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Wstęp do informatyki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bioinformatyka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
BD000000BBIS.I2B.2930.22

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Jan Jełowicki

Pozostali prowadzący Jan Jełowicki, Małgorzata Wnętrzak

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie z ogólnym regułami przetwarzania algorytmicznego i algorytmizacji

C2 Zapoznanie z klasycznymi teoretycznymi modelami przetwarzania

C3 Zapoznanie z podstawowymi prostymi i strukturalnymi typami danych stosowanymi w imperatywnych opisach
algorytmów

C4 Zapoznanie z pojęciem kodu wykonywalnego i metodami podejmowania sterowanej nim akcji procesowej

C5 Zapoznanie z koncepcją środowiska wykonywania procesów we współczesnych systemach operacyjnych

C6 Opanowanie podstaw języka imperatywno-proceduralnego wysokiego poziomu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
koncepcję programowania proceduralnego, klasyczne
teoretyczne modele obliczeń oraz konsekwencje ich
równoważności / nierównoważności

BI_P6S_WG06,
BI_P6S_WG07

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

W2 pojęcie algorytmu i reguły algorytmicznego
opisywania złożonych czynności

BI_P6S_WG06,
BI_P6S_WG07

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

W3
reguły uruchamiania kodu wykonywalnego
i sterowania procesami w różnych systemach
operacyjnych

BI_P6S_WG06,
BI_P6S_WG07

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

W4 podstawowe właściwości języków programowania BI_P6S_WG06,
BI_P6S_WG07

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

W5
klasyczne imperatywne konstrukcje sterujące
przebiegiem procesów algorytmicznych oraz
stosowane w nich typy danych

BI_P6S_WG06,
BI_P6S_WG07

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

W6 przyczyny pojawiania się błędów programistycznych
oraz metody ich unikania i eliminacji

BI_P6S_WG06,
BI_P6S_WG07

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

W7 typowe formy rozpowszechniania oprogramowania
BI_P6S _WK11,
BI_P6S_WG05,
BI_P6S_WG08,
BI_P6S_WK12

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
posłużyć się opanowanym językiem programowania
wysokiego poziomu dla wyrażenia prostego algorytmu
oraz wykorzystywanej w nim struktury danych

BI_P6S_UW01,
BI_P6S_UW04,
BI_P6S_UW07,
BI_P6S_UW11

Projekt, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

U2 programowo przeglądać, filtrować i sortować struktury
tablicowe i listowe

BI_P6S_UW06,
BI_P6S_UW07

Projekt, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

U3 programowo odczytywać i generować pliki tekstowe
z danymi o różnej strukturze wewnętrznej

BI_P6S_UW01,
BI_P6S_UW06,
BI_P6S_UW07

Projekt, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

U4 korzystać z bibliotek programistycznych i ich
dokumentacji

BI_P6S_UW01,
BI_P6S_UW04,
BI_P6S_UW07

Projekt, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

U5 implementować projekt algorytmu na poziomie
podprogramów, także z użyciem rekurencji

BI_P6S_UW01,
BI_P6S_UW07

Projekt, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

U6 uruchamiać programy w trybie diagnostycznym w celu
eliminacji błędów

BI_P6S_UO16,
BI_P6S_UW01,
BI_P6S_UW04

Projekt, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 algorytmizowania pracochłonnych czynności
o powtarzalnym charakterze

BI_P6S_KK02,
BI_P6S_KK03

Projekt, Obserwacja
pracy studenta

K2
samodzielnego poszukiwania praktycznych rozwiązań
problemów przetwarzania danych na podstawie
literatury i dokumentacji technicznej

BI_P6S_KK01,
BI_P6S_KK02,
BI_P6S_KK03

Projekt, Obserwacja
pracy studenta

K3 tworzenia narzędzi wspomagających jego pracę
w zakresie przeszukiwania i przekształcania danych

BI_P6S_KK02,
BI_P6S_KK03,
BI_P6S_KO05,
BI_P6S_KO07

Projekt, Obserwacja
pracy studenta

K4 współpracy z innymi osobami przy rozwiązywaniu
problemów

BI_P6S_KO05,
BI_P6S_KO06,
BI_P6S_KO07

Projekt, Obserwacja
pracy studenta

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 80

Przygotowanie projektu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Notacje danych. Teoretyczne modele przetwarzania. Równoważność modeli
przetwarzania. Dane i kod wykonywalny. Formaty danych. Rodzaje plików
wykonywalnych. Zarządzanie procesami w systemach operacyjnych. Języki
programowania. Interpretery i kompilatory. Zadanie algorytmiczne. Podstawowe
typy i struktury danych. Najważniejsze rodzaje instrukcji algorytmicznych. Kurs
języka Python. Elementy weryfikacji poprawności algorytmów. Narzędzia
programistyczne. Formy rozpowszechniania i licencjonowania oprogramowania.

Wykład

2.

Teoretyczne modele obliczeń: automaty skończone, maszyny Turinga, programy
licznikowe. Notacje algorytmów. Powłoka użytkownika w systemie operacyjnym:
składnia poleceń, zarządzanie plikami, zarządzanie procesami. Język Python: typy
danych, zmienne, wejście i wyjście, instrukcje warunkowe i algorytmy z
rozgałęzieniami, listy i tablice; iterowanie elementów ciągu, algorytmy
wyszukiwania i zloczania, podprogramy i rekurencja, obsługa plików tekstowych.
Czytanie i przetwarzanie danych sekwencyjnych. Debugger. Schemat
algorytmiczny programu użytkowego z obsługą zleceń operatora.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pracownia komputerowa, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne 30%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność
na zajęciach, Wykonanie ćwiczeń 70%

Dodatkowy opis

Wymagane pozytywne zaliczenie obu komponentów (wykłady, ćwiczenia)

Wymagania wstępne
Technologia informacyjna
Elementy algebry
Elementy matematyki dyskretnej
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Literatura
Obowiązkowa

D. Harel, Y. Feldman: Rzecz o istocie informatyki: algorytmika, WNT, Warszawa 20081.
A. Downey: Myśl w języku Python. Helion 20172.
J. Swacha: Podstawy programowania komputerów w języku Python. Szczecin 20093.

Dodatkowa

A. Downey: Think Python. (http://www.greenteapress.com/thinkpython), 2002–20121.
N. Wirth: Algorytmy + struktury danych = programy. WNT 20022.
J. Bentley: Perełki programowania. Helion 20123.
P. Chrząstowski-Wachtel: Wstęp do programowania.4.
(http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Wst%C4%99p_do_programowania)



6 / 6

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BI_P6S_KK01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i jej aktualizacji

BI_P6S_KK02 odpowiedniego określania priorytetów służących realizacji określonego zadania

BI_P6S_KK03 stosowania metod badawczych właściwych dla bioinformatyki, ma znajomość rozwoju dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych

BI_P6S_KO05 inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

BI_P6S_KO06 wypełniania zobowiązań społecznych

BI_P6S_KO07 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

BI_P6S_UO16 współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

BI_P6S_UW01
stosować zaawansowane techniki informatyki: pracować w środowiskach różnych systemów operacyjnych,
stosować różne programy użytkowe, samodzielnie zaprojektować proste programy komputerowe oraz
projektować bazy danych biologicznych i zootechnicznych

BI_P6S_UW04 poszukiwać i wykorzystywać informacje z zakresu biologii, statystyki matematycznej i informatyki, także w
języku obcym

BI_P6S_UW06 projektować tematyczne bazy danych zwłaszcza z zakresu biologii i hodowli

BI_P6S_UW07 samodzielnie zaprojektować programy komputerowe, w szczególności dedykowane zagadnieniom
przyrodniczym i rolniczym

BI_P6S_UW11 samodzielnie wykonywać proste projekty badawcze z zakresu bioinformatyki

BI_P6S_WG05 w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu praw genetyki klasycznej, molekularnej, populacyjnej
oraz cytogenetyki

BI_P6S_WG06 znaczenie interdyscyplinarnego wykorzystania wiedzy z zakresu, matematyki, fizyki, biofizyki, chemii,
biochemii niezbędną dla zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych

BI_P6S_WG07 w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu problemów właściwych dla bioinformatyki oraz zna ich
powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi i możliwościami ich wykorzystania w praktyce

BI_P6S_WG08
w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu kategorii pojęciowych i terminologii informatycznej,
biologicznej, matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej i rolniczej oraz podstawowe procesy
zachodzące w cyklu życia urządzeń

BI_P6S _WK11 zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

BI_P6S_WK12 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, potrafi
korzystać z zasobów informacji patentowej


