatu funkcyjnego i imperatywnego i potrafi dobrać właściwy 

paradygmat programowania do różnego rodzaju problemów. (K_U20). 

- Potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi 

informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań 

informatycznych (K_U22). 

- Potrafi -- zgodnie z zadaną specyfikacją -- zaprojektować oraz zrealizować prosty system 

informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi (K_U23). 

- Potrafi testować proste programy stworzone przez siebie. 

Kompetencje: 

- Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (K_K01). 

- Potrafi pracować indywidualnie, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz 

podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów (K_K05). 

- Umie abstrakcyjnie i twórczo myśleć, oraz wychwytywać abstrakcje powtarzających się 

wzorców i schematów. 

- Umie deklaratywnie patrzeć na problemy i zadania – tj. odróżniać cel który chcemy 

osiągnąć, od sposobu jego osiągania. 

 

Literatura 1. H. Abelson, G. J. Sussman, Struktura i interpretacja programów komputerowych, WNT 

2002. 

2. L. Banachowski, A. Kreczmar, Elementy analizy algorytmów, WNT 1987. 

3. A. Hunt, D. Thomas, Pragmatyczny programista, WNT 2009. 

4. M. Kubica, Wstęp do programowania i Metody programowania, notatki do wykładów. 

5. X. Leroy, The Objective Caml system. 

6. N. Wirth, Algorytmy+Struktury danych=Programy, WNT 2001. 
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Nazwa pola Komentarz 

 

Tytuł Wstęp do programowania (podejście imperatywne) 

Jednostka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 

Grupy Przedmioty obowiązkowe dla I roku informatyki 

Kod wg USOS 1000-211bWPI 

Kod wg Sokratesa 11.301 

Rodzaj zajęć Wykład 60 godzin, Ćwiczenia 60 godzin, Laboratorium 30 godzin 

 

Opis Podstawowy przedmiot studiów, mający zapoznać studentów z pojęciami algorytmu i 

programu oraz nauczyć ich projektowania, zapisywania, dowodzenia poprawności i 

uwzględniania złożoności algorytmów. Prezentacja technik programistycznych i struktur 

danych wykorzystywanych w programowaniu w małej i średniej skali. 

Program Pojęcie algorytmu: 

      o historia powstania pojęcia algorytmu 

      o algorytmy znane ze szkoły (Euklidesa, Hornera, rozwiązywanie równań liniowych i 

kwadratowych) 

Języki formalne: 

      o alfabet, składnia i semantyka 

      o gramatyki bezkontekstowe jako narzędzie definiowania składni 

      o definiowanie semantyki przez interpretację wyrażeń poprawnych składniowo 

Reprezentacja danych w komputerze: 

      o stałe całkowite i rzeczywiste 

      o reprezentacje binarne stało- i zmiennopozycyjne 

      o systemy znak-moduł i uzupełnieniowy 

      o kodowanie uzupełnieniowe do dwójki, kodowanie moduł-znak, kodowanie z  

         przesunięciem, kodowanie liczb ułamkowych wg IEEE-754 (pojedyncza i podwójna  

         precyzja), ASCII, ISO-8859, UTF-8, EBCDIC 

      o rachunek zmiennopozycyjny, pojęcie zakresu i błędu zaokrągleń 

Zmienne i wyrażenia: 

      o typ zmiennej i wartościowanie zmiennych 

      o wyrażenia arytmetyczne i logiczne: składnia i semantyka 

Instrukcje while-programów: 

      o pusta, przypisania, warunkowa, iteracji, wyboru, czytania, pisania, wywołania  

         procedury i funkcji 

      o składnia i semantyka powyższych instrukcji 

      o obliczenia skończone i nieskończone 

      o błędy obliczeń 

      o przykłady algorytmów 

Asercje w programach i niezmienniki pętli: 

       o formuły Hoare'a 

       o uzasadnianie poprawności programów 

       o własność stopu i metody jej dowodzenia 

 Typy danych: 

       o tablice 

       o rekordy 

       o zbiory 

       o pliki 

       o typy wyliczeniowe i okrojone 

       o typy wskaźnikowe 

Pliki: 

       o pliki o dostępie bezpośrednim 

       o pliki tekstowe 

Funkcje i procedury: 

       o składnia i semantyka 



       o sposoby przekazywania parametrów 

       o widoczność zmiennych 

Miary złożoności algorytmów: 

       o koszty algorytmu: czasowy i pamięciowy, pesymistyczny i średni 

       o rozmiar danych 

       o przykłady wyznaczania kosztów 

       o koszt zamortyzowany 

 Rekurencja: 

       o rekurencyjne wyrażanie pojęć 

       o zastosowania i implementacja 

       o dowodzenie poprawności procedur rekurencyjnych 

Programowanie z nawrotami: 

       o przeszukiwanie pełnej przestrzeni stanów 

       o ucinanie rekursji 

Metoda dziel i rządź: 

       o metoda inkrementacyjna 

       o podział binarny 

Dynamiczne struktury danych: 

       o typy wskaźnikowe 

       o wskaźnikowa realizacja list 

       o podstawowe operacje na listach 

       o listy jednokierunkowe, dwukierunkowe i cykliczne 

       o atrapy i strażnicy 

Liniowe struktury danych - stosy i kolejki: 

       o implementacja tablicowa i listowa 

       o implementacja grafu za pomocą list sąsiedztwa 

       o algorytmy DFS i BFS 

 Drzewa: 

       o implementacja drzew dowolnego rzędu 

       o drzewa binarne 

       o obiegi drzew 

       o konwersja wyrażeń z postaci infiksowej na prefiksową i postfiksową (ONP) 

 Programowanie zachłanne: 

       o algorytm Huffmana 

 Metoda spamiętywania: 

       o programowanie dynamiczne 

Efekty uczenia Wstęp do programowania jest podstawowym przedmiotem informatycznym na I roku. 

Zakładamy, że maturzyści mogli się nie zetknąć z programowaniem, więc naukę 

programowania prowadzimy od zera. 

W trakcie nauki programowania studenci poznają jeden język programowania wysokiego 

poziomu - składnię wraz z semantyką (K_W03). 

Rzecz jasna w trakcie nauki programowania nie o składnię głównie chodzi. Podstawowym 

celem kursu jest wyrobienie myślenia algorytmicznego - umiejętność rozpoznania problemu 

algorytmicznego, jego analiza, zaprojektowanie algorytmu i zakodowanie go, jak również 

pokazanie poprawności rozwiązania. (K_W04). 

W tym celu uczymy studentów programowania oszczędnego zarówno pod względem 

czasowym jak i pamięciowym. Studenci poznają podstawowe struktury danych i techniki 

algorytmiczne umożliwiające efektywne rozwiązywanie problemów. (K_W05). 

Sporo uwagi poświęcamy jakości kodu. Zwracamy zatem uwagę na jego poprawność, ale 

również na właściwe nazewnictwo zmiennych, estetykę tekstową, komentarze, używanie 

stałych.  

Na związanych z wykładem zajęciach laboratoryjnych studenci poznają środowisko 

programistyczne i podstawowe metody uruchamiania programów, (K_U05). Wymagamy też 

od nich rozumienia algorytmów i ich analizy (K_U06). 

Ze względu na specyfikę organizacji zadań laboratoryjnych uczymy studentów sumienności i 



dotrzymywania terminów (K_K05). 

Literatura 1. S.Alagić, M.Arbib, Projektowanie programów poprawnych i dobrze zbudowanych, 

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne 1982 

2. L. Banachowski, A.Kreczmar, Elementy analizy algorytmów, Wydawnictwa Naukowo - 

Techniczne 1987 

3. W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II, 

Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010. 

5. N.Wirth, Wstęp do programowania systematycznego, Wydawnictwa Naukowo - 

Techniczne 1999. 

6. N.Wirth, Algorytmy+Struktury danych=Programy, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 

Warszawa 2001. 

Wymagania  

Założenia  

Forma zaliczenia Egzamin 

 

  



Nazwa pola Komentarz 

 

Tytuł Analiza matematyczna inf. I 

Jednostka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 

Grupy Przedmioty obowiązkowe dla I roku informatyki 

Kod wg USOS 1000-211bAM1 

Kod wg Sokratesa 11.001 

Rodzaj zajęć Wykład 30 godzin, Ćwiczenia 60 godzin 

 

Opis Aksjomatyka liczb rzeczywistych, potęga rzeczywista, ciągi liczbowe, szeregi liczbowe, 

granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej.  

Program 1. Szkic teorii aksjomatycznej liczb rzeczywistych, w tym: kresy, indukcja, zapis dziesiętny 

liczb całkowitych, liczby wymierne, potęga rzeczywista. 

2. Ciągi liczbowe: granica (skończona i nie) oraz zbieżność, elementarne własności granicy, 

ciągi monotoniczne, podciągi i tw. Bolzano-Weierstrassa, warunek Cauchy'ego i zupełność, 

informacje o dalszych twierdzeniach z teorii granicy (np. tw. Stolza).  

3. Szeregi liczbowe: pojęcie szeregu i jego sumy, zbieżność i zbieżność bezwzględna, kryte-

ria: porównawcze, asymptotyczne, zagęszczeniowe,  d'Alemberta, Cauchy'ego, Dirichleta; 

zmiana kolejności sumowania, iloczyn Cauchy'ego szeregów. 

4. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej: pojęcie punktu skupienia zbioru, pojęcie grani-

cy funkcji i warunki równoważne, własności granicy, ciągłość, własność Darboux, twierdze-

nie Weierstrassa o osiąganiu kresów, ciągłość jednostajna, szeregi potęgowe - zbiór zbieżno-

ści i ciągłość sumy, kilka funkcji elementarnych (wykładnicza, logarytmiczna, potęgowa, 

trygonometryczne).  

5. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej: pochodna i jej sens geometryczny, wła-

sności algebraiczne pochodnej, różniczkowanie elementarnych funkcji, ekstrema lokalne, 

twierdzenia Rolle'a, Lagrange'a i Cauchy'ego o wartości średniej, monotoniczność a pochod-

na, reguła de l' Hospitala, wyższe pochodne, wypukłość, wzór Taylora.** 

 

Efekty uczenia Wiedza i umiejętności: 

A. znajomość ze zrozumieniem: 

- pojęć (definicje i przykłady ilustrujące), 

- sformułowanych twierdzeń (twierdzenia, stwierdzenia, fakty, 

   lematy, wnioski, itp. oraz przykłady ilustrujące), 

- ważnych dowodów, 

B. umiejętność praktycznego posługiwania się twierdzeniami przy badaniu konkretnych pro-

blemów matematycznych, w odniesieniu do grup tematycznych 1-4 i szczegółowych zagad-

nień w nich zawartych, wg. programu powyżej.  

Kompetencje społeczne: 

1. Zrozumienie możliwości użycia elementarnych działów analizy matematycznej jako na-

rzędzia służącego do rozwiązywania niektórych zagadnień z innych dziedzin nauki, a nawet 

z życia codziennego (w tym zagadnienia asymptotyczne/graniczne) 

2. Umiejętność ścisłego, precyzyjnego i zgodnego z regułami logiki formułowania stwier-

dzeń, zrozumienie roli dowodu. Rozróżnienie modelu matematycznego od zagadnienia prak-

tycznego, do którego model matematyczny próbujemy stosować. 

 

Literatura 1. Kazimierz Kuratowski, Rachunek różniczkowy i całkowy. Funkcje jednej zmiennej, PWN.  

2. Marcin Moszyński, Skrypt - Analiza Matematyczna dla informatyków, Wydz. Mat. Inf. i 

M. UW. 

Wymagania  

Założenia  

Forma zaliczenia Egzamin 

 

  



Nazwa pola Komentarz 
 

Tytuł Programowanie obiektowe 
Jednostka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 
Grupy Przedmioty obowiązkowe dla I roku informatyki 
Kod wg USOS 1000-212bPO 
Kod wg Sokratesa 11.301 
Rodzaj zajęć Wykład 30 godzin, Ćwiczenia 30 godzin, Laboratorium 30 godzin 
 

Opis Przedstawienie podstawowych pojęć i zagadnień występujących w programowaniu 

obiektowym. W ramach wykładu wprowadzone są pojęcia klasy i obiektu oraz 

zagadnienia związane z kapsułkowaniem, dziedziczeniem i polimorfizmem. 

Omówione są podstawy projektowania obiektowego. Wprowadzone są formalizmy 

do zapisywania projektów i programów obiektowych. W ramach laboratorium 

studenci mają za zadanie napisać szereg małych programów ilustrujących kolejne 

zagadnienia przedstawiane na wykładzie oraz opisywać swoje rozwiązania w 

przyjętej notacji projektowej. 
Program Wprowadzenie do programowania obiektowego. 

Podstawy programowania obiektowego w Javie. 
Ochrona danych, kapsułkowanie. 
Wprowadzenie do UMLa. 
Tworzenie, inicjalizacja i niszczenie obiektów. 
Dziedziczenie i polimorfizm.  
Interfejsy. 
Wyjątki. 
Typy uogólnione i kolekcje. 
Strumienie, serializacja. 
Wzorce projektowe. 
Graficzny interfejs użytkownika. 

Efekty uczenia Wiedza: 
- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie programowania obiektowego [K_W02] 
- stosuje kapsułkowanie i rozumie problemy wynikające z jego braku, [K_W09] 
- zna i stosuje ze zrozumieniem dziedziczenie, rozumie zasadę podstawialności, 

[K_W09] 
- rozumie i potrafi zastosować polimorfizm, [K_W09] 
- zna podstawowe rodzaje kolekcji, [K_W09] 
- zna pojęcie wyjątku, [K_W09] 
- rozumie pojęcie interfejsu, [K_W09] 
- zna wybrane wzorce projektowe, [K_W10] 
- rozumie znaczenie testów jednostkowych. [K_W10] 
Umiejętności: 
- potrafi kompilować i wykonywać programy w wybranym języku obiektowym, 

[K_U05] 
- potrafi wykonać analizę wymagań dla postawionego problemu oraz obiektowo 

projektuje oprogramowanie, [K_U21] 
- potrafi stworzyć projekt systemu obiektowego i posługuje się notacją UML na 

poziomie diagramów klas, [K_U17] 
- potrafi tworzyć hierarchie klas i interfejsów, [K_U17] 
- posługuje się wzorcami projektowymi [K_U22, K_U28] 
- potrafi obiektowo zaimplementować prosty system zgodnie z podaną specyfikacją 

[K_U23] 
- potrafi zastosować w swoich programach wyjątki, [K_U23] 
- potrafi pisać programy przetwarzające duże zbiory danych za pomocą kolekcji, 

[K_U09] 
- potrafi definiować testy jednostkowe i wykorzystać do przetestowania 



stworzonego przez siebie oprogramowania. [K_U25] 
Kompetencje: 
- rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i 

innych osób; postępuje etycznie [K_K03] 
- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze anglo- i 

polskojęzycznej [K_K04] 
- potrafi pracować indywidualnie, potrafi podejmować zobowiązania i 

dotrzymywać terminów. [K_K05] 
Literatura 1. J. Gosling, B. Joy, G. Steele, G. Bracha, A. Buckley, The Java Language 

Specification, Java SE 8 Edition, Addison-Wesley Professional, 2014. 
2. G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML przewodnik użytkownika, 

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001 (lub świeższe wydanie oryginalne). 
3. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Wzorce projektowe. Elementy 

oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku, Wydawnictwa Naukowo-

Techniczne, 2005. 
 

Wymagania Wstęp do programowania 
Założenia  

Forma zaliczenia Egzamin 

 

  



Nazwa pola Komentarz 
 

Tytuł Matematyka dyskretna 
Jednostka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 
Grupy Przedmioty obowiązkowe dla I roku informatyki 
Kod wg USOS 1000-212bMD 
Kod wg Sokratesa 11.001 
Rodzaj zajęć Wykład 45 godzin, Ćwiczenia 60 godzin 
 

Opis Aparat matematyczny niezbędny do układania i analizy algorytmów oraz 

rozumowań i analiz probabilistycznych: elementy kombinatoryki, teorii grafów i 

teorii liczb. 
Program Indukcja matematyczna i rekurencje. 

Sumy skończone.  
Współczynniki dwumianowe. 
Permutacje i podziały. 
Funkcje tworzące i ich zastosowania. 
Metody zliczania: 
  - enumeratory 
  - zasada włączania-wyłączania 
Asymptotyka: 
  - notacja asymptotyczna (O,\Omega, \Theta, o, \omega) 
  - twierdzenie o rekurencji uniwersalnej 
Elementarna teoria liczb: 
  - podzielność, liczby pierwsze, rozkład na czynniki pierwsze 
  - NWD i algorytm Euklidesa 
Arytmetyka modularna: 
  - małe twierdzenie Fermata i twierdzenie Eulera 
  - chińskie twierdzenie o resztach 
  - rozwiązywanie równań modularnych 
Elementy kryptografii: test Millera-Rabina i system RSA 
Podstawy teorii grup, lemat Burnside'a i teoria Polyi 
Grafy: 
  - ścieżki, drzewa i cykle 
  - cykle Eulera i Hamiltona 
  - grafy dwudzielne, skojarzenia i twierdzenie Halla 
  - planarność 
  - kolorowanie grafów 

Efekty uczenia Wiedza: 
1. Ma wiedzę w zakresie kombinatoryki, teorii grafów i elementarnej teorii liczb 

dającą matematyczne podstawy do projektowania algorytmów (K_W01) i analiz 

probabilistycznych. 
2. Rozumie i potrafi stosować notację asymptotyczną (K_W01). 
3. Rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych (K_W01, 

K_W02). 
Umiejętności: 
1. Potrafi analizować i rozwiązywać proste problemy z zakresu matematyki 

dyskretnej (K_U01). 
2. Potrafi zrozumieć i stosować formalny opis obiektów matematycznych (K_U01, 

K_U03). 
Kompetencje: 
1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia 

(K_K01). 
2. Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego 

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania 



(K_K02). 
 

Literatura 1. R.L.Graham, D.E.Knuth, O.Patashnik, Matematyka Konkretna, Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2013. 
2. W.Lipski, Kombinatoryka dla programistów, Wydawnictwa Naukowo-

Techniczne 2004. 
3. Z.Palka, A.Ruciński, Wykłady z kombinatoryki,  Wydawnictwa Naukowo-

Techniczne 2009. 
4. R.J.Wilson, Wprowadzenie do teorii grafów, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Warszawa 2012. 
Wymagania  

Założenia  

Forma zaliczenia Egzamin 

 

  



Nazwa pola Komentarz 

 
Tytuł Idywidualny projekt programistyczny 
Jednostka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 
Grupy Przedmioty obowiązkowe dla I roku informatyki 
Kod wg USOS 1000-222bIPP 
Kod wg Sokratesa 11.301 
Rodzaj zajęć Laboratorium 30 godzin 

 
Opis Laboratoryjna kontynuacja Wstępu do programowania, której celem jest praktyczne 

kształcenie umiejętności programowania w średniej skali. Studenci podczas zajęć realizują 

projekt programistyczny, istotnie większy od tych z zajęć ze Wstępu do programowania. 

Projekt ten ma stanowić podsumowanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas pierwszego 

roku nauki programowania. 
Program Zajęcia zaczynają się od przekazania i omówienia specyfikacji zadania programistycznego. 

Następnie studenci tworzą projekt swojego rozwiązania i przekazują do oceny prowadzącym. 

Dopiero zaakceptowany projekt podlega realizacji. Podczas zajęć studenci poznają różnorodne 

programistyczne narzędzia wspomagające: 

    * śledzenie wykonywania programu, 

    * zarządzanie wersjami, 

    * dokumentowanie programu. 
Efekty uczenia Wiedza: 

1. Ma wiedzę ogólną w zakresie programowania (K_W02). 

2. Ma wiedzę na temat narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania (K_W10). 

Umiejętności: 

1. Potrafi posługiwać się wybranym narzędziem do śledzenia wykonania programu (K_U05). 

2. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku programistycznym 

(K_U05). 

3. Programuje algorytmy; wykorzystuje podstawowe techniki algorytmiczne i struktury danych 

(K_U07). 

4. Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty system 

informatyczny (K_U23). 

5. Ma umiejętność posługiwania się jednym z najbardziej popularnych systemów zarządzania 

wersjami (K_U27). 

Kompetencje: 

1. Rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami informatycznymi (K_K02). 

2. Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych 

osób; postępuje etycznie (K_K03). 

3. Potrafi pracować indywidualnie, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem i 

dotrzymywać terminów (K_K05). 
Literatura Literaturę stanowi dokumentacja do używanych narzędzi. 
Wymagania Wstep do programowania 
Założenia  
Forma zaliczenia Egzamin 

 

  



Nazwa pola Komentarz 

 

Tytuł Analiza matematyczna inf. II 

Jednostka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 

Grupy Przedmioty obowiązkowe dla I roku informatyki 

Kod wg USOS 1000-212bAM2 

Kod wg Sokratesa 11.101 

Rodzaj zajęć Wykład 45 godzin, Ćwiczenia 60 godzin 

 

Opis Rachunek różniczkowy jednej zmiennej, zbieżność ciągów i szeregów funkcyjnych, 

rachunek całkowy jednej zmiennej, przestrzenie metryczne i ciągłość funkcji wielu 

zmiennych, rachunek różniczkowy wielu zmiennych.  

Program 1. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej: pochodna i jej sens geometryczny, 

własności algebraiczne pochodnej, różniczkowanie elementarnych funkcji, ekstrema lokalne, 

twierdzenia Rolle'a, Lagrange'a i Cauchy'ego o wartości średniej, monotoniczność a 

pochodna, reguła de l' Hospitala, wyższe pochodne, wypukłość, wzór Taylora.** 

2. Zbieżności (punktowa, jednostajna, niemal jednostajna) ciągów i szeregów funkcyjnych: 

norma "sup" funkcji, warunki konieczne i dostateczne (kryt. Weierstrassa) zbieżności 

jednostajnej szeregów funkcyjnych, twierdzenia o ciągłości i o różniczkowalności granicy, 

informacja o aproksymacji jednostajnej wielomianami.  

3. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej: całka nieoznaczona i oznaczona, całkowanie 

przez części i przez podstawianie, całkowanie funkcji wymiernych, informacje o typowych 

podstawieniach, całka Riemanna, całkowalność i zbieżność sum Riemanna dla funkcji 

ciągłych, elementarne własności całki Riemanna, podstawowe twierdzenie rachunku 

całkowego, twierdzenie (tzw. "I-sze") o wartości średniej, całki niewłaściwe (szkic).  

4. Przestrzenie metryczne i ciągłość funkcji wielu zmiennych: przykłady metryk, normy, 

zbiory otwarte i domknięte, zbieżność ciągów w przestrzeniach metrycznych, zwartość w 

R^n i twierdzenie Bolzano Weierstrassa, granica i ciągłość funkcji wielu zmiennych, ciągłość 

funkcji a otwartość/domkniętość zbiorów, twierdzenie Weierstrassa o osiąganiu kresów dla 

funkcji wielu zmiennych. 

5. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych: pochodna funkcji wektorowej 1-nej 

zmiennej, pochodne cząstkowe, funkcje klasy C^1, tw. o ekstremach lokalnych dla funkcji 

skalarnych, pochodna kierunkowa, różniczka, macierz Jakobiego, ciągłość funkcji 

różniczkowalnych i różniczkowalność funkcji klasy C^1, różniczka złożenia i reguła 

"łańcuchowa", ekstrema warunkowe i tw. o mnożnikach Lagrange'a, pochodne cząstkowe 

drugiego rzędu i warunki dostateczne na ekstrema lokalne.  

6. Rachunek całkowy wielu zmiennych.*** 

Efekty uczenia Wiedza i umiejętności: 

A. znajomość ze zrozumieniem: 

- pojęć (definicje i przykłady ilustrujące), 

- sformułowanych twierdzeń (twierdzenia, stwierdzenia, fakty, 

   lematy, wnioski, itp. oraz przykłady ilustrujące), 

- ważnych dowodów, 

B. umiejętność praktycznego posługiwania się twierdzeniami przy badaniu konkretnych 

problemów matematycznych, w odniesieniu grup tematycznych 1-5 i szczegółowych 

zagadnień w nich zawartych, wg. programu powyżej.  

 

Kompetencje społeczne: 

1. Zrozumienie możliwości użycia elementarnych działów analizy matematycznej jako 

narzędzi pomocnych przy rozwiązywaniu zagadnień z innych dziedzin nauki oraz 

praktycznych zagadnień z życia codziennego (m. in. zagadnienia typu czysto 

obliczeniowego, zagadnienia maksymalizacji i minimalizacji, znajdowanie przybliżeń z 

szacowaniem błędów). 

2. Umiejętność ścisłego, precyzyjnego i zgodnego z regułami logiki formułowania 

stwierdzeń, zrozumienie roli dowodu. Rozróżnienie modelu matematycznego od zagadnienia 



praktycznego, do którego model matematyczny próbujemy stosować. 

3. Zdolność dostrzegania w konkretnych przykładach pewnych abstrakcyjnych obiektów 

matematycznych. 

Literatura 1. Kazimierz Kuratowski, Rachunek różniczkowy i całkowy. Funkcje jednej zmiennej, PWN.  

2. Marcin Moszyński, Skrypt - Analiza Matematyczna dla informatyków, Wydz. Mat. Inf. i 

M. UW. 

3. Witold Kołodziej, Analiza matematyczna, PWN, 1978 (wybrane rozdziały). 

Wymagania  

Założenia  

Forma zaliczenia Egzamin 

 

  



 

 
Nazwa pola Komentarz 

 

Tytuł Algorytmy i struktury danych 

Jednostka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 

Grupy przedmiot obowiązkowy dla II roku informatyki 

Kod wg USOS 1000-213bASD 

Kod wg Sokratesa 11.302 

Rodzaj zajęć Wykład 30 godzin, Ćwiczenia 30 godzin, Laboratorium 30 godzin 

 

Opis Projektowanie i analiza algorytmów. Przegląd podstawowych algorytmów i struktur danych. 

Doskonalenie praktycznych umiejętnosci w projektowaniu i programowaniu poprawnych i 

wydajnych algorytmow oraz w posługiwaniu się gotowymi bibliotekami algorytmów i 

struktur danych. 

Program Podstawowe zasady analizy algorytmów. 

Metody projektowania wydajnych algorytmów. 

Sortowanie. 

Selekcja. 

Kolejki priorytetowe. 

Wyszukiwanie i słowniki. 

Problem "Find-Union" i jego zastosowania. 

Algorytmy grafowe. 

Wyszukiwanie wzorca w tekstach. 

Tekstowe struktury danych. 

Równoległość i współbieżność. 

Efekty uczenia Wiedza: 

1. Ma uporządkowaną, podbudowaną matematycznie wiedzę z zakresu metod projektowania 

wydajnych algorytmów i struktur danych oraz ich analizowania pod katem poprawności i 

złożoności obliczeniowej, w tym algorytmów równoległych. (K_W01, K_W02, K_W04) 

2. Zna i charakteryzuje pod kątem złożoności i zastosowań najważniejsze algorytmy 

sortowania, selekcji, wyszukiwania, tekstowe i grafowe. (K_W02, K_W04) 

3. Ma wiedzę na temat podstawowych abstrakcyjnych struktur danych (listy, stosy, kolejki, 

słowniki, kolejki priorytetowe, zbiory, zbiory rozłączne, teksty, grafy) i ich wydajnych 

implementacji. (K_W02, K_W04, K_W05) 

4. Zna biblioteki algorytmów i struktur danych. (K_W09) 

5. Ma podstawową wiedzę dotyczącą własności intelektualnej związanej z 

wykorzystywaniem i modyfikowaniem dostępnych algorytmów i struktur danych. (K_W12) 

Umiejętności: 

1. Potrafi projektować wydajne algorytmy i analizować je pod kątem złożoności 

obliczeniowej. (K_U01, K_U07) 

2. Rozróżnia pojęcia złożoności obliczeniowej problemu od złożoności obliczeniowej 

algorytmu oraz potrafi oceniać trudności obliczeniowe problemów algorytmicznych i 

algorytmów. Rozumie znaczenie modelu obliczeń. (K_U01,K_U07) 

3. Potrafi właściwie dobrać i zastosować metody projektowania algorytmów oraz znane 

algorytmy i struktury danych w projektowanych przez siebie rozwiązaniach problemów 

algorytmicznych. (K_U02, K_U06, K_U07) 

4. Potrafi praktycznie implementować zaprojektowane przez siebie algorytmy z 

wykorzystaniem bibliotek algorytmicznych. (K_U05, K_U09, K_U22, K_U23, K_U25, 

K_U28) 

5. Potrafi testować swoje programy pod kątem złożoności obliczeniowej (K_U25) 

6. Potrafi samodzielnie pozyskiwać i wykorzystywać zgodnie z prawem informację na temat 

algorytmów i struktur danych i ich implementacji. (K_U02, K_U04, K_U30). 

7. Potrafi zaprezentować zaprojektowane przez siebie algorytmy i struktury danych w sposób 



zrozumiały przez innych. (K_U04, K_U29) 

Kompetencje: 

1. Zna ograniczenia własnej wiedzy algorytmicznej i rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania. (K_K01) 

2. Rozumie potrzebę systematycznej pracy i dotrzymywania terminów wykonywanych 

zadań. (K_K02, K_K05) 

3. Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w zakresie korzystania z cudzego 

oprogramowania. Zachowuje się etycznie podczas realizacji projektów algorytmicznych. 

(K_K03) 

4. Samodzielnie potrafić odnaleźć i wykorzystać różnego rodzaju informacje dotyczące 

algorytmiki, także w językach obcych. (K_K04) 

 

Literatura 1.L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, Wydawnictwa 

Naukowo - Techniczne, 2006. 

2.Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Wprowadzenie 

do algorytmów, PWN, 2012. 

 

Wymagania Wstęp do programowania. Matematyka dyskretna. 

Założenia  

Forma zaliczenia Egzamin 

 

  



Nazwa pola Komentarz 
 

Tytuł Programowanie współbieżne 
Jednostka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 
Grupy Przedmioty obowiązkowe dla II roku informatyki 
Kod wg USOS  

Kod wg 

Sokratesa 
 

Rodzaj zajęć Wykład 30 godzin, Ćwiczenia 30 godzin, Laboratorium 30 godzin 
 

Opis Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych problemów oraz technik 

programowania systemów współbieżnych i rozproszonych. Wykład 

zorganizowany jest wokół dwóch kluczowych zagadnień: poprawności i 

wydajności systemów współbieżnych. W kontekście podstawowych 

problemów synchronizacji, takich jak wzajemne wykluczanie czy problem 

czytelników i pisarzy, omawiane są podejścia do synchronizacji procesów, 

bazujące na współdzielonych zmiennych oraz wymagające wsparcia w 

konstrukcjach programowych języków wysokopoziomowych. 
Program Wykład: 

● Metody synchronizacji w modelu współbieżnym: 

○ zmienne współdzielone (koalgorytmy wzajemnego 

wykluczania), 

○ semafory, 

○ monitory. 

● Analiza poprawności algorytmów współbieżnych (bez użycia LTL-

u). 

● Metody synchronizacji w modelu rozproszonym: 

○ spotkania, czyli klient-serwer (Ada), 

○ wymiana komunikatów (CSP), 

○ wspólna przestrzeń adresowa (Linda). 

● Spójność i modele spójności: 

○ linearizability (or atomicity), 

○ sequential consistency, 

○ causal consistency, 

○ eventual consistency. 

● Wydajność w modelu współbieżnym: 

○ work, span, speed-up, parallelization - ilustrowane i 

szacowane programami w CILK-u. 

● Metody programowania współbieżnego (wykłady wprowadzające do 

laboratoriów; synchronizowane z laboratoriami): 

○ wątki POSIX, 

○ współbieżność w Javie (klasyczna, java.util.concurrency), 

○ współbieżność w C11. 

Laboratorium: 
● Współbieżność POSIX-owa: 

○ fork, 

○ pthreads (bez cancel), 

○ semafory. 



● Współbieżność w Javie: 

○ monitory, 

○ java.util.concurrent. 

● Współbieżność w C11/CPP11: 

○ atomic data types, 

○ transactional memory, 

○ task-based parallelism. 

Ćwiczenia: 
● algorytmy wzajemnego wykluczania - pamięć współdzielona, 

● algorytmy wzajemnego wykluczania - rozproszone (przez 

komunikaty), 

● semafory, 

● monitory, 

● CSP: message passing, 

● Ada: randki (model dla klient-serwer), 

● Linda: synchronizowana baza danych (model dla rozproszonych 

struktur danych typu BigTable), 

● CILK: obliczanie work, span, parallelism. 

 

Efekty uczenia Wiedza: 
● ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w 

zakresie programowania, algorytmów i złożoności, architektury 

systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii 

sieciowych, języków i paradygmatów programowania, baz danych, 

inżynierii oprogramowania (K_W02); 

● zna podstawowe metody projektowania, analizowania i 

programowania algorytmów (projektowanie strukturalne, rekurencja, 

metoda dziel i rządź, programowanie z nawrotami, poprawność, 

metoda niezmienników, złożoność obliczeniowa) (K_W04). 

 

Umiejętności: 
● potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym 

środowisku programistycznym (K_U05); 

● projektuje, analizuje pod kątem poprawności i złożoności 

obliczeniowej oraz programuje algorytmy; wykorzystuje 

podstawowe techniki algorytmiczne i struktury danych (K_U07); 

● rozumie niskopoziomowe zasady wykonywania programów 

(K_U08); 
● opisuje problemy związane z wykonywaniem programów 

współbieżnych (K_U11); 

● potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych 

metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować 

właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych 

(K_U22). 

Literatura 1.M. Ben-Ari, Podstawy programowania współbieżnego i rozproszonego 
 
2.Z. Gruźlewski, Z. Weiss, Programowanie współbieżne i rozproszone w 



przykładach i zadaniach 
 
3.M. Herlihy, N. Shavit, Sztuka programowania wieloprocesorowego 
 
4.H. Casanova, A. Legrand, Y. Robert, Parallel Algorithms 

5.T. H.Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Introduction to 

Alghorithms, 3rd edition 

6.W. R. Stevens, Programowanie w środowisku systemu UNIX 

7.B. Eckel, Thinking in Java 

Wymagania Wstęp do programowania. Programowanie obiektowe. Indywidualny projekt 

programistyczny. 
Założenia  

Forma zaliczenia Egzamin 

 

  



Nazwa pola Komentarz 

 

Tytuł Bazy danych 

Jednostka 
Wydział Matematyki, Informatyki i 

Mechaniki UW 

Grupy 
Przedmioty obowiązkowe dla II roku 

informatyki 

Kod wg USOS 1000-213bBAD 

Kod wg Sokratesa 11.302 

Rodzaj zajęć 
Wykład 30 godzin, Laboratorium 30 

godzin 

 

Opis 

Funkcje i struktury systemów baz danych 

oraz przegląd modeli danych. Relacyjne 

bazy danych. Języki zapytań do 

relacyjnych baz danych (algebra relacji, 

logika pierwszego rzędu, SQL i Datalog). 

Projektowanie baz danych: modelowanie 

pojęciowe i przejście do poziomu 

logicznego.  Fizyczne aspekty 

wykonywania zapytań i składowania 

danych, metody optymalizacji zapytań, 

przetwarzanie transakcji. 

Program 

Co to jest baza danych? O czym 

będzie? 

 1. modelowanie danych: 

tabele, drzewa, grafy  

 2. języki zapytań: pisanie za-

pytań, siła wyrazu, ewaluacja 

 3. meta-dane: więzy i 

zależności 

 4. wykorzystywanie i 

utrzymywanie perspektyw 

 5. transakcje 

Języki zapytań dla relacyjnych baz 

danych 

 1. logika pierwszego rzędu 

(FO) 

 2. algebra relacji (RA) 

 3. SQL 

 4. równoważność jezyków 

Specyfika SQLa: agregacja i nulle 

 1. semantyka multizbiorowa, 

agregacja 



 2. różne role wartości NULL 

 3. semantyka wartości NULL 

w SQLu 

 4. semantyka pewnych od-

powiedzi (*) 

 5. różne złączenia 

Rekurencja (*) 

 1. czego się nie da wyrazić w 

FO: osiągalność 

 2. Datalog 

 3. RA z iteracją (while, infla-

tionary while) 

 4. porównanie z klasami zło-

żoności i rozszerzeniami FO  

 5. ograniczona rekurencja w 

SQLu 

Pojęciowy model danych 

 1. modelowanie dziedziny 

jako analiza rzeczywistości 

 2. obiektowe modelowanie 

dziedziny 

 3. elementy języka UML 

Logiczny model danych 

 1. do modelu dziedziny do 

projektu bazy danych 

 2. od obiektów do relacji (re-

prezentacja hierarchii dziedzicze-

nia) 

 3. rola metadanych (więzy) 

 4. zależności funkcyjne, klu-

cze (PRIMARY KEY, UNIQUE) 

 5. zależności inkluzji (REF-

ERENCES) 

 6. inne więzy (CON-

STRAINT) 

 7. krótko o anomaliach, re-

dundancji  i postaci BCNF 

Normalizacja (*) 

 1. anomalie; co to jest redun-

dancja? 

 2. wyprowadzanie zależności 

funkcyjnych 

 3. dekompozycja z rzuto-

waniem zależności 



 4. BCNF i algorytm 

dekompozycji 

 5. odzyskiwanie informacji 

(lossless join) 

 6. utrata zależności przy de-

kompozycji i 3NF 

 7. dekompozycja do 3NF 

Perspektywy i wyzwalacze  

 1. perspektywy 

 2. autoryzacja (grant, revoke) 

 3. wyzwalacze i operacje na 

perspektywach 

 4. materializowane perspek-

tywy i ich utrzymywanie (*) 

 5. utrzymywanie domknięcia 

przechodniego bez rekurencji (*) 

Inny model danych: XML 

 1. jak modelować dane o hie-

rarchicznej strukturze? 

 2. drzewa i dokumenty XML 

 3. języki definiowania sche-

matu: DTD, XML Schema,  Re-

laxNG. 

Języki zapytań dla XML 

 1. jezyki zapytań: FO vs. 

XPath 

 2. Xquery (*) 

Informacja o grafowych bazach danych 

i RPQ (*) 

Ewaluacja zapytań 

 1. algorytmy dla operacji RA 

(w modelu RAM) 

 a. suma, rzutowanie, 

selekcja przez full-scan (li-

niowo) 

 b. join, różnica, elimi-

nacja duplikatow i grupo-

wanie przez sortowanie (li-

niowo-logarytmicznie + 

rozmiar wyniku), lub przez 

haszowanie 

 2. optymalizacja planów za-

pytań przez minimalizację rozmia-



ru pośrednich wyników: proste 

heurystyki (przepisywanie, SIP) 

 3. twierdzenie o homomorfi-

zmie i minimalizacja zapytań ko-

niunkcyjnych (*) 

 4. ewaluacja zapytań XPath 

bez porównań (*) 

Algorytmy w modelu I/O (*) 

 1. model I/O: pamiec ze-

wnetrzna, strony i ramki 

 2. trzy podstawowe “opera-

cje”: skanowanie, sortowanie i wy-

szukiwanie 

 3. skanowanie: blokowanie 

odczytów 

 4. sortowanie w pamięci 

zewnętrznej 

 5. realizacja słownika (indek-

su): B+ drzewa, hash-table 

Transakcje  

 1. realistyczny model: wielu 

klientów, awarie systemu 

 2. ACID 

 3. poziomy izolacji 

 4. implementacja poziomu se-

rializable: “conflict-serializable” i 

2PL (*) 

 5. wykrywanie zakleszczenia 

(*) 

Rozproszone bazy danych (*) 

 1. model rozproszony 

 2. 2PC 

 

(*) – tematy opcjonalne, do wyboru dla 

prowadzącego 

Efekty uczenia 

Wiedza: 
1. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie 

składni i semantyki języka zapytań 

pierwszego rzędu (K_W01, K_W02). 

2. Zna najważniejsze własności algebry 

relacji (K_W01, K_W02). 

3. Ma podstawową wiedzę w zakresie 

teorii zależności funkcyjnych i postaci 

normalnych (K_W01, K_W02). 

4. Zna podstawowe własności języka 



zapytań SQL (K_W01, K_W02). 

5. Ma ogólną wiedzę na temat zasad 

projektowania baz danych (K_W01, 

K_W02). 

6. Dobrze rozumie rolę i znaczenie 

transakcji w bazach danych (K_W01, 

K_W02). 

Umiejętności: 

1. Potrafi formułować zapytania SQL 

(K_U09). 

2. Potrafi pisać programy składowanie i 

wyzwalacze w co najmniej jednym języku 

programowania składowanego. (K_U09). 

3. Potrafi rozpoznać anomalie w projekcie 

bazy danych i doprowadzić ją do 

odpowiedniej postaci normalnej (K_U10). 

4. Potrafi zaprojektować i 

zaimplementować relacyjną bazę danych 

(K_U10). 

5. Ma podstawowe umiejętności w 

zakresie strojenia relacyjnych baz danych 

(K_U10). 

Kompetencje: 
1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i 

rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w 

tym zdobywania wiedzy 

pozadziedzinowej (K_K01). 

2. Potrafi precyzyjnie formułować 

pytania, służące pogłębieniu własnego 

zrozumienia danego tematu lub 

odnalezieniu brakujących elementów 

rozumowania (K_K02). 

Literatura 

1. J. Ullman, J. Widom, Podstawowy 

wykład z systemów baz danych, WNT 

2000. 

2. S. Abiteboul, R. Hull, V. Vianu, 

Foundations of databases, Addison-

Wesley 1995. 

3. L. Banachowski, K. Stencel, Bazy 

danych. Projektowanie aplikacji na 

serwerze, EXIT, 2001.  

Wymagania 

Podstawy matematyki, Wstęp do 

programowania, Programowanie 

obiektowe 

Założenia  

Forma zaliczenia Egzamin 

  



Nazwa pola Komentarz 
 

Tytuł Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 
Jednostka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 
Grupy Przedmioty obowiązkowe dla I roku informatyki 
Kod wg USOS 1000-213bRPS 
Kod wg Sokratesa 11.302 
Rodzaj zajęć Wykład 30 godzin, Ćwiczenia 30 godzin, Laboratorium 15 godzin 
 

Opis Wprowadzenie podstawowych pojęć i metod rachunku prawdopodobieństwa i 

statystyki. Prezentacja i zastosowania popularnych pakietów statystycznych. 

Program Przestrzeń probabilistyczna: aksjomaty, własności, schemat klasyczny, 

prawdopodobieństwo geometryczne, miara. 
 

Prawdopodobieństwo warunkowe: prawdopodobieństwo całkowite, wzór Bayesa, 

niezależność zdarzeń. 
 

Dyskretne zmienne losowe: definicja, własności, podstawowe rozkłady – 

dwupunktowy, dwumianowy, Poissona, geometryczny. 
 

Parametry rozkładu: wartość oczekiwana, wariacja, momenty, funkcje tworzące 

prawdopodobieństwa, ich własności oraz zastosowania do wyznaczania 

parametrów rozkładu. 
 
Szacowanie ogonów: nierówności Markowa, Czebyszewa, Chernoffa, prawa 

wielkich liczb. 
 

Ciągłe zmienne losowe: definicja, własności, rozkład wykładniczyoraz normalny, 

centralne twierdzenie graniczne. 
 

Łańcuchy Markowa: definicja oraz podstawowe własności, prawdopodobieństwa 

oraz średnie czasy dotarcia, klasyfikacja stanów, twierdzenie ergodyczne, 

zastosowania. 
 
Statystyka opisowa: cechy i ich skale, dane surowe i skumulowane, prezentacja 

graficzna, miary tendencji centralnej i rozrzutu. 
 

Wnioskowanie statystyczne: próbka prosta, statystyka i estimator, estymacja 

parametryczna i nieparametryczna, metoda największej wiarygodności. 
 

Testowanie hipotez i przedziały ufności: przedziały ufności dla średniej, 

metodologia testu statystycznego, p-value. 
 

Efekty uczenia Wiedza: 
1. Ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą metody probabilistyczne i 

statystykę (ze szczególnym uwzględnieniem metod dyskretnych) (K_W01). 
2. Rozumie podstawowe techniki probabilistyczne używane przy projektowaniu 

algorytmów (K_W02). 
Umiejętności: 
1. Potrafi formalizować zadane eksperymenty losowe przy użyciu przestrzeni 

probabilistycznych (K_U09). 
2. Potrafi przeprowadzać analizę statystyczną przy użyciu dostępnych narzędzi 

informatycznych (K_U05). 
Kompetencje społeczne: 



1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia 

(K_K01). 
2. Potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać 

terminów (K_K05). 
Literatura 1. J. Jakubowski, R. Sztencel, Rachunek prawdopodobieństwa dla prawie każdego, 

Script, Warszawa 2006. 
2. W. Krysicki i współautorzy, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 

matematyczna w zadaniach, część I, II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2004. 
3. W. Feller, Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2006. (dla chętnych) 
Wymagania Analiza matematyczna, Geometria z algebrą liniową, Matematyka dyskretna 
Założenia  

Forma zaliczenia Egzamin 

 

  



Nazwa pola Komentarz 

 

Tytuł Inżynieria oprogramowania 

Jednostka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 

Grupy Przedmioty obowiązkowe dla II roku informatyki 

Kod wg USOS 1000-214bIOP 

Kod wg 

Sokratesa 

11.302 

Rodzaj zajęć Wykład 30 godzin, Laboratorium 30 godzin 

 

Opis Celem przedmiotu jest nauczenie zasad tworzenia oprogramowania w projektach 

programistycznych realizowanych zespołowo. Na wykładzie omawiane są dobre 

praktyki tworzenia oprogramowania wybrane z obowiązujących współcześnie 

metodyk. Podczas laboratorium czteroosobowe zespoły pracują nad wybranymi 

małymi projektami; uczą się pracować w zespole, stosować wzorce 

architektoniczne i korzystać z narzędzi wspierających wytwarzanie 

oprogramowania. Zdobyta wiedza i doświadczenie mają posłużyć w kolejnym roku 

przy realizacji dużego projektu programistycznego w ramach przedmiotu 

Zespołowy Projekt Programistyczny. 

Program Zakres wykładu: 

1. Projekt informatyczny 

2. Architektura 

3. Funkcjonalność 

4. Jakość 

5. Planowanie 

6. Praca w grupie 

7. Wzorce i metodyki 

Zakres laboratorium: 

1. Ustalenie zespołów projektowych (4-osobowych) 

2. Uzgodnienie pomiędzy zespołami a prowadzącym zakresu projektu 

przewidzianego do realizacji 

3. Przeprowadzenie kilku (co najmniej 2) iteracji wytwórczych, w ramach 

każdej iteracji stworzenie kolejnych wersji wszystkich artefaktów 

projektowych (co najmniej: projekt systemu,  implementacja system,  

plakat informacyjny dotyczący wytworzonego systemu, prezentacja 

multimedialna podsumowująca przeprowadzony projekt) 

Efekty uczenia Potrafi określić procesy wytwórcze właściwe dla wytwarzanego systemu.  

Potrafi zaprojektować (zamodelować) architekturę wytwarzanego systemu.  

Potrafi zaprojektować (zamodelować) funkcjonalność wytwarzanego systemu.  

Potrafi zdefiniować w mierzalny sposób oczekiwania jakościowe względem 

wytwarzanego systemu.  

Potrafi korzystać z narzędzi wspierających wytwarzanie oprogramowania.  

Zna podstawy zarządzania projektami informatycznymi.  

Potrafi przygotować plan projektu w zakresie procesów wytwórczych.  

Potrafi identyfikować i dobierać właściwe dla projektu wzorce projektowe, 

architektoniczne, analityczne.  

Potrafi identyfikować i dobierać właściwe dla projektu metodyki wytwórcze. 

Literatura 1. E. Yourdon, Death March 

2. T. DeMarco, The Deadline 

3. S. McConnell, Code Complete 

4. M. Shaw, D. Garlan, Software Architecture 

5. I. Sommerville, „Software Engineering” 

6. H. Takeuchi, I. Nonaka, The new product development game (article) 

7. W.W. Royce, Managing development of large software systems (article) 

Wymagania Znajomość zagadnień omawianych na przedmiotach: 



1. Indywidualny Projekt Programistyczny 

2. Bazy Danych 

3. Programowanie Obiektowe 

Założenia  

Forma 

zaliczenia 

Projekt programistyczny oraz egzamin 

 

  



Nazwa pola Komentarz 

 

Tytuł Języki, automaty i obliczenia 

Jednostka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 

Grupy przedmioty obowiązkowe dla II roku informatyki 

Kod wg USOS 1000-214bJAO 

Kod wg Sokratesa 11.302 

Rodzaj zajęć Wykład 30 godzin, Ćwiczenia 30 godzin 

 

Opis Podstawowe modele obliczeń (automaty, gramatyki, maszyna Turinga), związki między 

trudnością problemów obliczeniowych a strukturalną złożonością modeli obliczeń. 

Hierarchia Chomsky'ego. Matematyczny sens pojęcia obliczalności oraz jego ograniczenia, a 

także - w zarysie - podstawowe zagadnienia złożoności obliczeniowej. 

Program Elementy teorii języków formalnych: słowa, języki, wyrażenia regularne. 

Automaty skończone i twierdzenie Kleene'go o efektywnej odpowiedniości automatów i 

wyrażeń. 

Konstrukcje optymalizujące automaty - determinizacja, minimalizacja. 

Języki bezkontekstowe: gramatyki i ich postaci normalne. 

Odpowiedniość gramatyk bezkontekstowych i niedeterministycznych automatów ze stosem. 

Kryteria rozróżniania języków regularnych i bezkontekstowych - lematy o pompowaniu. 

Zagadnienia algorytmiczne: problem niepustości dla automatów i gramatyk, rozpoznawanie 

języków bezkontekstowych. 

Przykłady zastosowań automatów i gramatyk. 

Uniwersalne modele obliczeń: maszyna Turinga i jej warianty. 

Granice obliczalności: nierozstrzygalność problemu stopu, przykłady praktycznych 

problemów nierozstrzygalnych. 

Podsumowanie - klasyfikacja gramatyk, modeli obliczeń i języków według hierarchii 

Chomsky'ego. 

Wprowadzenie do zagadnień złożoności obliczeniowej: klasy P i NP. 

Twierdzenie Cooka-Levina o NP-zupełności SAT. 

Hipoteza P=/=NP i jej praktyczne implikacje, informacja o pozytywnych zastosowaniach 

problemów trudnych obliczeniowo, np. w kryptografii. 
 

Efekty uczenia K_U31, K_W16 

Student ma wiedzę o podstawowych problemach i technikach związanych z konstruowaniem 

automatów i gramatyk, oraz z różnymi modelami obliczeniowymi. Poza tym potrafi 

względnie precyzyjnie przeprowadzać dowody faktów związanych z tą dziedziną. 

Umiejętność precyzyjnego dowodzenia poprawności różnego rodzaju konstrukcji 

informatycznych jest najsłabszą stroną studentów informatyki i jednym z najważniejszych 

efektów jest polepszenie tej umiejętności. Przedmiot ten się świetnie do tego nadaje 

ponieważ ma charakter częściowo matematyczny i uczy wyabstrahowania podstawowych 

elementów w różnego rodzaju konstrukcjach i modelach obliczeniowych. 

W szczególności student : 

1. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie konstrukcji automatów skończonych, ich 

minimalizacji i równoważności. 

2. Zna związki automatów z wyrażeniami regularnymi. Umie udowodnić, że wybrany język 

formalny nie jest regularny. 

3. Ma podstawową wiedzę w zakresie gramatyk bezkontekstowych i ich związki z 

automatami stosowymi. 

4. Zna kryteria na to, że język nie jest bezkontekstowy. 

5. Zna podstawowe algorytmy sprawdzania przynależności do języka bezkontekstowego. 

6. Rozumie jakie są uniwersalne modele obliczeniowe: maszyna Turinga i jej równoważniki 

(automaty wielo-licznikowe, wielo-stosowe). 

7. Potrafi udowodnić nierozstrzygalność wybranych problemów. 

8. Zna definicję NP-zupełności, zna szereg problemów NP-zupełnych. 



9. Rozumie pojęcie PSPACE-zupełności. 

10. Ma świadomość tego, że istnieją problemy, które są rozstrzygalne ale mają 

„astronomiczna” złożoność obliczeniową. 

 

Literatura 1. J. E. Hopcroft, R. Motwani, J. D. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatów, języków i 

obliczeń, PWN, Warszawa 2005. 

2. Ch. Papadimitriou, Złożoność obliczeniowa, WNT, Warszawa 2002. 

 

Wymagania Jedno kolokwium i egzamin pisemny. 

Założenia Podstawy matematyki. Wstęp do programowania. Matematyka dyskretna. Algorytmy i 

struktury danych. 

Forma zaliczenia  

 Egzamin 

 

  



Nazwa pola Komentarz 

 

Tytuł Sieci komputerowe 

Jednostka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 

Grupy Przedmioty obowiązkowe dla II roku informatyki 

Kod wg USOS 1000-214bSIK 

Kod wg Sokratesa 11.302  

Rodzaj zajęć Wykład 30 godzin, Laboratorium 30 godzin 

 

Opis Zasady działania, projektowania i konfigurowania sieci komputerowych. Przegląd 

najważniejszych protokołów sieciowych. 

Program Wykład: 

- Sieci komputerowe - podstawowe pojęcia, klasyfikacja: sieci lokalne i rozległe 

-- Model warstwowy ISO/OSI 

-- Model warstwowy Internetu 

-- Fragmentacja i kapsułkowanie 

-- Organizacje zajmujące się standaryzacją, dokumenty RFC 

- Warstwy, fizyczna i łącza 

-- Transmisja przewodowa i bezprzewodowa, propagacja sygnału 

-- Charakterystyki różnych mediów: śiatłowód wielomodowy i jednomodowy, kabel 

koncentryczny, skrętki, fale radiowe 

-- Ethernet, techniki przełączania, budowa sieci lokalnych 

-- Podstawowe informacje nt. xDSL, WiFi, WiMAX, SDH/SONET 

- Warstwy sieciowa i transportowa 

-- Reprezentacji danych i kodowanie wykorzystywane w protokołach sieciowych: kolejność 

bajtów (little-endian, big-endian), kodowanie uzupełnieniowe do jedynek (sumy kontrolne w 

TCP/IP), kodowanie napisów (np. UTF-8 w HTTP) 

-- Zasady i przykłady kodowania kanałowego, np. Manchester, NRZI z nadziewaniem bita-

mi, 4D-PAM5, kody RLL, kody xb/yb 

-- Adresy IP, maska podsieci, adresowanie klasowe i bezklasowe 

-- Podstawowe usługi dostarczania danych w intersieciach: zawodne pakietowe IP 

i UDP, niezawodna strumieniowa TCP 

-- Protokół IPv4 i ICMP 

-- Protokół ARP 

-- Routing IP, wyznaczanie tras, protokoły wymiany informacji o trasach 

-- Protokół UDP 

-- Protokół TCP 

--- Ustanawianie i kończenie połączenia TCP - automat skończony TCP 

--- Niezawodność, kontrola przepływu w TCP, szacowanie czasu podróży, zapobieganie 

zatorom 

-- Protokół IPv6 

-- Multicast IP, IGMP, IGMP Snooping 

- Warstwy wyższe 

-- Przegląd podstawowych usług sieciowych i programów (linuksowych): telnet, ssh/scp, dig, 

host, ping, traceroute, mtr, ifconfig, ip, nmap, tcpdump 

-- Protokół automatycznej konfiguracji interfejsu sieciowego DHCP 

-- Protokoły poczty elektronicznej 

-- Protokół SNMP 

- System nazw domenowych 

-- Serwery i struktura DNS 

-- Konfiguracja strefy, delegowanie poddomeny 

- Zaawansowany routing międzyoperatorski 

-- Klasyfikacja protokołów routowania dynamicznego 

-- System autonomiczny (AS) 



-- Routing wewnąrz AS - protokół OSPF 

-- Protokół BGP 

- Współczesne sieci Ethernet 

-- Przełączniki zarządzalne 

-- Ethernet a sieci MAN, WAN 

-- Protokół STP 

-- VLAN, GVRP 

- Podstawy bezpieczeństwa 

-- Ochrona danych w sieci 

-- Rodzaje ataków 

-- Usługi ochrony: SSL/TLS (np. HTTPS), GNUPG 

-- NAT, proxy 

-- Ściany ogniowe na przykładzie linux iptables 

 

Laboratorium: 

-Interfejsy programistyczne: gniazda, XML-RPC itp. 

-Projekt protokołu aplikacyjnego 

-Implementacja protokołu aplikacyjnego 

 

Efekty uczenia Wiedza: 

1. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie technologii 

siecowich oraz związanych z nią aspektów programowania, architektury systemów 

komputerowych oraz systemów operacyjnych. (K_W02) 

2. Ma wiedzę na temat technologii sieciowych, w tym podstawowych protokołów 

komunikacyjnych, bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych (siedmiowarstwowy 

model ISO, protokoły komunikacyjne w tym TCP/IP, trasowanie, model klient-serwer). 

(K_W11) 

Umiejętności: 

1. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy sieciowe w wybranym środowisku 

programistycznym. (K_U05) 

2. Potrafi skonfigurować sieć w wybranym systemie operacyjny oraz nim administrować, w 

tym instalować potrzebne oprogramowanie. (K_U10) 

3. Potrafi zaprojektować i skonstruować prostą sieć komputerową na obszarze niewieliego 

budynku lub lokalu. (K_U10) 

4. Potrafi zaprojektować i skonstruować proste aplikacje sieciowe działające w modelu 

klient-serwer. (K_U13) 

5. Potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi 

informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań 

informatycznych. (K_U22) 

Kompetencje: 

1. Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają 

długofalowy charakter. (K_K02) 

2. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych. 

(K_K04) 

 

Literatura 1. D.E. Comer, Sieci komputerowe i intersieci, 3. WNT 2003, 

2. W.R. Stevens, Biblia TCP/IP - Tom 1 Protokoły, WNT 1998, 

3. W.R. Stevens, UNIX Programowanie usług sieciowych, WNT 2000. 

 

Wymagania Egzamin: 10p 

Zadania zaliczeniowe: 10p, w tym duże za 6p 

Do zaliczenia trzeba w szczególności uzyskać co najmniej 5p z zadań zaliczeniowych. Jest to 

także warunek przystąpienia do egzaminu. 

Duże zadanie można poprawiać (w II terminie), jednokrotnie. 

Oceny w I terminie są ustalane następująco: 



jeśli suma punktów >= 50% wtedy ocena = 3 (dst); 

jeśli suma punktów >= 55% wtedy ocena = 3,5 (dst+); 

jeśli suma punktów >= 65% wtedy ocena = 4 (db); 

jeśli suma punktów >= 75% wtedy ocena = 4,5 (db+); 

jeśli suma punktów >= 85% wtedy ocena = 5 (bdb); 

w przeciwnym przypadku ocena = 2 (ndst). 

Oceny w II terminie są ustalane następująco: 

jeśli suma punktów >= 50% wtedy ocena = 3 (dst); 

jeśli suma punktów >= 65% wtedy ocena = 3,5 (dst+); 

jeśli suma punktów >= 75% wtedy ocena = 4 (db); 

jeśli suma punktów >= 85% wtedy ocena = 4,5 (db+); 

jeśli suma punktów >= 90% wtedy ocena = 5 (bdb); 

w przeciwnym przypadku ocena = 2 (ndst). 

 

Założenia Wstęp do programowania. Programowanie współbieżne. 

Forma zaliczenia  

 Egzamin 

 

  



Nazwa pola Komentarz 
 
Tytuł Systemy operacyjne 
Jednostka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 
Grupy Przedmioty obowiązkowe dla II roku informatyki 
Kod wg USOS  
Kod wg Sokratesa  
Rodzaj zajęć Wykład 30 godzin, Laboratorium 30 godzin 

 
Opis Celem zajęć jest przedstawienie budowy i zasady działania współczesnych kompu-

terów, roli i zadań systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera oraz omó-

wienie zagadnień realizacji algorytmów, struktur danych i ich implementacji. Pre-

zentowane są techniki zarządzania podstawowymi zasobami sprzętowymi kompu-

tera: procesorem, pamięcią operacyjną oraz wirtualną i urządzeniami wejścia-

wyjścia oraz ich wpływ na efektywność funkcjonowania systemu jako całości.  
Program Wykład: 

 Architektura komputera: 

 architektura a organizacja komputera; 

 model von Neumanna (SISD - single instruction single data); 

 architektury Harward i Princeton; 

 zrównoleglanie: architektura superskalarna, architektura wektoro-

wa (SIMD - single instruction multiple data), architektura z bardzo 

długim słowem instrukcji (VLIW - very long instruction word),  

architektura z jawnie równoczesnymi instrukcjami (EPIC - explicit 

parallel instruction computing); 

 zrównoleglanie a dostęp do pamięci, architektury wieloprocesoro-

we i wielordzeniowe (MIMD - multiple instruction multiple data): 

SMP, NUMA, COMA; 

 Mikroprocesor od wewnątrz: 

 rejestry, lista instrukcji, tryby adresowania argumentów; 

 CISC a RISC; 

 interfejs binarny aplikacji (ABI) na przykładzie 64-bitowego ABI 

wykorzystywanego w Linuksie na architekturach Intel64 i AMD64 

oraz ARM EABI; 

 cykl rozkazowy, cykl procesora, cykl zegara; 

 przetwarzanie potokowe. 

 Mikroprocesor w interakcji ze światem zewnętrznym: 

 system przerwań, wyjątki; 

 sprzętowe wsparcie dla systemów operacyjnych; 

poziomy ochrony, 

wywoływanie usług systemowych, 

segmentacja i stronicowanie; 

 obsługa wejścia-wyjścia; 

 DMA. 

 Hierarchia pamięci: 

 pamięci nieulotne: ROM, EEPROM, Flash; 

 pamięci ulotne o dostępie swobodnym (RAM): statyczne (SRAM), 

dynamiczne asynchroniczne (DRAM), dynamiczne synchroniczne 

(SDRAM, DDR-RAM); 



 pamięci podręczne; 

 pamięci masowe: dyski magnetyczne, dyski optyczne, dyski ma-

gnetyczno-optyczne; 

 macierze dyskowe. 

 Wprowadzenie do systemów operacyjnych: zadania systemu operacyjnego, 

budowa systemu operacyjnego, funkcje systemowe. 

 Struktura procesów: pojęcie procesu, tryby pracy, stany procesów i przej-

ścia między nimi, zmiana kontekstu, synchronizacja na poziomie jądra. 

 Szeregowanie procesów. 

 Zarządzanie pamięcią: przestrzeń adresowa procesu, adresowanie, strategie 

przydziału pamięci, pamięć wirtualna. 

 Systemy plików: koncepcja pliku, realizacja systemu plików warstwy lo-

gicznej i fizycznej, przykłady konkretnych implementacji. 

 Podsystem wejścia-wyjścia: urządzenia blokowe i znakowe, tablice roz-

dzielcze, pliki specjalne, struktura dysku i szeregowanie żądań. 

 Wirtualizacja 

 
Laboratorium: 

 Zadanie zaliczeniowe polegające na napisaniu programu, który składałby 

się z modułu napisanego w języku C i modułu napisanego w asemblerze. 

Zadanie ma ilustrować, jak napisać w asemblerze funkcję, którą można 

wywołać z języka C, jak z poziomu asemblera wywoływać funkcje napisa-

ne w języku C, jak z poziomu asemblera wywoływać funkcje systemowe 

(ilustracja ABI, które powinno być omówione na wykładzie). Procedury 

asemblerowe powinny wykonywać jakieś zaawansowane obliczenia i ko-

rzystać intensywnie z pamięci, dzięki czemu pomiary czasu ich wykony-

wania dla różnych wartości parametrów powinny ujawnić istnienie hierar-

chii pamięci. 

 Podstawy administracji: instalowanie i konfigurowanie systemu, instalo-

wanie oprogramowania, dzienniki systemowe, proces uruchamiania syste-

mu, mechanizmy kontroli dostępu, powłoka i skrypty powłoki, platformy 

wirtualne. 

 Zarządzanie procesami: kontrolowanie procesów, sygnały, przegląd me-

chanizmów synchronizacji i komunikacji międzyprocesowej. 

 Funkcje systemowe: mechanizm wywoływania funkcji systemowych, do-

dawanie nowych funkcji do systemu operacyjnego. 

 Szeregowanie procesów: analiza i zmiana algorytmu szeregowania proce-

sów. 

 Zarządzanie pamięcią. 

 Podsystem wejścia-wyjścia: tworzenie podprogramów obsługi urządzeń. 

 Systemy plików. 

 Bezpieczeństwo systemu operacyjnego 

 Interpreter poleceń 

 Tworzenie pakietów z oprogramowaniem 

 
Efekty uczenia Wiedza: 

 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie 

programowania, algorytmów i złożoności, architektury systemów kompute-



rowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, języków i para-

dygmatów programowania, baz danych, inżynierii oprogramowania 

(K_W02); 

 ma podstawową wiedzę na temat architektury współczesnych systemów 

(logika układów cyfrowych i reprezentacja danych, architektura procesora, 

wejście-wyjście,  pamięć, architektury wieloprocesorowe) (K_W06); 

 zna zasady działania systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnie-

niem procesów, współbieżności, szeregowania zadań i zarządzania pamię-

cią (K_W07). 

 
Umiejętności: 

 potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku 

programistycznym (K_U05); 

 rozumie niskopoziomowe zasady wykonywania programów (K_U08); 

 posługuje się przyjętymi formatami reprezentacji różnego rodzaju danych 

(liczby, tablice, struktury, tekst), pamiętając o ich ograniczeniach, np. zwią-

zanych z arytmetyką komputera (K_09); 

 potrafi skonfigurować wybrany system operacyjny oraz nim administro-

wać, w tym instalować potrzebne oprogramowanie (K_U10); 

 potrafi wyjaśnić na czym polega zarządzanie pamięcią w systemach opera-

cyjnych, co to jest hierarchia pamięci, co to jest pamięć wirtualna (K_U12); 

 potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod 

i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i 

narzędzia do typowych zadań informatycznych (K_U22). 

 
Literatura A. Silberschatz, P. Galvin, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych 

D.P. Bovet, M. Ceasti, Linux Kernel 

R. Love, Linux Kernel Development  

W. Richard Stevens, Programowanie w środowisku systemu UNIX 

A. S. Tanenbaum, A. S. Woodhull, Operating Systems Design and Implementation, 

3rd Edition 

W. Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego 

D. A. Patterson, J. L. Hennessy, Computer Organization and Design, 5th Edition: 

The Hardware/Software Interface 

D. A. Patterson, J. L. Hennessy, Computer Organization and Design, 5th Edition: A 

Quantitative Approach 

Wymagania Wstęp do programowania. Programowanie obiektowe. Indywidualny projekt pro-

gramistyczny. Programowanie współbieżne. 
Założenia  
Forma zaliczenia Egzamin 

 

  



Nazwa pola Komentarz 
 

Tytuł Aplikacje WWW 
Jednostka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 
Grupy Przedmioty obowiązkowe dla I roku informatyki 
Kod wg USOS 1000-214bWWW 
Kod wg Sokratesa 11.302 
Rodzaj zajęć Wykład 30 godzin, Laboratorium 30 godzin 
 

Opis Techniki i narzędzia programistyczne w budowie aplikacji i serwisów WWW. 
Program Protokoły HTTP. 

Języki HTML i CSS.  
Szkielety stron internetowych (bootstrap, foundation). 
Podstawy SSL.  
Javascript, programowanie w paradygmacie funkcyjnym i obiektowym. 

Zastosowanie asynchroniczności. Podstawowe biblioteki (jQuery, bootstrap). 
Ajax, czyli Asynchronous JavaScript and XML. 
Bezpieczeństwo aplikacji internetowych. 
Budowa serwera internetowego: routing, widoki, mapowanie obiektowo relacyjne, 

transakcyjność, sesje. 
Wybrane zagadnienia dotyczące wydajności aplikacji webowych: cache, 

ograniczanie ruchu TCP, wykorzystywanie CDN. 
Budowa aplikacji jednostronicowych z wykorzystaniem JavaScriptu. 
 

Efekty uczenia Wiedza: 
1. Ma wiedzę na temat zarządzania informacją, w tym dotyczącą systemów baz 

danych, modelowania danych, składowania i wyszukiwania informacji (K_W08). 
2. Ma wiedzę na temat inżynierii oprogramowania, w tym projektowania, 

wykorzystania API, narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania, cyklu 

życia projektu informatycznego, specyfikacji oprogramowania, walidacji i 

weryfikacji, utrzymywania oprogramowania (K_W10). 
3. Ma wiedzę na temat technologii sieciowych, w tym podstawowych protokołów 

komunikacyjnych, bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych (K_W11). 
Umiejętności: 
1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych 

wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać 

wnioski i formułować opinie (K_U02). 
2. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku 

programistycznym (K_U05). 
3. Potrafi dbać o bezpieczeństwo danych, w tym o ich bezpieczne przesyłanie; 

posługuje się narzędziami kompresji i szyfrowania danych (K_U14). 
4. Ma umiejętność tworzenia prostych, bezpiecznych aplikacji internetowych z 

wykorzystaniem baz danych (K_U15). 
5. Potrafi zaprojektować wygodny interfejs użytkownika ze szczególnym 

uwzględnieniem aplikacji internetowych (K_U16). 
6. Ma umiejętność budowy prostych systemów bazodanowych wykorzystujących 

przynajmniej jeden z najbardziej popularnych systemów zarządzania bazą danych 

(K_U18). 
7. Potrafi formułować zapytania do bazy danych w wybranym języku zapytań 

(K_U19). 
8. Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty 

system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi (K_U23). 
9. Tworzy, ocenia i realizuje plan testowania (K_U25). 
10. Jest przygotowany do efektywnego uczestniczenia w inspekcji oprogramowania 

(K_U26). 



11. Ma umiejętność posługiwania się przynajmniej jednym z najbardziej 

popularnych systemów zarządzania wersjami (K_U27). 
Kompetencje: 
1. Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które 

mają długofalowy charakter (K_K02). 
2. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach 

obcych (K_K04). 
3. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków, w tym także potrafi 

zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów 

(K_K05). 
 

Literatura 1. Specyfikacje TLS https://datatracker.ietf.org/wg/tls/documents/ 
2. Specyfikacje HTML http://www.w3.org/TR/html5/ 
3. Specyfikacje HTTP http://www.w3.org/Protocols/Specs.html 
4. Specyfikacja ECMAScript http://www.ecma-

international.org/publications/standards/Ecma-262.htm 
5. Dokumentacja Django https://docs.djangoproject.com/ 
6. Dokumentacja AngularJs https://angularjs.org/ 
 
 

Wymagania Programowanie obiektowe. Bazy danych. 
Założenia  

Forma zaliczenia Egzamin 

 

  

http://www.w3.org/Protocols/Specs.html
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm
https://docs.djangoproject.com/en/1.7/


Nazwa pola Komentarz 

 

Tytuł Bezpieczeństwo systemów komputerowych 

Jednostka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 

Grupy Przedmioty obowiązkowe dla III roku informatyki 

Kod wg USOS 1000-215bBSK 

Kod wg Sokratesa 11.303 

Rodzaj zajęć Wykład 30 godzin, Laboratorium 30 godzin 

 

Opis Kurs zapoznaje studentów z podstawami bezpieczeństwa systemów informatycznych. 

Program Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami 

bezpieczeństwa systemów informatycznych. Omawiane będą m. in. zagrożenia 

systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności 

informacji, modele bezpieczeństwa i klasy bezpieczeństwa systemów informatycznych 

(TCSEC, ITSEC, EAL), problematyka tworzenia polityki bezpieczeństwa systemu 

informatycznego, elementy analizy bezpieczeństwa systemów komputerowych, 

elementy kryptografii, zagadnienia dotyczące podpisu elektronicznego i infrastruktury 

klucza publicznego, podstawowe modele uwierzytelniania, strategie kontroli dostępu, 

bezpieczeństwo protokołów komunikacyjnych i usług aplikacyjnych. Przedstawiona 

zostanie problematyka bezpiecznego programowania, narzędzia analizy zabezpieczeń i 

monitoringu, lokalne i sieciowe systemy wykrywania ataków i ochrony przed nimi, 

środowiska o podwyższonym bezpieczeństwie i usługi narzędziowe (np. Kerberos, 

bezpieczne usługi katalogowe). 

Efekty uczenia Wiedza: 
1. Ma wiedzę na temat bezpieczeństwa technologii sieciowych, w tym podstawowych 

protokołów komunikacyjnych i aplikacji sieciowych, protokołów kryptograficznych, 

typów ataków sieciowych oraz mechanizmów obrony (K_W11). 
Umiejętności: 
1. Potrafi dbać o bezpieczeństwo danych, w tym o ich bezpieczne przesyłanie; 

posługuje się narzędziami kompresji i szyfrowania danych (K_U14). 
2. Potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi 

informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych 

zadań informatycznych (K_U22). 
Kompetencje: 
Rozumie znaczenia bezpieczeństwa zarówno z punktu widzenia wytwórcy 

oprogramowania, jak i użytkownika. 
 

Proponowane 

źródła 
1. W. Stallings, Network Security Essentials, Prentice Hall, 2003 
2. J. Stokłosa, T. Bliski, T. Pankowski, Bezpieczeństwo danych w systemach 

informatycznych, P WN, 2001 
3. N. Ferguson, B. Schneier, Kryptografia w praktyce, Helion, 2004 
4. S. Garfinkel, G. Spafford, Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie, Wyd. RM, 1997 
5. W. R. Cheswick, Firewalle i bezpieczeństwo w sieci, Helion, 2003 
 

Wymagania Wstęp do programowania. Programowanie obiektowe. Systemy operacyjne. Sieci 

komputerowe. Bazy danych. Aplikacje WWW. Inżynieria oprogramowania. 

Założenia  

Forma zaliczenia Egzamin 



Nazwa pola Komentarz 
 

Tytuł Metody numeryczne 
Jednostka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 
Grupy Przedmioty obowiązkowe dla III roku informatyki 
Kod wg USOS 1000-215bMNU 
Kod wg Sokratesa 11.303 
Rodzaj zajęć Wykład 30 godzin, Ćwiczenia 30 godzin Laboratorium 15 godzin 
 

Opis Wiele praktycznych zastosowań komputerów (symulacje zjawisk przyrodniczych, 

społecznych i innych, kodowanie MP3 i JPEG, systemy projektowania CAD, 

wyszukiwarki internetowe itp.) wymaga przeprowadzenia obliczeń na liczbach 

rzeczywistych lub zespolonych. W niniejszym wykładzie przedstawiamy metody 

numerycznego rozwiązywania podstawowych zagadnień matematycznych 

spotykanych w zastosowaniach. Nacisk kładziemy na efektywne łączenie teorii 

matematycznej i praktyki obliczeniowej, aby tworzyć skuteczne, a więc szybkie i 

dokładne (na ile to możliwe)  algorytmy wyznaczania rozwiązań. Dyskutujemy 

własności i ograniczenia omawianych algorytmów, a także wskazujemy praktyczne 

aspekty ich implementacji. Pokazujemy, że niektóre zadania mogą być trudne w 

realizacji numerycznej  i że czasem można to sprytnie obejść. 
Program 1. Rozwiązywanie równanń nieliniowych: 

• Metoda Newtona 
• Podstawowe pojęcia w numerycznym rozwiązywaniu równań (funkcja iteracyjna, 

kula zbieżności, wykładnik zbieżności, graniczna dokładność) 
• Metoda siecznych 
• Metoda Newtona dla układu równań 
• Modyfikacje 
• Kryteria stopu 
2. Arytmetyka zmiennopozycyjna: 
• Reprezentacja zmiennopozycyjna liczb 
• Arytmetyka i błędy zaokrągleń 
• Arytmetyka zmiennopozycyjna zespolona 
3. Błędy w obliczeniach: 
• Numeryczne uwarunkowanie zadania 
• Błędy reprezentacji wektorów 
• Numeryczna poprawność i stabilność algorytmu 
4. Rozwiązywanie układów równań liniowych: 
• Uwarunkowanie układu równań liniowych 
• Metody bezpośrednie: metoda eliminacji Gaussa, metoda odbić Householdera, 
metoda Choleskiego, układy i algorytmy blokowe, szacowanie błędu i iteracyjne 

poprawianie rozwiązania 
• Metody iteracyjne: metody iteracji prostej, metoda sprzężonych gradientów, 
poprawianie uwarunkowania 
5. Liniowe zadania najmniejszych kwadratów: 
• Regularne LZNK 
• Dualne LZNK 
• Nieregularne LZNK 
6. Algebraiczne zagadnienie własne: 
• Sformułowanie problemu 
• Metoda potęgowa 
• Odwrotna metoda potęgowa 
• Sprowadzanie macierzy symetrycznej do postaci trójdiagonalnej 
• Algorytm QR 
7. Interpolacja wielomianowa: 
• Sformułowanie zadań interpolacji Lagrange’a i Hermite’a 



• Bazy Newtona 
• Różnice dzielone i ich własności 
• Algorytm różnic dzielonych 
• Reszta interpolacyjna 
8. Interpolacja funkcjami sklejanymi 
• Motywacja dla stosowania funkcji sklejanych 
• Obcięte funkcje potęgowe 
• Reprezentacja Hermite’a funkcji sklejanych trzeciego stopnia 
• Kubiczne interpolacyjne funkcje sklejane klasy C

2 
• Twierdzenie Holladaya 
• Funkcje B-sklejane 
• Kubiczne funkcje interpolacyjne w reprezentacji B-sklejanej 
• Twierdzenie Schoenberga-Whitney 
9. Interpolacja trygonometryczna: 
• Trygonometryczne zadanie interpolacji Lagrange’a 
• Dyskretna transformata Fouriera 
• Algorytm FFT 
10. Aproksymacja funkcji: 
• Aproksymacja jednostajna: wielomiany i węzły Czebyszewa, _alternans 
i algorytm Remeza, aproksymacja jednostajna przez funkcje sklejane 
• Aproksymacja średniokwadratowa: wielomiany ortogonalne 
11. Numeryczne obliczanie całek: 
• Kwadratury interpolacyjne 
• Zamiana zmiennych 
• Kwadratury Gaussa 
• Kwadratury złożone 
• Ekstrapolacja Richardsona i metoda Romberga 
• Uwagi o całkowaniu funkcji wielu zmiennych 
12. Wybrane środowiska i biblioteki dla obliczeń numerycznych 
 

Efekty uczenia Zna podstawowe możliwości i ograniczenia obliczeń numerycznych. 
Zna i umie stosować algorytmy rozwiązywania typowych zadań numerycznych. 
Zna pojęcia numerycznego uwarunkowania zadania oraz numerycznej poprawności 

i stabilności algorytmu. 
Wie, na co zwracać uwagę podczas dobierania algorytmu do rozwiązania 

konkretnego zadania. 
Zna i umie wykorzystywać wybrane biblioteki procedur numerycznych i 

środowiska do przeprowadzania obliczeń numerycznych dla typowych zadań. 
Proponowane 

źródła 
1. D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT Warszawa 2006 

2. P. Krzyżanowski, Obliczenia inżynierskie i naukowe, PWN, Warszawa 2011 

3. J. Jankowska, M. Jankowski, M. Dryja, Przegląd metod i algorytmów numerycz-

nych cz. 1 i 2, WNT Warszawa 1988, 

4. G. Dahlquist, A. Bjorck Metody numeryczne, PWN Warszawa 1983  
Wymagania Geometria z algebrą liniową, Analiza matematyczna I i II, Algorytmy i struktury 

danych 
Założenia  

Forma zaliczenia Egzamin 

 

  



Nazwa pola Komentarz 

 

Tytuł Problemy społeczne i zawodowe informatyki 

Jednostka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 

Grupy przedmioty obowiązkowe dla III roku informatyki 

Kod wg USOS 1000-214bPSZ 

Kod wg Sokratesa 11.302 

Rodzaj zajęć Wykład 30 godzin 

 

Opis Przegląd podstawowych zagadnień etycznych, prawnych i ekonomicznych związanych z 

wykonywaniem zawodu informatyka. 

Program W ramach tych zajęć są przede wszystkim zapraszani ciekawi ludzie, którzy w trakcie 

jednego-dwóch wystąpień dzielą się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami zawodowymi, 

prowadząc wykład oraz dyskusję. 

 

Zapraszani prelegenci reprezentują różne dziedziny i zainteresowania z szeroko rozumianej 

informatyki i jej zastosowań oraz są w różnym wieku -- począwszy od młodych absolwentów 

naszego Wydziału, a skończywszy na znanych osobistościach świata biznesu i nauki. 

Zaliczenie polega na napisaniu - w określonym terminie na platformie Moodle - swoich 

uwag i sugestii. Będą one brane pod uwagę przy projektowaniu zajęć w kolejnym roku 

akademickim. 

 

Najlepszą rekomendacją dla zajęć są bardzo pozytywne opinie uczestników zajęć. Oto dwa 

przykłady dobrze oddające ton wiele wypowiedzi: 

- "Po prostu jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne, unikatowe i interesujące - takie w 

moich oczach są zajęcia z Problemów Społecznych i Zawodowych 

Informatyki", 

- "Były to moje ulubione zajęcia w tym semestrze. Jedne z najciekawszych w trakcie całych 

studiów". 
 

Efekty uczenia Wiedza: 

1. Ma podstawową wiedzę dotyczącą prawnych i społecznych aspektów informatyki, a w 

szczególności odnośnie własności intelektualnej, prywatności i swobód obywatelskich, 

ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi (K_W12). 

2. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej 

wiedzę z zakresu informatyki (K_W15). 

Umiejętności: 

1. Potrafi pozyskiwać informacje z prezentacji specjalistów, literatury, Internetu oraz innych 

wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i 

formułować opinie (K_U02). 

2. Potrafi porozumiewać się (przy użyciu różnych technik i z wykorzystaniem różnych 

narzędzi) zarówno w środowisku zawodowym, jak i w innych środowiskach, być 

elastycznym i otwartym na argumenty ewentualnych adwersarzy (K_U04). 

Kompetencje: 

1. Rozumie konieczność ciągłego dokształcania się w celu rozwijania się bądź zmiany 

specjalizacji lub nawet zawodu ( K_K01). 

2. Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych 

osób; postępuje etycznie i wpływa na odpowiednie zachowanie innych (K_K03). 

3. Rozumie szerokość zakresu zawodu informatyka; potrafi myśleć i działać w sposób 

przedsiębiorczy (K_K06). 

 

Literatura Ze względu na formę prowadzonych zajęć ten przedmiot nie ma stałej literatury. 

Wymagania  

Założenia  

Forma zaliczenia Zaliczenie na ocenę 



Nazwa pola Komentarz 

 

Tytuł Semantyka i weryfikacja programów 

Jednostka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 

Grupy Przedmioty obowiązkowe dla III roku informatyki 

Kod wg USOS 1000-215bSWP 

Kod wg Sokratesa 11.303 

Rodzaj zajęć Wykład 30 godzin, Ćwiczenia 30 godzin 

 

Opis Rola, najważniejsze problemy i techniki formalizacji opisu programów. Metody definiowania 

semantyki programów, z ich matematycznymi podstawami i praktycznymi technikami. 

Pojęcia poprawności programów oraz techniki i formalizmy dla ich dowodzenia. 

Najważniejsze idee systematycznego konstruowania poprawnych programów. 

Program 1. Formalny opis języków programowania 

2. Operacyjne i denotacyjne metody definiowania semantyki programów 

3. Semantyczne definicje podstawowych konstrukcji programistycznych 

4. Matematyczne podstawy semantyki denotacyjnej 

5. Pojęcia poprawności programów: poprawność częściowa i całkowita 

6. Metody dowodzenia poprawności programów 

7. Logika Hoare'a, jej wykorzystanie i własności formalne 

8. Podstawowe pojęcia algebry uniwersalnej i ich rola w opisie jezyków programowania. 

9. Systematyczne konstruowanie poprawnych programów 

 

Efekty uczenia Wiedza: 

Zna pojęcia składni i semantyki języków programowania, metody ich definiowania i 

definicje semantyki prostych konstrukcji programistycznych (K_W02, K_W03, K_W13). 

Ma wiedzę dotyczącą matematycznych podstaw definiowania semantyk języków 

programowania (K_W13). 

Zna i rozumie pojęcie poprawności programu względem formalnej specyfikacji (K_W02, 

K_W04, K_W13). 

Zna metody formalnego dowodzenia poprawności cześciowej i całkowitej prostych 

programów (K_W04, K_W10, K_W13). 

Umiejętności: 

Potrafi zdefiniować semantykę prostych konstrucji progrmaistycznych oraz potrafi 

zrozumieć działanie konstrukcji programistyczncyh na podstawie ich opisu semantycznego 

(K_U01, K_U03). 

Potrafi stosować metody formalnej weryfikacji dla dowodzenia poprawności prostych 

programów (K_U03, K_U07). 

Potrafi uzasadniać poprawność programów odwołując się do ich semantyki (K_U03). 

Kompetencje: 

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (K_K01). 

Rozumie i docenia rolę precyzji i ścisłości w formułowaniu zadań i uzasadnieniu ich 

poprawnej realizacji (K_K03). 

 

Literatura 1. P. Dembiński, J. Małuszynski. Matematyczne metody definiowania języków 

programowania. WNT, 1981. 

2. M. Gordon. Denotacyjny opis języków programowania. WNT, 1983. 

3. D. Gries. The Science of Programming. Springer-Verlag, 1981. 

4. E. Dijkstra. Umiejętność programowania. WNT, 1978. 

 

Wymagania Podstawy matematyki. Wstęp do programowania. Programowanie obiektowe. Języki, 

automaty i obliczenia. 

Założenia  

Forma zaliczenia Egzamin 

  



Nazwa 

pola 
Komentarz 

 

Tytuł Języki i paradygmaty programowania 
Jednostka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 
Grupy Przedmioty obowiązkowe dla III roku informatyki 
Kod wg 

USOS 
1000-216bJPP 

Kod wg 

Sokratesa 
11.303 

Rodzaj 

zajęć 
Wykład 30 godzin, laboratorium 60 godzin 

Opis Kurs omawia cztery najistotniejsze paradygmaty pojawiające się we współczesnym 

programowaniu: programowanie funkcyjne, imperatywne, obiektowe, programowanie w 

logice. Kurs pozwala spojrzeć szerzej na programowanie, a w szczególności pogłębić 

znajomość języków programowania i zrozumieć podstawowe zagadnienia 

implementacyjne. 

Program Modele obliczeń i paradygmaty programowania. 

Programowanie funkcyjne. 

Programowanie imperatywne. 

Składnia i analiza składniowa. 

Typy, kontrola typów. 

Semantyka języków programowania, interpretery i kompilatory. 

Programowanie obiektowe. 

Programowanie w logice. 

Efekty 

uczenia 
Wiedza: 

1. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języków i paradygmatów programowania 

(K_W02) 

2. Zna metody definiowania składni języków programowania (K_W02) 

3. Ma podstawową wiedzę w zakresie problemów i metod analizy składniowej (K_W02) 

4. Ma ogólną wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania i języków 

programowania (imperatywny, obiektowy, funkcyjny, logiczny, podstawy translacji, 

deklaracje i typy, odśmiecanie, mechanizmy abstrakcji); (K_W09) 

Umiejętności: 

1. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w języku funkcyjnym (K_U05) 

2. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w języku programowania w logice 

(K_U05) 

3. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w języku obiektowym (K_U05) 

4. Ocenia przydatność różnych paradygmatów i związanych z nimi środowisk 

programistycznych do rozwiązywania różnego typu problemów (K_U20) 

5. Umie stworzyć interpreter prostego języka programowania (K_U32) 

Kompetencje: 

1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (K_K01) 

2. Potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać 

terminów (K_K05) 



Literatura  
1.R. Sebesta, Concepts of Programming Languages, Addison Wesley, 2005 

2.A. Goldberg, D. Robson, Smalltalk-80 : the language and its implementation, Addison-

Wesley, 1983. 

3.R. Bird, Introduction to Functional Programming using Haskell, Prentice Hall, 1988 

4.B. C. Pierce, Types and Programming Languages,The MIT Press 2002 

5.J. Reynolds, Theories of Programming Languages, Cambridge University Press, 1998 

6.U. Nilsson, J. Małuszyński, Logic, Programming and Prolog, John Wiley & Sons, 1995 

Wymagan

ia 
Wstęp do programowania. Programowanie obiektowe. Języki, automaty i obliczenia. 

Założenia  
Forma 

zaliczenia 
Egzamin pisemny oraz programy zaliczeniowe. 

 

  



Nazwa pola Komentarz 
 

Tytuł Zespołowy projekt programistyczny 
Jednostka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 
Grupy Przedmioty obowiązkowe dla I roku informatyki 
Kod wg USOS 1000-2L5ZPP 
Kod wg Sokratesa 11.303 
Rodzaj zajęć Laboratorium 60 godzin 
 

Opis Celem tego przedmiotu jest zespołowe zrealizowanie przez studentów dużego 

projektu programistycznego. Powinno być to podsumowanie i praktyczne 

zweryfikowanie wiedzy programistycznej nabytej przez studentów na etapie 

licencjackim. Studenci powinni w trakcie tych zajęć przejść przez pełen cykl 

produkcji oprogramowania: od specyfikacji wymagań po testowanie (ze względów 

organizacyjnych zagadnienia takie jak pielęgnacja oprogramowania czy szkolenie 

użytkowników, choć ważne, są pomijane lub przedstawiane w bardzo 

ograniczonym zakresie). Zaleca się, by studenci w trakcie prac nad projektem 

poznawali (sami) nowe technologie konieczne do realizacji zadania. Faza 

pozyskiwania specyfikacji powinna być jak najbardziej zbliżona do rzeczywistości 

(tzn. studenci nie powinni dostawać gotowej specyfikacji wymagań, lecz stworzyć 

ją na podstawie rozmów z potencjalnym, preferowanym zewnętrznym, klientem). 
Program Zawartość zależna jest od realizowanego projektu. Poniżej wymienione są jedynie 

poszczególne fazy prac nad projektem: 
- stworzenie specyfikacji wymagań na podstawie kontaktów z użytkownikiem, 
- przygotowanie dokumentacji projektowej, 
- zaimplementowanie systemu połączone z tworzeniem odpowiedniej dokumentacji 

(technicznej i użytkownika), 
- przeprowadzenie testów. 
Pierwsza część zajęć dotyczy stworzenia dokumentacji projektowej, druga 

implementacji programu według sporządzonej dokumentacji. 
Istotnym elementem pierwszej części zajęć Projektu zespołowego jest poznawanie 

nowych narzędzi informatycznych, niezbędnych do realizacji zadania w drugiej 

części. (Uwaga: niektóre metodologie tworzenia oprogramowania zakładają 

łączenie ze sobą niektórych z wymienionych powyżej faz projektowania oraz 

tworzenia oprogramowania.) 
 

Efekty uczenia Wiedza: 
- ma wiedzę na temat inżynierii oprogramowania, w tym projektowania, 

wykorzystania API oraz narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania 

[K_W10] 
Umiejętności: 
- potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych 

wiarygodnych źródeł, dokonywać ich interpretacji oraz wykorzystywać przy 

tworzeniu oprogramowania [K_U02] 
- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym 

oraz w innych środowiskach, w tym w języku angielskim oraz z wykorzystaniem 

narzędzi informatycznych [K_U04] 
- potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku 

programistycznym [K_U05] 
- umie czytać ze zrozumieniem programy zapisane przez innych programistów 

[K_U06] 
- projektuje, analizuje pod kątem poprawności i złożoności obliczeniowej oraz 

programuje algorytmy; wykorzystuje podstawowe techniki algorytmiczne i struktur 

danych [K_U07] 
- ocenia przydatność różnych paradygmatów i związanych z nimi środowisk 



programistycznych do rozwiązywania różnego typu problemów [K_U20] 
- potrafi wykonać analizę wymagań dla systemu informatycznego oraz projektuje 

oprogramowanie [K_U21] 
- potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i 

narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia 

do typowych zadań informatycznych [K_U22] 
- potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty 

system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi [K_U23] 
- potrafi wykonać prostą analizę sposobu funkcjonowania systemu informatycznego 

i ocenić istniejące rozwiązania informatyczne, przynajmniej w odniesieniu do ich 

cech funkcjonalnych [K_U24] 
- tworzy, ocenia i realizuje plan testowania [K_U25] 
- ma umiejętność posługiwania się przynajmniej jednym z najbardziej popularnych 

systemów zarządzania wersjami [K_U27] 
- posługuje się wzorcami projektowymi [K_U28] 
- potrafi opisywać systemy informatyczne w sposób zrozumiały dla 

nieinformatyka; potrafi przygotować prezentację z użyciem narzędzi 

informatycznych [K_U29] 
- zna język angielski w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem 

dokumentacji oprogramowania, podręczników i artykułów informatycznych 

[K_U30] 
Kompetencje: 
- rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami programistycznymi, 

mającymi długofalowy charakter [K_K02] 
- rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i 

innych osób; postępuje etycznie [K_K03] 
- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze (w tym w Internecie) 

[K_K04] 
- potrafi pracować w zespole informatyków, w tym także potrafi zarządzać swoim 

czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów [K_K05] 
- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy [K_K06] 
 

Literatura - M. Fowler, K. Scott, UML w kropelce, LTP 2002, 
- K. Robin Essential Scrum, A Practical Guide to the Most Popular Agile Process, 

Addison-Wesley Professional  2012, 
- R. Dumnicki, A. Kasprzyk, M. Kozłowski, Analiza i projektowanie obiektowe, 

Helion 1998, 
- P. Kroll, P. Kruchten, The Rational Unified Process Made Easy: A Practitioner's 

Guide to the RUP, Addison-Wesley Professional 2003, 
- E. Yourdon, C. Argila, Analiza obiektowa i projektowanie, WNT 2000. 
 

Wymagania Programowanie obiektowe. Bazy danych. Inżynieria Oprogramowania. Aplikacje 

WWW. Systemy operacyjne. Programowanie współbieżne. Sieci komputerowe. 
Założenia  

Forma zaliczenia Egzamin 

 


