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10)
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11)

c) stacjonarne
polski

Opanowanie zagadnień z teorii algorytmów, umiejętność tworzenie schematów blokowych obliczeń
matematycznych. Tworzenie i czytanie ze zrozumieniem programów zapisanych w języku C++, oraz
obsługa środowiska programistycznego DevCpp.
a) Wykład, liczba godzin 15;
b) Ćwiczenia laboratoryjne, liczba godzin 30;
Wykład: w formie prezentacji przedstawiający zagadnienia niezbędne do pisania programów w języku
C++.
Ćwiczenia laboratoryjne: indywidualna praca z wykorzystaniem zagadnień omawianych na wykładzie.
Projekt: praca samodzielna nad przygotowaniem projektu programu na zdefiniowany temat.
A. Wykłady
Paradygmaty i podział języków programowania. Zasady budowania schematów blokowych.
Obsługa środowiska programistycznego DevCpp. Składnia i semantyka języka C++, struktura
programów. Typy zmiennych i ich wykorzystanie. Instrukcje warunkowe i wyboru. Instrukcje
iteracyjne. Funkcje. Operacje na plikach. Rekurencja.
B. Ćwiczenia
Zapis algorytmów prostych zadań matematycznych w postaci schematu blokowego. Posługiwanie
się zmiennymi różnych typów, wykonywanie operacji na tych zmiennych. Korzystanie z instrukcji
warunkowych (if...else) i wyboru (switch). Tworzenie programów zawierających instrukcje
iteracyjne (for, do...while, while). Definiowanie funkcji, wykorzystanie funkcji rekurencyjnych.
Wykonywanie operacji zapisu i odczytu danych z plików.

12)

Założenia i cele przedmiotu :
13)

Formy dydaktyczne, liczba godzin :

14)

Metody dydaktyczne :

15)

Pełny opis przedmiotu :

Wymagania formalne (przedmioty
16)
wprowadzające) :

Matematyka, Technologia informacyjna.
Wiedza: znajomość działań matematycznych na zbiorach danych (macierze)
Umiejętności: Wykonywanie operacji plikowych w systemie MS Windows,

17)

Założenia wstępne :

01 - umie zapisać w postaci schematu blokowego algorytmy prostych zadań matematycznych
02 - umie zastosować podstawowe instrukcje języka c++
03 - umie zapisać kod źródłowy programu opisany schematem blokowym
04 - potrafi samodzielnie opracować algorytm oraz zaimplementować go do wykonania obliczeń na
zewnętrznym zbiorze danych

18)

Efekty kształcenia :

Ocena wykonania zadań pisania programów komputerowych w trakcie zajęć 01, 02, 03
19)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia : Ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 01, 02, 03
Ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat 04
Forma dokumentacji osiągniętych
20)
efektów kształcenia :

Złożone zadania projektowe i ich ocena
Imienne karty oceny studenta

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
21)
końcową :

Ocena wykonania zadania projektowego 20%
Ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 20%
Ocena zadań wykonywanych na zajęciach ćwiczeniowych 60%
Wykład realizowany w sali dydaktycznej ze sprzętem multimedialnym, ćwiczenia w laboratorium
komputerowym.
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UWAGI :

1

25)

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot

:

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych
80 h
efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2,2 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
2,2 ECTS
projektowe, itp.:
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu

26)

:

Nr /symbol
efektu
01

umie zapisać w postaci schematu blokowego algorytmy prostych zadań matematycznych

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K_U08

02

umie zastosować podstawowe instrukcje języka c++

K_U07

03

umie zapisać kod źródłowy programu opisany schematem blokowym

K_U07

04

potrafi samodzielnie opracować algorytm oraz zaimplementować go do wykonania
obliczeń na zewnętrznym zbiorze danych

K_U15

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

2

