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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa 
przedmiotu: Język angielski  

Kod przedmiotu: WELEXXWSJ-JA1-9 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia ogólnego 

Obowiązuje od 
naboru: 

2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt 
ECTS: 

C 60 x 9 sem./+ 
razem: 540 godz., 19 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Język angielski poziom B1 

Program: 

Semestr: I 
Semestr: II 
Semestr: III 
Semestr: IV 
Semestr: V 
Semestr: VI 
Semestr: VII 
Semestr: VIII 
Semestr: IX 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: mgr Anna ZENELI 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Studium Języków Obcych 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Semestr 1. i 2.: 
powtórzenie czasów gramatycznych, strony biernej i rodzajów zdań; rozwijanie umiejętności 
pisania- formy report, e-mail, letter of complaint, letter asking for info; umiejętności mówienia - 
roleplays, oral reproductions; doskonalenie umiejętności czytania i słuchania; wprowadzenie 
języka wojskowego /przydział służbowy, stopnie wojskowe, ,wyposażenie żołnierza, strzelnica, 
batalion piechoty/ - przygotowanie do egzaminu STANAG A2 
Semestr 3., 4. i 5.: 
realizacja modułu politechnicznego - przygotowanie do egzaminu B2 według Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) /powtórzenie i konsolidacja zagadnień 
gramatycznych; doskonalenie 4 umiejętności ; rozpoczęcie przygotowania do egzaminu NATO 
STANAG  6001 A3 /sem. 4. i.5. -  grupy zaawansowane/ ; rozszerzanie znajomości języka 
wojskowego : 
wojskowi obserwatorzy ONZ, komunikacja radiowa, Legia cudzoziemska, wojna o Falklandy, siły 
specjalne, zasady użycia siły, wspólne dowództwo,  lotniskowiec, ćwiczenia międzynarodowe, 
rodzaje  rozkazów,  operacje CSAR, pierwsza pomoc, operacje pokojowe, punkt kontrolny; 
Semestr 6.: 
kontynuacja realizacji programu w sprawnościach listening  i reading na poziom 3232 NATO 
STANAG 6001 A3 : powtórzenie materiału z poziomu upper intermediate - egzamin B2 według 
ESOKJ; 
 Semestr 7., 8. i 9. 
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kontynuacja przygotowań do egzaminu na poziom 3232 /czytanie i słuchanie wiadomości, 
czytanie artykułów z rekomendowanej prasy anglojęzycznej, słuchanie audycji popularno-
naukowych Radio BBC, powtarzanie słownictwa wojskowego, politycznego i ekonomicznego;  
podtrzymywanie umiejętności mówienia i pisania na poziomie B2 według ESOKJ i NATO STANAG 
6001 z poziomu A2. 

Pełny opis 
przedmiotu 

(treści 
programowe): 

ĆWICZENIA 
 
I rok - semestr II letni 60 godzin  
 
Zajęcia 1. A letter requesting info  - Unit 18 With reference to – Targets 3  
  Indirect questions. GW 3 
 
Zajęcia 2. SF 6A The vote, Conditional 1,2,3 GW 3 
 
Zajęcia 3.  SF 6B Women in politics, I wish GW 3                                                                                                                       

 
Zajęcia 4.  Grammar practice Conditional 1,2,3, I wish  
                               Writing A na ocenę:- A letter requesting info /10p/ 
 
Zajęcia 5.  Irregular verbs test 1  -  

SF 6C Politically incorrect , konstrukcja should have done 
 

Zajęcia 6.  SF 6D Politically correct. Vocab and grammar revision SF U 1-6 
 
Zajęcia 7                 Tenses revision 
   How to write an incident report /materiały do skopiowania/ 
 
Zajęcia 8                 Revision słówka i zwroty Unit SF U 6 

Mock exam L2028 reading./75 min/  

Zajęcia 9. Mock exam L2028 listening /ok.45 min/ Omówienie słownictwa reading , 
listening 

Zajęcia 10.  Mock exam L2028 writing /75 min/ –wspólne redagowanie na tablicy 

Zajęcia 11. Roleplays  L2028 – uwaga ! punkty za “Introduce yourself” ! 
 
Zajęcia 12. SF 7A Green issues. 
 
Zajęcia 13 SF 7B Green houses. Futures review. Future Perfect S and C GW3 
 
Zajęcia 14 SF 7C i 7D HW: 7D str 73 
 
Zajęcia 15 Achievement test 1  

Grammar - Gramatyka do Unitów 1-7– /czasy, used to, str bierna prosta, 
condi tionals, I wish, indirect  questions, relative clauses/ 
50% słownictwa w zdaniach w oparciu o przerobione unity z SF  

 
Zajęcia 16. Vocab quiz 1 SF U 6-7 /20 słówek/ C2 Unit 1. Alpha Parachute regiment.  
                               A letter of complaint Unit 16 Not up to my expectations – Targets 3 /linking  
                              words/  

 
Zajęcia 17.  C2 Unit 1. Bravo  The battle. Strona bierna GW3 str 74-83 Achievement Test  

1 dla nieobecnych usprawiedliwionych – z wyjątkiem.    urlopów.     
HW : C2 Unit 1 Charlie  

 
Zajęcia 18. Writing B   i   C na ocenę /75 min/ An incident report, A letter of complaint /po 

10 pkt;      ocena za każde zadanie/ 
                         
Zajęcia 19. Grammar practice Strona bierna GW3 str. 78-83. Roleplays  
  
Zajęcia 20. C2 Unit 1 Delta Personal equipment    
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Strona bierna GW3 str. 78-83 
 
Zajęcia 21. Irregular verbs test 2 
                               C2 Unit 1  Echo The platoon training programme.C2 U1 vocab revision; Roleplays
   
 
Zajęcia 22. Writing B na ocenę /75 min/ A letter requesting info, An incident report  /po 

10 pkt;           ocena za każde zadanie/ 
 
 

 
Zajęcia 23. C2 Unit 2. Alpha The Battalion, Unit 2  Bravo Battalion HQ 
 
Zajęcia 24. C2 Unit 2 Delta Range day 2-min speech na ocenę /ok 10 zdań w oparciu o 
słown 
                               ictwo z książki/- tematy  SF U1-7 
 
Zajęcia 25.              C2 Unit 2 Echo  Exercise Mountain Trail, 2-min speech na ocenę /ok 10 zdań w  
                               oparciu  o słownictwo z książki/- tematy  SF U1-7 
 
Zajęcia 26.  Vocab quiz 2 C2 U1-2 /20 słówek/  Revision for the test. 
 
Zajęcia 27. Achievement test 2  

Grammar - czasy, strony bierna zaawansowana wraz z He’s said to have done 
sth , indirect questions, conditionals, I wish, linking words /although, despite, in 
spite of, furthermore, , firstly, secondly , in addition / 
C2 U1-2  -  5 zdań do przetłumaczenia 

  
Zajęcia 28.             Irregular verbs test 3 . Achievement Test  2 dla nieobecnych 

usprawiedliwionych – z wyjątkiem.    urlopów.    Roleplays. 
 
Zajęcia 29. 2-min speech na ocenę /ok 10 zdań w oparciu o słownictwo z książki/- tematy  
SF 
                               U1-7  Roleplays. Listening comprehension – WB C2 Unit 1 i 2 Echo str. 9 i 15 
 
Zajęcia 30.            Roleplays. Wystawianie ocen. 
                         
 
I rok - semestr II letni 60 godzin  
 
Zajęcia 1. A letter requesting info  - Unit 18 With reference to – Targets 3  
  Indirect questions. GW 3 
 
Zajęcia 2. SF 6A The vote, Conditional 1,2,3 GW 3 
 
Zajęcia 3.  SF 6B Women in politics, I wish GW 3                                                                                                                       

 
Zajęcia 4.  Grammar practice Conditional 1,2,3, I wish  
                                Writing A na ocenę:- A letter requesting info /10p/ 
 
Zajęcia 5.  Irregular verbs test 1  -  

SF 6C Politically incorrect , konstrukcja should have done 
 

Zajęcia 6.  SF 6D Politically correct. Vocab and grammar revision SF U 1-6 
 
Zajęcia 7                 Tenses revision 
   How to write an incident report /materiały do skopiowania/ 
 
Zajęcia 8                 Revision słówka i zwroty Unit SF U 6 

Mock exam L2028 reading./75 min/  
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Zajęcia 9. Mock exam L2028 listening /ok.45 min/ Omówienie słownictwa reading , 
listening 

Zajęcia 10.  Mock exam L2028 writing /75 min/ –wspólne redagowanie na tablicy 

Zajęcia 11. Roleplays  L2028 – uwaga ! punkty za “Introduce yourself” ! 
 
Zajęcia 12. SF 7A Green issues. 
 
Zajęcia 13 SF 7B Green houses. Futures review. Future Perfect S and C GW3 
 
Zajęcia 14 SF 7C i 7D HW: 7D str 73 
 
Zajęcia 15 Achievement test 1  

Grammar - Gramatyka do Unitów 1-7– /czasy, used to, str bierna prosta, 
conditionals, I wish, indirect  questions, relative clauses/ 
50% słownictwa w zdaniach w oparciu o przerobione unity z SF  

 
Zajęcia 16. Vocab quiz 1 SF U 6-7 /20 słówek/ C2 Unit 1. Alpha Parachute regiment.  
                               A letter of complaint Unit 16 Not up to my expectations – Targets 3 /linking 
                               words/  
 
Zajęcia 17.  C2 Unit 1. Bravo  The battle. Strona bierna GW3 str 74-83 Achievement Test  

1 dla nieobecnych usprawiedliwionych – z wyjątkiem.    urlopów.     
HW : C2 Unit 1 Charlie  

 
Zajęcia 18. Writing B   i   C na ocenę /75 min/ An incident report, A letter of complaint /po 

10 pkt;      ocena za każde zadanie/ 
                         
Zajęcia 19. Grammar practice Strona bierna GW3 str. 78-83. Roleplays  
  
Zajęcia 20. C2 Unit 1 Delta Personal equipment    

Strona bierna GW3 str. 78-83 
 
Zajęcia 21. Irregular verbs test    C2 Unit 1  Echo The platoon training programme.C2 U1  
                               vocab revision; Roleplays   
 
Zajęcia 22. Writing B na ocenę /75 min/ A letter requesting info, An incident report  /po 

10 pkt;           ocena za każde zadanie/ 
 
Zajęcia 23. C2 Unit 2. Alpha The Battalion, Unit 2  Bravo Battalion HQ 
 
Zajęcia 24. C2 Unit 2 Delta Range day  2-min speech na ocenę /ok 10 zdań w oparciu  
                               o słownictwo z książki/- tematy  SF U1-7 
 
Zajęcia 25.             C2 Unit 2 Echo  Exercise Mountain Trail,   
                2-min speech na ocenę /ok 10 zdań w oparciu o słownictwo z książki/- tematy  SF  
                               U1-7 
 
Zajęcia 26.  Vocab quiz 2 C2 U1-2 /20 słówek/  Revision for the test. 
 
Zajęcia 27. Achievement test 2  

Grammar - czasy, strony bierna zaawansowana wraz z He’s said to have done 
sth , indirect questions, conditionals, I wish, linking words /although, despite, in 
spite of, furthermore, , firstly, secondly , in addition / 
C2 U1-2  -  5 zdań do przetłumaczenia 

  
 
Zajęcia 28.             Irregular verbs test 3 . Achievement Test  2 dla nieobecnych 

usprawiedliwionych – z wyjątkiem.    urlopów.    Roleplays. 
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Zajęcia 29. 2-min speech na ocenę /ok 10 zdań w oparciu o słownictwo z książki/- tematy  
SF  
                               U1-7 
                               Roleplays. Listening comprehension – WB C2 Unit 1 i 2 Echo str. 9 i 15 
 
Zajęcia 30.             Roleplays. Wystawianie ocen. 
                         
 
II rok - semestr III zimowy 60 godz. 
 
Zajęcia 1.  SF Unit 8A - Cold comfort, 8B- Bill of health 
   
Zajęcia 2. A letter of complaint , an assessment report, an incident report – layout 

revision. Linking words revision. although, despite, nevertheless, however, yet, 
whereas, thus, because of, consequently, therefore 

 
Zajęcia 3 SF Unit 8C - Alternative therapies /modals for permission, obligation, 

prohibition – revision/ 
  
Zajęcia 4. Irregular verbs test 1. SF Unit 8D – Let’s dance /modals + perfect infinitives 

GW 3 Unit 5/ 
 
Zajęcia 5. Writing A - A letter of complaint /35 min/ 
   
Zajęcia 6.  C2 Unit 3  Military observer - Alpha, Bravo. The Economist News reading 

3.1/1/ 
                               Vocab quiz 1 – SF U8 – 20 zwrotów, słówek 
 
Zajęcia 7.               Powtórzenie słówek z SF U8; C2 Unit 3 Charlie, Delta  

The Economist News reading 3.1/2/ 
 
 

 
Zajęcia 8. C2 Unit 3  Echo – Vehicle patrol; Unit 3 WB listening str.21. 
  Powtórzenie Unitu 3. 
 
Zajęcia 9                Writing B - An incident  report . /35 min/ 
 
Zajęcia 10 C2 Unit 4 March or die -Alpha ,Charlie. The Economist News reading  3.2/1/ 
                               Vocab quiz 2 – C2 U3 – 20 zwrotów, słówek 
  
Zajęcia 11     C2 Unit 4 Bravo,  Delta  tylko str. 40.   News listening – Przykładowe materiały 

egzaminacyjne na poz.3 – listening nr 29,30 
 
 Zajęcia 12. Irregular verbs test 2. Powtórzenie - strona bierna zaawansowana  

C2 Unit 4 Delta   str. 41,    praca nad listening script 34 .  
 
Zajęcia 13. C2 Unit 4 Echo ;Unit 4 WB listening str.27 .Powtórzenie Unitu 4.  

The Economist News reading 3.2/2/ 
 
Zajęcia 14. Achievement Test 1 – 1 ocena /40 min/ 

Part 1 gramatyczno-słownikowa  
Part 2 tłumaczenie 5 zdań z C2 Unitu 3 i 4 /10 pkt/  
czasy, strona bierna zaawansowana , indirect questions, conditionals, I wish, 
linking words, modals + perfect infinitives  
50% słownictwa w zdaniach w oparciu o przerobione unity z SF i C2. 

 
Zajęcia 15.  Pollution. Greenhouse Effect /Green topics/ . Guided discussion 
 
Zajęcia 16.  Writing C – A letter of request, An incident report  /75 min/  
                                Vocab quiz 3 – C2 U4– 20 zwrotów, słówek                                                                             
 
Zajęcia 17. SF Unit 9A – Celebrity heroes, 9B – Local Hero; HW : 9C – Villains 
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Zajęcia 18. SF Unit 9D – Hate list . Vocab SF U9 revision. 
                        
Zajęcia 19. Energy crisis. Powering the future /Green topics/. Guided discussion  
 
Zajęcia 20. C2 Unit 5 The 3d ACR- Alpha . News listening – Przykładowe materiały – 

listening nr 27,28 
 

Zajęcia 21 C2 Unit 5 Bravo /przypomnienie słownictwa How to get there/,. The 
Economist News reading 3.3/1/ Vocab quiz 4 – SF U9– 20 zwrotów, słówek                                                                             

 
 

Zajęcia 22. Irregular verbs test 3. Powtórzenie linking words. 
C2 Unit 5 Delta, Unit 5 WB Listening  str. 33.  
.  

Zajęcia 23. C2 Unit 5 Echo. C2 Unit 5 – vocab revision  
                                                                                          
Zajęcia 24.  Achievement  Test 2 -  /40 min/ 

czasy, strona bierna zaawansowana  , indirect questions, conditionals, I wish, 
linking words , modals + perfect infinitives  
50% słownictwa w zdaniach w oparciu o przerobione unity z SF i C2  

 
Zajęcia 25.             Powtórzenie słówek z C2 Unit 5  

SF Unit 10A  - Good deeds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  
Zajęcia 26. SF Unit 10B -  Giving. Reported Speech revision   
 
Zajęcia 27 The Economist News reading 3.3 /2/ Vocab revision -news reading and 
                               listening 
                         
Zajęcia 28.             SF Unit 10 C – Aid worker 

 
Zajęcia 29. SF Unit 10 D – A good job . SF Unit 10 vocab revision 
                         
Zajęcia 30.              Wystawianie ocen.  
 
 
 
 
II rok  - semestr IV letni - 60 godzin 
 
Zajęcia  1.              Vocab revision Greenhouse effect, Pollution, Energy crisis, Powering the 
                               future Vocab revision C2 Units 1-5, SF U10, Vocab revision The Economist  
                               News 3.1-3.3 
 
Zajęcia  2. Irregular verbs test 1  SF U11 A Globe trotting, SF U11 B South is up 
 
Zajęcia  3                Writing A  An incident report , A transactional letter requesting info /75min/ 
                                ocena 
                         
Zajęcia  4. SF U11 C Positive psychology /articles GW 3/ SF U11 D Perfect locations /so  
                               and such GW3/  
 
Zajęcia  5.              Vocab quiz 1 - The Economist News 3.1-3.3 

C2 Unit 6  International HQ Alpha.  
NATO Military structure / głównie ACO i ACT SHAPE SACEUR/www.nato.int 
zakładka     structure/ 
Struktury NATO w Polskich Siłach Zbrojnych – tylko: MNC NE -Szczecin, 
NFIU - Bydgoszcz JFTC-Bydgoszcz,   MND-NE – Elbląg  http://mon.gov.pl/ 
 

Zajęcia  6. C2 Unit 6 Bravo, ćwiczenia tłumaczeniowe Ask / Tell / Get/ Have  sb do (to do) 
                               Sth  GW3, The Economist News reading 4.1 /1/ 

 
Zajęcia  7. C2 Unit 6 Charlie Greeting and introduction, Delta Telephoning; The 

Economist News reading 4.1/2/  

http://mon.gov.pl/
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Zajęcia  8. C2 Unit 6 Delta  str. 61 Memorandum, Unit 6 Echo The visit. Analiza 

słownictwa    
  /Jak napisać e-mail służbowy i memo Model Exam 3 stopień/ 
 Uwaga ! Na następne zajęcia proszę przynieść kolorowe pisaki i nożyczki ! 
 
Zajęcia  9. Vocab revision  - C2 units 1-6, SF Units 1-5 

 Vocab revision  – zajęcia plastyczne 1: przygotowanie fiszek w grupach    
 
Zajęcia 10. Listening  WB Unit 6; Review 1 WB Unit 1-6 str. 40-41 

Vocab , grammar revision 
 

Zajęcia   11. Irregular verbs test 2  
Vocab , grammar revision. C2 U1-6 – ćwiczenia tłumaczeniowe 
 

Zajęcia  12. Achievement Test 1   1 ocena 
Grammar Test  - czasy, strona bierna, so, such, przedimki, conditionals, I wish, 
łączniki, zdania przydawkowe i celowe, modals +perfect infinitive, indirect 
questions, reported speech 
Vocabulary - 5 zdań do tłumaczenia C2 Units 1-6 

 
Zajęcia  13. SF U 12A Loot. Passives review. Causative have GW3 /1/ 
 
Zajęcia   14 SF U 12B Bounty hunter. The Economist News reading 4.2 /1/ 

 
Zajęcia   15. SF U 12C Scam, Causative have GW 3 /2/ 

 
Zajęcia  16. SF U 12D Dollar bill. Credit cards. Grammar revision 
 Uwaga ! Na następne zajęcia proszę przynieść kolorowe pisaki i nożyczki ! 

 
Zajęcia  17. Oral presentations na ocenę /3 min/ Tematy:  

Greenhouse  effect, Pollution,  Energy crisis, Powering the future. Tematy 
egzaminacyjne B2 z SF.  
SF1-12, Green words - vocab revision– zajęcia plastyczne 2: przygotowanie 
fiszek w grupach    

 
Zajęcia  18.  Oral presentations na ocenę /3 min/ Kontynuacja zajęć plastycznych 17. 
 
Zajęcia  19.  Vocab quiz 2 - SF U 10-12 oraz Green words.  

C2 Unit 7 Carrier Alpha Delta  Bravo, Charlie  
 
Zajęcia  20. Writing B  An e-mail to a friend,  A report – (75 min) ocena 
 
 
Zajęcia  21 Irregular verbs test 3 C2 Unit 7 Echo!!!! – Task Force Alpha    
  Unit 7 WB Listening  str. 47 
 
Zajęcia  22 Revision vocab Unit 7 Alpha, Delta, Echo  - Z NACISKIEM NA ECHO  
 C2 Unit 8 Alpha Exercise planning The Economist news reading 4.2 /2/  
   
Zajęcia  23. C2 Unit 8 Bravo Joining instruction, Charlie Lunch in the mess. News reading 
or  
                               Listening   The Economist news reading 4.3 /1/  
 
Zajęcia  24. C2 Unit 8 Delta Press briefing, Echo Information briefing.  

How to conduct a briefing Model Exam 3 stopień. 
 
Zajęcia  25. Vocab quiz 3 - C2 units 6,7,8 Unit 8 WB Listening str. 53 

Briefings’ scripts C2 U1-8 - tłumaczenie zdań z listy 
                          
Zajęcia  26. Achievement Test 2 gramatyczno-słownikowy 

Grammar      czasy, strona bierna, so, such, przedimki, conditionals, I wish, 
causative have łączniki, zdania przydawkowe i celowe, modals +perfect 
infinitive, indirect questions 
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Vocabulary C2   5 zdań do tłumaczenia z briefingów C2 
 

Zajęcia  27. The Economist news reading 4.3 /2/  
Listening 31,32 Przykładowe materiały egzaminacyjne 

 
Zajęcia  28. The Economist news reading 4.4  

Achievement Test 2. dla nieobecnych  
                        
Zajęcia  29.             L3057 – reading 
 
Zajęcia  30. L3057 – listening. Wystawianie ocen. 
 
 
 
III rok - semestr V zimowy -60 godzin    
           
Zajęcia 1. Powtórzenie słownictwa z semestru III i IV w dowolnej formie 

a. Campaign 2 Units 1-8 
b. Greenhouse Effect. Energy crisis. Pollution. Powering the future.  
 

Zajęcia 2. Unit 9 Alpha  str. 84, 85, Unit 9 Bravo, str. 86, 87 . 
   
Zajęcia 3. Zdania okolicznikowe celu wprowadzenie (FCE Use of English) 
  Clauses of purpose ( so that, in order to, in case)  
 
Zajecia 4. Irregular verbs test 1 Clauses of purpose. .– przećwiczyć w 
                               formie tłumaczenia 
 

Unit 9 Delta – The relief in place   str. 90, 91 
Zajęcia 5.                Unit 9 Echo  str. 92, 93 Unit 9 WB Listening  str. 59; C2 U1-4 
                               Vocab revision 
 
Zajęcia 6. Vocab quiz 1 ; C2 Unit 1-4 - 20 słówek , zwrotów 
                               Crime. New Zealand top of world crime figures/. Guided discussion 
 
Zajęcia 7. Unit 10 Alpha str. 94, 95. The Economist News reading 5.1/1/ 
 
Zajęcia 8. Reported Speech  Statements -  Powtórzenie formuł pisania : incident, 

assessment report, letter requesting info, of complaint, e-mail to a friend 
   
Zajęcia 9.  Unit 10 Bravo  , Unit 10 Charlie . The Economist News reading 5.1/2/ 
 
Zajęcia 10. Drug abuse – /str.32 Opracowania tematyczne – Matasek/  
                               Guided discussion -ing vs.- ed  (np.Murphy Unit 97, 98 GW3 str 51 ) C2 Unit 5-8 
                               vocab revision 
 
Zajęcia 11.             Vocab quiz 2 ; C2 Unit 5-8 - 20 słówek , zwrotów 
                               Unit 10 Delta  str. 100, 101 Linking words – revision /despite, in spite of, although,  

however, nevertheless, whereas, therefore, thus…/  
   
Zajęcia 12. WB Unit 10 str. 65 – listening; Unit 10 Echo  str. 102, 103  

Homelessness. Guided discussion  
 

Zajęcia 13.             Irregular verbs test 2. WB Unit 11Glossary str. 66 ,Unit 11 Alpha CSAR Str. 
104, 105  

 
Zajęcia 14. Achievement Test 1 – 1 ocena /30pkt/ 

Part 1 gramatyczno-słownikowa /20 entries/  
Part 2 słówka Crime , Drug abuse .Homelessness /10 słówek/ 
czasy, str.bierna, zdania celowe, reported speech, linking words, conditionals, I 
wish  
indirect questions, modals + perfect infinitives 
 

Zajęcia 15.             Unit 11 CASEVAC Bravo 106, 107  Unit 11 Charlie Sick bay  
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                               str. 108, 109 
       
Zajęcia 16. Vocab revision C2 Units 9-10. Unit 11 Delta, First Aid str. 110, 111, Unit 11 

Echo  str. 112,113 WB listening  str. 71 
 
Zajęcia 17. Vocab quiz 3 ; C2 Unit 9-10 - 20 słówek , zwrotów Tenses 
                                revision translation 

Unit 12 Alpha ,Bravo str. 114 -116 
 

Zajęcia 18. Writing na ocenę – A letter requesting info, An e-mail to a friend 
                                /75 min/ 
 
Zajęcia 19. Unit 12 Bravo  str. 117 Reported  Speech - questions, requests,  
                               commands (GW 3 )  
 
Zajęcia 20. Unit 12  Charlie  str. 118, 119; 

                Alcoholism among youngsters /str.35 Opracowania tematyczne – Matasek / 
Guided discussion 

 
Zajęcia 21. Reported Speech questions, requests, commands practice 

Unit 12 Delta After action review 120, 121; Unit 12 Echo  str. 122, 123                     
.  

Zajęcia 22. Vocab revision C2 Units 11-12. Unit 12  WB Listening 77. The  
                               Economist News reading 5.2  
 
Zajęcia 23. Vocab quiz 4 ; C2 Unit 11-12 - 20 słówek , zwrotów Zdania przydawkowe 

defining and non-defining GW3 
   
Zajęcia 24. Facebook – advantages and disadvantages. Internet Addiction/ 

Matasek/Guided    discussion. 
   
Zajęcia 25. Review WB U7-12 str. 78,79. Powtórzenie U 1-12 Campaign 2 w formie 

tłumaczenia. Powtórzenie gramatyki. /1/ 
 
Zajęcia 26. Powtórzenie gramatyki. Powtórzenie słownictwa. /2/ 
 
Zajęcia 27 Achievement Test 2 – 1 ocena /30pkt/ 

Part 1 gramatyczno-słownikowa /20 entries/  
Part 2  tłumaczenie 5 zdań Campaign 2 U1-12 /10 pkt/ 
czasy, str.bierna, zdania celowe, zdania przydawkowe, reported speech, linking 
words, conditionals, I wish ,indirect questions, modals + perfect infinitives 
 

Zajęcia 28. News listening – Przykładowe materiały egzaminacyjne na  
                               poz.3 – listening nr 31,32 
 
Zajęcia 29. Achievement Test 2 dla nieobecnych wcześniej. The Economist 
                               News reading 5.3 
 
Zajęcia 30.             Wystawianie ocen.. 
 
 
III rok - semestr VI letni - 60 godzin 
 

  Zajęcia 1.                Model Exam 3 st. Reading /WSNJO Łódź/ Omówienie   
                                Słownictwa 
 
 
 
Zajęcia 2.                Model Exam 3 st. Listening. Omówienie słownictwa .Matulka Part  

1 Unit 1,2,3.             
                     

Zajęcia 3.                Irregular verbs test 1  Wprowadzenie listy Vocabulary   
                                indispensable to every officer cadet 
                                Matulka Part 1 Unit 4,5,6,7.        
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Zajęcia 4.               Świda Unit 1, 2 
          HW: 10 zdań do przetłumaczenia na angielski do każdego   
               
Zajęcia 5.                Listening Set 1 , Materiały egzaminacyjne poz.3  analiza odpowiedzi, czytanie    
                                skryptu  
 
Zajęcia 6.               Revision Świda U1- Listening Set 1, Materiały egzaminacyjne poz.3  powtórne   

        słuchanie, praca nad słownictwem    
              

Zajęcia 7.               Revision Matulka Part 1 Unit 1-7  
       Świda Unit 3 HW: 10 zdań do przetłumaczenia na angielski 
 

Zajęcia 8.              Świda Unit 4. HW: 10 zdań do przetłumaczenia na angielski 
 
Zajęcia 9.              Revision Świda Unit 1-4 sprawdzenie HW, tłumaczenie zwrotó i słówek 
               Listening Set 2 , Materiały egzaminacyjne poz.3  analiz odpowiedzi, czytanie 
skryptu 
 
Zajęcia 10.           Vocab quiz 1 Świda U 1-4 zwroty i wyrażenia 

     Listening Set 2, Materiały egzaminacyjne poz.3  powtórne    
     słuchanie, praca nad  słownictwem Revision Vocab Listening Set 
     1,2, Model R and L and Grammar /czasy, strona bierna,  

                             conditionals, I wish, indirect questions, łączniki despite, in spite  
                             of, however, although, nevertheless, whereas therefore  thus,  
                             consequently etc., clauses all/ GW3 
 
Zajęcia 11.          Achievement Test 1 Grammar  - czasy, strona bierna, so, such, przedimki,   

  conditionals +temporal clauses, I   wish ,łączniki, although,    
                           despite, in spite of, nevertheless, nonetheless, however, yet,  
                           whereas, thus, because of, consequently, therefore clauses all   
                           –GW3, modals +perfect infinitive indirect questions, reported speech/  
 
Zajęcia 12.          Matulka Unit 8,9,10. 
  
Zajęcia 13.          Vocab quiz 2 Matulka Part I Units 1-10  Świda Unit 5.  
              HW: 10 zdań do przetłumaczenia na angielski 
 
Zajęcia 14.         Irregular verbs test 2  Matulka Unit 11-12 
 
Zajęcia 15.         Exam Reading L3067 /65 min/ omówienie 
 
Zajęcia 16.         Exam Listening L3067 omowienie  
      
Zajęcia 17.         Writing   A transactional letter, A report 60 min –ocena,  

   Matulka Unit 13  HW: Powtórzenie słówek Matulka Unit 1-14 ,10  
   zdań do przetłumaczenia na angielski  
 

Zajęcia 18.        Irregular verbs test 3  Matulka Part 1 Unit 8-14   
                          Reading Set 1 /60 min./,analiza, podkreślanie w tekście    
                          odpowiedzi  HW: Revision –Clauses: Relative, Purpose, 
                          Temporal, linking words  GW3 i 10 zdań do przetłumaczenia na   angielski 
 
Zajęcia 19.        Reading Set 1 /60 min./,tłumaczenie, praca nad słownictwem Homework 

discussing 
 
Zajęcia 20.       Vocab quiz 3 – Indispensable vocab Świda Unit 6 HW: 10 zdań do przetłumaczenia 

na  angielski 
Zajęcia  21.      Revision Świda U 5- Matulka Unit 15,16,17 
 
Zajęcia 22.       Matulka Unit 18,19,20 HW: Grammar revision test /Tenses 
                         Passive Voice , Indirect Questions, Conditionals , I wish/ 
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Zajęcia  23.      Vocab quiz 4 Matulka Part I Units 11-20  Świda Unit 7 HW:  
                        10 zdań do przetłumaczenia na angielski  
        
Zajęcia  24.      Reading Set 2 /60 min./,analiza, podkreślanie w tekście    
                        odpowiedzi 
Zajęcia  25.      Reading Set 2 /60 min./,tłumaczenie, praca nad słownictwem  
 
Zajęcia  26.      Achievement Test 2 gramatyczno-słownikowy 
                        Grammar   - czasy, strona bierna, so, such, przedimki, conditionals +temporal clauses,  
                        I wish, łączniki, clauses all -GW3, modals +perfect infinitive  indirect questions, 

rported speech/ 
 
 
Zajęcia  27,      Vocab quiz 5 Świda U 5-7 zwroty i wyrażeni Vocab revision Matulka U1-20,  
 
                         Świda     U1-7 , Indispensable vocab –  1. przygotowanie fiszek w grupach   
Zajęcia  28.      Egzamin B2- short presentation  na  zal lub nzal,  2. przygotowanie fiszek w 

grupach  
                      .Vocab practice w grupach 
 

Zajęcia  29.      Egzamin B2- short presentation  na  zal lub nzal, Achievement Test 2 dla 
nieobecnych 

                         zajęcia plastyczne 3: przygotowanie fiszek  w grupach  Vocab practice w grupach 
 
Zajęcia  30.     Egzamin B2- short presentation  na  zal lub nzal wystawianie  ocen 
                        Tematy z SF Egzamin B2 i dodatkowo: 
                        1. Crime                            2. Drug abuse 
                        3. Homelessness              4. Alcoholism among youngsters 
                        5. Nuclear energy             6. Internet addictio 
 
 
IV rok - semestr VII zimowy - 60 godzin 
 
Zajęcia 1        Exam L3056 Reading, analiza odpowiedzi, praca nad   słownictwem 
 
Zajęcia 2        Exam L3056 Listening, analiza odpowiedzi, Czytanie skryptu.   
                       praca nad słownictwem  Irregular verbs test 1 
 
Zajęcia 3.       Exam L3057 Reading, analiza odpowiedzi, praca nad  słownictwem  
                       Vocab quiz 1 Matulka Part 1 U 1-20 - 20 zwrotów i wyrażeń 
 
Zajęcia 4.       Exam L3057 Listening, analiza odpowiedzi,  
                      Czytanie skryptu praca nad słownictwem  
 
Zajęcia 5.       Reading Set 3 /65 min./,analiza, podkreślanie w tekście odpowiedzi praca  nad 

słowni-  
                       cwem         
     
Zajęcia 6.       Listening Set 4 , Materiały egzaminacyjne poz.3  analiza odpowiedzi, praca nad 

słownictwem, Vocab quiz 2 Exams L,R L3056,57 - 20 zwrotów i wyrażeń 
 
Zajęcia 7.        Reading Set 4 /65 min./,analiza, podkreślanie w tekście odpowiedzi  
 
Zajęcia 8.        Matulka Part I  Unit 23,24  
                        Revision: Świda U1-7,  Vocab z setów: Reading, Listening   1-4 
 
Zajęcia 9.         Świda Unit 8 Irregular verbs test 2 
 
Zajęcia 10.       Świda Unit 9.  
 
Zajęcia 11.       Vocab quiz 3 Świda U 1-9 - 20 zwrotów i wyrażeń  
                         Matulka Part I  Unit 23,24  Revision Grammar    
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Zajęcia 12        Achievement Test 1 – 1 ocena /30pkt/ 
                         Tylko Part 1 gramatyczno-słownikowa /ok 24 entries/ czasy, str.bierna, zdania 
celowe, 
                         zdania przydawkowe reported speech, linking words, conditionals, I wish, indirect  
                         questions, modals + perfect infinitives       
                     
Zajęcia 13..       Listening Set 5 , Materiały egzaminacyjne poz.3  analiza  
                          odpowiedzi, czytanie skryptu  HW:  Unit 25 
 
 
 
 
Zajęcia 14.        Listening Set 5 , Materiały egzaminacyjne poz.3, praca n słownictwem 
                          Revision Matulka Part I U 1-25, Listening and Reading Set  1-4 
 
Zajęcia 15.        Matulka Unit 1, 2 Part II  
 
Zajęcia  16.       Matulka Unit 3,4 
                          Vocab quiz 4 -Matulka Part I U1-25 - 20 słówek, zwrotów 
 
 
Zajęcia  17.       Reading Set 5 /65 min./,analiza, podkreślanie w tekście  odpowiedzi            
Zajęcia  18.       Reading Set 5 /65 min./,tłumaczenie, praca nad słownictwem   
 
Zajęcia  19.       Matulka Unit 5,6    
 
       
Zajęcia  20.       Exam Reading  L3060 analiza odpowiedzi, podkreślanie w  tekście odpowiedzi 
 
Zajęcia  21.       Exam Reading  L3060  tłumaczenie, praca nad słownictwem 
 
Zajęcia  22.       Matulka Unit 7,8 Irregular verbs test 3 
 
Zajęcia  23.       Exam Listening L3060  analiza odpowiedzi, powtórne słuchanie  
                         Vocab quiz 5 Reading , Listening Sets 1-5  - 20 zwrotów  wyrażeń 
 
Zajęcia  24.       Exam Listening L3060, praca nad słownictwem czytanie   skryptu       
            
Zajęcia  25       Revision grammar  and vocabulary 
 
Zajęcia  26.      Achievement Test 2 - 1 ocena /30pkt/ Part 1 only gramatyczno-słownikowa /30 
entries/ 
                         czasy, str.bierna, zdania celowe, zdania przydawkowe reported speech, linking words,  
                         conditionals, I wish, indirect questions, modals + perfect infinitives     
           
Zajęcia  27.       Listening Set 6 , analiza odpowiedzi, czytanie skryptu      
 
Zajęcia  28.       Listening Set 6 ,  analiza słownictwa   
     
Zajęcia  29.       Achievement Test 2 dla nieobecnych wcześniej. Revision   grammar  and 

vocabulary. 
 
Zajęcia  30.       Revision consolidation. 
                          Wystawianie ocen 
 
 
IV rok - semestr VIII letni- 60 godzin 
 
Zajęcia  1.        Matulka Part II Unit 9. 10 Wprowadzenie listy Vocabulary  indispensable to every 

of    
                         ficer cadet 
 
Zajęcia  2.        Listening Set 7 , analiza odpowiedzi, czytanie skryptu   Irregular verbs test 1   
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Zajęcia  3.        Listening Set 7, powtórne słuchanie, praca nad słownictwem 
 
Zajęcia  4.        Exam Listening  L3061 ,analiza odpowiedzi, praca nad  słownictwem  
 
Zajęcia  5.        Exam Listening  L3061 powtórne słuchanie, praca nad    słownictwem  
 
Zajęcia  6.        Matulka Unit 11,12. Revision vocab :Matulka Units 1-12 Part II,  Reading Sets 4.5.6 
 
Zajęcia  7.         Vocab quiz 1 Matulka Part II Units 1-12  

         Reading Set 6 ,analiza, podkreślanie w tekście odpowiedzi 
 

Zajęcia  8.        Reading Set 6 ,tłumaczenie, praca nad słownictwem 
 
Zajęcia  9.        Matulka Unit 13,14 
 
Zajęcia 10.       Exam Reading L3061 analiza, podkreślanie w tekście    odpowiedzi 
 
 
 
 
Zajęcia 11.       Exam Reading L3061 tłumaczenie, praca nad słownictwem 
                         Matulka Unit 15,16 
 
Zajęcia 12.       Irregular verbs test 2  Revision vocab: Indispensable      
                         vocab,Reading Sets 4,5,6 , Matulka Units     1-16, Exam L3061   
                         R and L -  1. przygotowanie fiszek w grupach 
 
Zajęcia 13.       Listening Set 8 , analiza odpowiedzi, czytanie skryptu  
 
Zajęcia 14.       Vocab quiz 2 Indispensable vocab  

          Listening Set 8, powtórne słuchanie, praca nad słownictwem 
 

Zajęcia 15.       Achievement Test 1  Grammar -  czasy, strona bierna, causative have, so, such, 
przedimki, conditionals +temporal clauses, I   wish ,łączniki,   although, despite, in 
spite of, nevertheless, nonetheless,  however, yet, whereas, thus, because of, 
consequently, therefore clauses all -GW3, modals +perfect infinitive indirect   
questions, reported speech/  

 
Zajęcia 16.       Matulka Unit 17,18, Revision vocab Matulka U 13-18   
                         2. kontynuacja: przygotowanie fiszek w grupach   
 
Zajęcia 17.       Vocab quiz 3 Matulka U 13-18 
                        Reading Set 7, analiza, podkreślanie w tekście odpowiedzi 
 
Zajęcia 18.       Reading Set 7, tłumaczenie, praca nad słownictwem     
               
Zajęcia 19.       Listening Set 9, analiza odpowiedzi, czytanie skryptu 
 
Zajęcia 20.       Listening Set 9, powtórne słuchanie, praca nad słownictwem.  
                         Revision vocab LS 7,8,9 RS 6,7 
 
Zajęcia 21.       Revision vocab LS 7,8,9  RS 6,7 – again . Matulka Unit 19 
 
Zajęcia 22.       Matulka Unit 20       
 
Zajęcia 23        Vocab quiz 4  LS 7,8,9 
                         Reading Set 8,analiza, podkreślanie w tekście odpowiedzi      
             
Zajęcia 24.       Reading Set 8,tłumaczenie, praca nad słownictwem  Revision   for the test        
 
Zajęcia 25.       Achievement Test 2 gramatyczno-słownikowy  Grammar -  czasy, strona bierna, 
causa 
                         tive have, so, such,  przedimki, conditionals +temporal clauses, I   wish ,łączniki, 
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although, despite, in spite of, nevertheless, nonetheless,  however, 
 yet, whereas, thus, because of, consequently, therefore clauses  
 all -GW3, modals +perfect infinitive indirect questions, reported  speech/  
 

Zajęcia 26.        Exam Reading L3062 analiza, podkreślanie w tekście odpowiedzi 
 
Zajęcia 27.        Irregular verbs test 3   
                          Exam Reading L3062  tłumaczenie, praca nad słownictwem 
Zajęcia 28         Matulka Unit 21  Achievement Test  2 dla nieobecnych                   
             
Zajęcia 29.       Exam Listening  L3062 ,analiza odpowiedzi, praca nad  słownictwem  
 
Zajęcia 30.      Revision consolidation. 
                       Wystawianie ocen 
 
V rok - semestr IX zimowy- 60 godzin 
 
Zajęcia 1.       Exam Listening L3067, Exam Listening L3071 ,  
 
Zajęcia 2.       Exam Reading L3067, praca nad słownictwem 
 
Zajęcia 3.       Exam  Reading L3071 praca nad słownictwem   
 
Zajęcia 4.       Omówienie L3067   R i L/powtórne słuchanie/    Irregular verbs test 1 
 
Zajęcia 5 .       Omówienie L3071   R i L/powtórne słuchanie/;Revision vocab  Exams L3067,71 
 
Zajęcia 6.      Grammar revision; Matulka Part II Unit 22, 23          
          
Zajęcia 7        Reading Set 9 /65 min./analiza, podkreślanie w tekści    odpowiedzi 

   Vocab quiz 1 - Exams R,L L3067,71 - 20 zwrotów i wyrażeń 
 

Zajęcia 8.       Reading Set 9 /65 min./tłumaczenie, praca nad słownictwem;     Matulka Unit 24 
 
Zajęcia 9        Matulka Unit 25. Revision vocab Matulka U 1-25  
 
Zajęcia 10      Exam L3077 Reading, analiza odpowiedzi  
 
Zajęcia 11.     Exam L3077 Listening, analiza odpowiedzi   Irregular verbs test 2 
 
Zajęcia 12.     Listening Set 10 , analiza odpowiedzi, czytanie skryptu 

       Vocab quiz 2 -  Matulka Part II Units 1-25 - 20 zwrotów i wyrażeń           
      

Zajęcia 13.      Listening Set 10, powtórne słuchanie praca nad słownictwem.  Revision grammar 
 
Zajęcia 14.      Achievement Test 1 – 1 ocena /30 pkt/ 

        Tylko Part 1 gramatyczno-słownikowa /ok 24 entries/ czasy, str.bierna, zdania 
celowe,   
        zdania przydawkowe reported   speech, linking words,   conditionals, I wish, indirect  
        questions,  modals + perfect infinitives               

 
Zajęcia 15.     Reading Set 10 /65 min./,analiza, podkreślanie w tekści    odpowiedzi   
  
Zajęcia 16.      Reading Set 10 /65 min./,tłumaczenie, praca nad słownictwem  

Revision vocab Sets L, R 9,10 
 

Zajęcia 17.      Listening Set 11,12 analiza odpowiedzi, czytanie skryptu  
 
Zajęcia 18.      Listening Set 11,12 powtórne słuchanie, praca nad słownictwem 
                        Vocab quiz 3 - Sets L, R 9,10- 20 zwrotów i wyrażeń 
 
Zajęcia 19.      Reading Set 11 /65 min./,analiza, podkreślanie w tekście   odpowiedzi 
 
Zajęcia 20.      Reading Set 11 /65 min./,tłumaczenie, praca nad słownictwem  Irregular verbs test 
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Zajęcia 21.      Reading Set 12 /65 min./,analiza, podkreślanie w tekście  odpowiedzi 
 
Zajęcia 22.      Reading Set 12 /65 min./,tłumaczenie, praca nad słownictwem 
                       Vocab quiz 4 - Sets L, R 11,12 - 20 zwrotów i wyrażeń 
 
Zajęcia 23.      Achievement Test 2 -1 ocena /30 pkt/ 
                        Tylko Part 1 gramatyczno-słownikowa /ok 24 entries/ czasy, str.bierna, zdania celowe, 
                        zdania przydawkowe reported speech, linking words,   conditionals, I wish, indirect 
questions,   modals + perfect infinitives   
             
Zajęcia 24.      Exam L3072 Listening analiza odpowiedzi  
 
Zajęcia 25.       Exam L3072 Reading  analiza odpowiedzi 
  
Zajęcia 26.       Exam L3073 Reading   analiza odpowiedzi Achievement Test   dla nieobecnych       
   
Zajęcia 27.      Exam L3073 Listening analiza odpowiedzi 
 
Zajęcia 28.      Exam L3074 Reading, analiza odpowiedzi 
 
Zajęcia 29.      Exam L3074 Listening, analiza odpowiedzi. 
   
Zajęcia 30.      Revision consolidation. 
                       Wystawianie ocen 

Literatura: 

Podstawowa: 
− Speakout Upper-intermediate, student’s book, autor: Frances Eales, Steve Oakes, wyd. 

Pearson, 
− Campaign 2, English for the military, Autor: Simon Mellor-Clark, Yvonne Baker de 

Altamirano, Nicola King, Randy Walden, wyd. Macmillan, 
− English Through News: kompendium najnowszej terminologii dotyczącej    działań i operacji 

wojskowych we współczesnym świecie, autor: Dariusz Matulka, wyd. REA, 
− English for Business and Politics, autor: Dagmara Świda, wyd. Poltext 
− Successful Writing - upper-intermediate, autor: Virginia Evans, wyd. Express Publishing, 
− Reading and Writing Targets 3, autor: Virginia Evans, Jenny Dooley, wyd. Express 

Publishing, 
− Język angielski poziom 3. Przykładowe materiały egzaminacyjne, red. Dariusz Ćwierzona, 

wyd. Wojskowe Studium Języków Obcych, Łódź, 2006 
− Grammarway 3, autor: Virginia Evans, Jenny Dooley, wyd. Express Publishing, 
Uzupełniająca: 
− Ilustrowany Wojskowy Słownik Techniczny, autor: L.L. Nielubin, wyd Wydawnictwo  

Ministerstwo Obrony Narodowej  
− Wspólne zadanie, autor: Mariusz Wiatr, Roman Kwećka, Rainer Oestmann, wyd. 

Wydawnictwo Adam Marszałek, 
− Słownik Terminów Militarnych, autor: kpt. J. Danysz, wyd. Biblioteka Profesjonalisty, 
− Army Dictionary and Desk Reference, autor: maj. Tim Zurick, wyd. Stackpole Books, 
− materiały internetowe 
− Podcasty BBC i CNN 

Efekty uczenia się: 

Po zrealizowaniu programu uczący się powinni posiadać: 
Umiejętności: 

1. w zakresie sprawności receptywnych i  produktywnych (poziom 2. NATO STANAG 6001 
i B2  ESOKJ) tj. umiejętność: 

U1 – czytania ze zrozumieniem (z ograniczonym wykorzystaniem słownika) tekstów 
zawierających większość struktur gramatycznych oraz słownictwo ogólne i specjalistyczne, a 
także umiejętność rozumienia wypowiedzi w kontaktach bezpośrednich, odnoszących się do 
dobrze znanych zagadnień z ograniczoną potrzebą powtórzeń i parafrazy, 
U2 - płynnego i spójnego wypowiadania się na temat spraw ogólnych, ogólno-wojskowych oraz 

specjalistycznych, związanych z własna specjalnością zawodową; 
U3 - pisemnego wypowiadania się  na znane tematy ogólne i zawodowe, precyzyjnego 

przekazywania zamierzonych treści oraz tworzenia podstawowej korespondencji 
specjalistycznej. 
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2. w zakresie sprawności receptywnych (poziom 3. NATO STANAG 6001) uczący się 
powinni posiadać umiejętność: 

U4  - rozumienia rozmowy użytkowników języka angielskiego mówiących językiem ludzi 
wykształconych, charakteryzującej się występowaniem złożonych struktur języka i obszernym 
zakresem słownictwa ogólnego oraz słownictwa specjalistycznego; 

U5 -  czytania ze zrozumieniem tekstów nie adaptowanych, dotyczących różnych dziedzin życia 
społecznego oraz specjalistycznych, w tym korespondencji, instrukcji i zarządzeń wojskowych; 

U6 - poprawnego rozpoznawania ładunku emocjonalnego wypowiedzi. 
 
Kompetencje: 
K1 - student ma nawyk pogłębiania terminologii specjalistycznej. 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania 
osiągnięcia przez 
studenta 
zakładanych 
efektów uczenia 
się) 

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym po każdym semestrze. 
Zaliczenie przedmiotu w semestrach 1-5 wymaga uzyskania pozytywnej oceny z testu i 
osiągnięcie średniej ocen 3,0 
Zaliczenie semestru 6. na poziomie B2 ESOKJ wymaga posiadania SPJ 2222 i posiadania 
zaliczeń semestrów 1-5 
Osiągnięcie efektów , U1, U2,U3, U4, U5 i U6 weryfikowane jest podczas odpowiedzi, 
prezentacji, testu cząstkowego i testu typu achievement  oraz sprawdzane jest w trakcie 
realizacji całego programu przedmiotu,  
Student otrzymuje: 
ocena 2 – poniżej 70% poprawnych odpowiedzi i brak realizacji prezentacji lub niezadowalająca 

ocena jej wykonania, 
ocena 3 –70 ÷ 74% poprawnych odpowiedzi i zadowalająca ocena  prezentacji, 
ocena 3,5 – 75 ÷ 79% poprawnych odpowiedzi i dostateczna ocena prezentacji;, 
ocena 4 – 80 ÷ 84% poprawnych odpowiedzi i dobra ocena prezentacji, 
ocena 4,5 – 85 ÷ 89% poprawnych odpowiedzi i bardzo dobra prezentacji, 

ocena 5 – powyżej 90% poprawnych odpowiedzi i wyróżniająca ocena prezentacji. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS) w ciągu 9 semestrów: 

1. Udział w wykładach / 0 
2. Udział w laboratoriach / 0 
3. Udział w ćwiczeniach / 540 
4.  Udział w seminariach /  
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 0 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 540 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu /0 
10. Udział w konsultacjach / 40 
11. Przygotowanie do egzaminu / 45 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 35 
13. Udział w egzaminie / 0 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: minimum 1200 godz. / 19 ECTS 
Zajęcia z udziałem nauczycieli (3+7+10+11+12): 660 godz./ ? ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową (Σ1÷10): 0 godz./ 0 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU  

Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne  Physical education 

Kod przedmiotu SWF 

Język wykładowy polski 

Profil studiów ogólnoakademicki  

Forma studiów stacjonarne 

Poziom studiów jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy  

Obowiązuje od naboru 2019/2020 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS 
semestr I - IX: C 60/+; semestr X: C 30/+, razem: 570 godz., ECTS - 0 

Przedmioty 
wprowadzające 

Nie wymaga przedmiotów i wymagań wstępnych. 

Semestr/kierunek studiów I - X semestr /Elektronika i telekomunikacja/ wszystkie specjalności 

Autor ppłk dr Marek Kociuba 

Jednostka  
organizacyjna  

odpowiedzialna za przedmiot 
Studium Wychowania Fizycznego 

Skrócony opis przedmiotu 

Kształtowanie zdolności motorycznych i wysokiej sprawności fizycznej; nabycie 
umiejętności utylitarnych przydatnych w działaniach indywidualnych i zespołowych w 
czynnościach codziennych oraz w warunkach służby wojskowej; umiejętności 
pokonywania przeszkód terenowych i wodnych; ); nauczanie podstawowych manewrów 
na jachtach oraz organizacji pracy załogi; umiejętność walki wręcz w bezpośrednim 
kontakcie; umiejętność pływania (przetrwanie w wodzie, pływanie z bronią, elementy 
ratownictwa wodnego); opanowanie umiejętności ruchowych umożliwiających 
uczestnictwo w formach aktywności sportowej opartej na grach zespołowych; 
kształtowanie nawyku aktywnego wykorzystania czasu wolnego i postaw 
prozdrowotnych. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe) 

1.TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – 2 godz. 
Zagadnienia: 
Organizacja zajęć z wychowania fizycznego. 
Bezpieczeństwo i higiena na zajęciach z wychowania fizycznego. 
 
2. ATLETYKA TERENOWA I SPECJALISTYCZNE ĆWICZENIA NA TORACH 
PRZESZKÓD – 220 godz. 
Zagadnienia: 
Kształtowanie siły i wytrzymałości biegowej. Nauka pomiaru tętna. Naturalna technika 
biegu. Proste formy skoków. 
Mała Zabawa Biegowa jako środek kształtowania cech motorycznych. 
Kształtowanie szybkości i skoczności. 
Kształtowanie wytrzymałości i siły ogólnej (wielobój kulowy). 
Kształtowanie wytrzymałości i siły biegowej. 
Kształtowanie wytrzymałości tempowej z wykorzystaniem różnych metod treningowych 
np.: – zmiennej , powtórzeniowej, interwałowej. 
Kształtowanie wytrzymałości, ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem rzeźby 
terenu i przedmiotów terenowych. 
Duża Zabawa Biegowa – jako środek kształtowania wytrzymałości tempowej. 
Nauka biegów sprinterskich. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 
Doskonalenie startu niskiego, nauka skoku w dal. 
Nauka pchnięcia kulą, doskonalenie biegów krótkich. 
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Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem elementów toru przeszkód OSF. Nauka 
rytmu biegowego przy pokonywaniu przeszkód. 
Zapoznanie z przeszkodami Ośrodka Sprawności Fizycznej (OSF), nauka pokonywania 
przeszkód od stanowiska wyjściowego do tunelu. 
Nauka pokonywania przeszkód OSF od tunelu do stanowiska końcowego. 
Zapoznanie z przeszkodami Lądowego Toru Przeszkód (LTP), nauka pokonywania 
pojedynczych przeszkód LTP.  
Nauka pokonywania przeszkód LTP odcinkami.  
Doskonalenie pokonywania pojedynczo poszczególnych elementów toru przeszkód OSF 
i LTP. 
Doskonalenie pokonywania przeszkód OSF i LTP (całością). 
Nauka zaawansowanych technik pokonywania przeszkód. Ćwiczenia wysokościowe. 
Ćwiczenia wytrzymałości siłowej z wykorzystaniem przeszkód w OSF i LTP. 
Gry i zabawy z wykorzystaniem elementów toru przeszkód w OSF i LTP. Doskonalenie 
ćwiczeń rytmowych przy pokonywaniu toru przeszkód. 
Zapoznanie z przeszkodami Biegowego Testu Siłowego, nauka pokonywania Biegowego 
Testu Siłowego. 
Doskonalenie pokonywania Biegowego Testu Siłowego. 
Zapoznanie z przeszkodami Biegowego Testu Zwinnościowego, nauka pokonywania 
Biegowego Testu Zwinnościowego. 
Doskonalenie pokonywania Biegowego Testu Zwinnościowego. 
Biegi na orientację. Podstawowe zasady pracy z mapą. Orientowanie mapy w tere-nie. 
Odnajdywanie się na mapie i w terenie. 
Biegi na orientację. Pokonanie w terenie trasy wyznaczonej na mapie (dystans około 
3km). 
Biegi na orientację. Pokonanie w terenie trasy wyznaczonej na mapie (dystans około 
5km). 
 
3. GIMNASTYKA I ĆWICZENIA SIŁOWE – 184 godz. 
Zagadnienia: 
Nauka przewrotów w przód i w tył.  
Nauka skoku kucznego i rozkrocznego. Ćwiczenia równoważne 
Nauka stania na rękach przy drabinkach. Nauka stania na głowie. 
Nauka skoku „tygrysiego”.  
Nauka techniki biegu zygzakiem oraz biegu wahadłowego 10x10m. 
Podciągania, podpory, wymyki, odmyki i zwisy na drążku. 
Nauka przewrotów łączonych i lotnych. 
Doskonalenie przewrotów w przód i w tył, ćwiczeń w podporach i zwisach. 
Nauka wspinania po linie i rwania ciężarka 17,5kg. 
Doskonalenie skoku kucznego, rozkrocznego i „tygrysiego”.  
Ćwiczenia ogólnorozwojowe na materacach i z wykorzystaniem drabinek. 
Doskonalenie wspinania po linie i rwania ciężarka 17,5kg. 
Doskonalenie ćwiczeń na drążku, wolnych i skoków. 
Nauka układu ćwiczeń na drążku, doskonalenie ćwiczeń wolnych i skoków. 
Doskonalenie wspinania po linie, ćwiczeń gimnastycznych na przyrządach. 
Organizacja zajęć na siłowni, warunki bhp, asekuracja i samoasekuracja, 
Opanowanie techniki ćw. mięśni kończyn górnych i obręczy barkowej. 
Opanowanie techniki ćw. mięśni kończyn dolnych i obręczy biodrowej. 
Opanowanie techniki ćw. mięśni grzbietu i tylnej strony tułowia, mięśni brzucha i 
przedniej strony tułowia. 
Doskonalenie poznanych ćwiczeń. 
Kształtowanie siły ogólnej z wykorzystaniem hantli. 
Trening obwodowy w kształtowaniu siły. 
Trening kształtujący wytrzymałość siłową. 
System treningowy Weidera (kulturystyczny). 
Doskonalenie poznanych metod treningowych. 
Struktura treningu na ergometrze dla początkujących i średniozaawansowanych. 
Metodyka i technika wykonywania ruchu wioślarskiego na ergometrze. 
Trening wydolnościowy i ogólnousprawniający na ergometrze. 
 
4. PŁYWANIE I RATOWNICTWO WODNE – 56 godz. 
Zagadnienia: 
Ćwiczenia oswajające z wodą.  
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Nauczanie leżenia na piersiach i na grzbiecie. Nauczanie poślizgów na piersiach i na 
grzbiecie 
Nauka pływania stylem grzbietowym. 
Doskonalenie pływania stylem grzbietowym. 
Nauka skoków do wody z brzegu i ze słupka startowego. 
Nauka pływania stylem dowolnym. 
Doskonalenie pływania stylem grzbietowym i dowolnym. 
Nauka pływania stylem klasycznym.  
Nauka nawrotów, doskonalenie skoku startowego ze słupka startowego. 
Nauka pływania pod wodą, doskonalenie pływania stylem klasycznym. 
Doskonalenie pływania stylem grzbietowym, dowolnym i klasycznym. 
Nauka pływania na boku. 
Nauka pływania z bronią. 
Technika pływania pod wodą w głąb i na odległość w płetwach i bez płetw. 
Technika skoków ratunkowych. 
Technika holowania. 
Technika pływania sposobami stosowanymi w ratownictwie wodnym. 
Technika pływania w umundurowaniu. 
Technika przeżycia w wodzie. 
Technika pokonywania przeszkód wodnych wpław. 
Organizacja i bezpieczeństwo na zajęciach z pływania. 
Metodyka nauczania pływania i organizowania zajęć z pływania. 
 
5. PIŁKA KOSZYKOWA – 4 godz. 
Zagadnienia: 
Gry i zabawy oswajające z piką. Nauczanie poruszania się w ataku z piłką oraz bez piłki. 
Nauczanie podań oraz chwytów w miejscu i w ruchu. Nauczanie rzutu do kosza po 
kozłowaniu z prawej i lewej strony. 
Nauczanie rzutu do kosza po podaniu (z biegu) z prawej i lewej strony. Gra szkolna. 
 
6. PIŁKA NOŻNA – 24 godz. 
Zagadnienia: 
Panowanie nad piłką, prowadzenie po prostej i ze zmianą kierunku - indywidualnie i w 
parach. Żonglerka stopa prawą, lewa, barkiem i głową. 
Podania piłki wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy w miejscu i biegu. Przyjęcie piłki 
nogą: wewnętrzną częścią stopy, zewnętrznym podbiciem oraz prostym podbiciem. 
Doskonalenie podań i przyjęć w marszu i biegu. 
Przyjęcia piłek górnych: udem, stopą, klatką piersiową. 
Nauka przepisów niezbędnych w grze w piłkę nożną.  
Gra w zespole: utrzymanie piłki, drybling, podania. Gra szkolna. 
Strzały: wewnętrzną częścią stopy, uderzenie zewnętrznym podbiciem, uderzenie 
prostym podbiciem. 
 
 
 
7. PIŁKA SIATKOWA – 24 godz. 
Zagadnienia: 
Nauka techniki odbić piłki sposobem górnym i dolnym. Nauka przyjmowania 
odpowiednich postaw siatkarskich i poruszania się po boisku. 
Nauka podania piłki sposobem dolnym oburącz. 
Doskonalenie odbić piłki sposobem górnym, podania piłki sposobem dolnym oburącz. 
Nauka podania piłki sposobem dolnym jednorącz w obronie. 
Doskonalenie odbić piłki sposobem oburącz górnym i dolnym  
w formie małych gier. 
Nauka wykonania zagrywki tenisowej szybującej. 
Nauka indywidualnego ataku. 
Podanie piłki do ataku zastawienie pojedyncze i zbiorowe. 
Nauka elementów taktyki. Gra szkolna i właściwa. 
Piłka plażowa. Nauka przyjęcia i podania piłki sposobem górnym oburącz.  
Piłka plażowa. Nauka zagrywki sposobem górnym.  
Piłka plażowa. Nauka podstawowych przepisów gry w piłkę siatkową plażową. 
Piłka plażowa. Nauka przyjęcia i podania piłki sposobem dolnym oburącz.  
Piłka plażowa. Nauka uderzenia atakującego – zbicie tenisowe. 
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8. WALKA WRĘCZ – 56 godz. 
Zagadnienia: 
Postawy do walki, poruszanie się. Bezpieczne padanie z bronią. 
Atakowanie karabinkiem. 
Profilaktyka bezpiecznego upadania. 
Utylitarne upadanie z bronią. 
Zabawowe formy walki w starciu bezpośrednim. 
Zachowania defensywne w pozycji leżącej. 
Obrona karabinkiem przed atakiem z różnych kierunków. 
Uderzenia rękoma, łokciem i pięścią. 
Obrona przed próbą zaboru broni. 
Obrona przed obchwytami. 
Obrona przed duszeniem z tyłu i z boku.  
Obrona przed atakiem nożem. 
Obrona przed ciosami. 
Obrona przed atakiem pałką i łopatką piechoty, karabinkiem. 
Obrona w walce z kilkoma napastnikami. 
Walka karabinkiem. 
Doskonalenie umiejętności upadania w warunkach szczególnych (ściany, schody). 
Tzw. ,,obrona 360” przed atakiem niebezpiecznym narzędziem. 
Techniki transportowe. 
Postępowanie żołnierzy w czasie legitymowania i zatrzymania osób w zmieniających się 
warunkach zagrożenia zewnętrznego. 
Kajdankowanie osób podejrzanych. 
Działanie żołnierza w sytuacji zagrożenia przez dwóch napastników. 
Obrona przed kopnięciami i chwytami za ubranie. 
Ofensywne techniki obezwładniania w postawie wertykalnej i horyzontalnej. 
Obrona przed zagrożeniem pistoletem. 
Obrona przed zagrożeniem karabinkiem. 
Obrona przed ciosami, kopnięciami w pozycji leżącej. 
Walki w formule pozasportowej. 

Literatura 

Wychowanie fizyczne i sport w Resorcie Obrony Narodowej DU-7.3.1 
Atletyka terenowa: 
 Zaręba Z. „Nowoczesny trening biegów średnich i długich” 
Gimnastyka: 
 Mazurek L. „Gimnastyka podstawowa” 
Kulturystyka i ćwiczenia siłowe na siłowni: 
 Delavier F. „Atlas treningu siłowego” 
 Waider J. „Kulturystyka” 
Lekkoatletyka: 
 Praca zbiorowa pod red. Jana Mulaka  „Lekkoatletyka – technika, metodyka, 

trening” 
 Sozański H. Witczak T. „Trening szybkości” 
Piłka koszykowa: 
 Arlet T. „Podstawy koszykówki” 
Piłka nożna: 
 Talaga J. „Technika piłki nożnej” 
 Talaga J. „Taktyka piłki nożnej” 
Piłka siatkowa: 
 Busz J. „Szkolimy uniwersalnych siatkarzy” 
Pływanie: 
 Karpiński R. „Nauczanie pływania” 
 Laughlin T. „Pływanie dla każdego”. 
Sporty walki: 
 Halladin P., Witkowicz A., Złoto N. „Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu: Taktyka i 

technika interwencji policyjnych” 
 Kopeć W., Tarnawski P. „Podręcznik metodyczny do programu walki w bliskim 

kontakcie dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP” 
Teoria metodyka wychowania fizycznego: 
 Bielecki J. „Życie jest ruchem. Poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego.  
 Maszczak T. „Metodyka wychowania fizycznego” 
Kulturystyka i ćwiczenia siłowe na siłowni: 
 Demeilles L., Kruszewski M. „Kulturystyka dla każdego” 
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 Zakrzewski S. „Jak stać się silnym i sprawnym” 
Lekkoatletyka: 
 Iskra J. Osik T. Walaszczyk A. „Trening w biegach sprinterskich dla początkujących i 

zaawansowanych” 
Piłka koszykowa: 
 Huciński T. „Taktyka i technika koszykówki” 
Piłka nożna: 
 Giffort C. „Zagraj w piłkę. Technika, taktyka, trening” 
Pływanie: 
 Bartkowiak E. Witkowski M. „Nauczanie pływania – podstawy bezpieczeństwa  

w wodzie” 
 Bartkowiak E. „Sportowa technika pływania” 

Efekty uczenia się 

• posługuje się specjalistyczną sprawnością ruchową z zakresu wybranych form 
aktywności fizycznej w zależności od wymogów określonych na zajmowanym 
stanowisku służbowym 

• posługuje się sprawnością fizyczną umożliwiającą wykonanie norm szkoleniowych z 
wychowania fizycznego 

• realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne  
i szkolonych, w tym przestrzega zasady bezpieczeństwa służby i pracy 

Metody 
i kryteria oceniania 

(sposób sprawdzania  
osiągnięcia przez studenta  

zakładanych  
efektów uczenia się) 

O ocenie semestralnej z wychowania fizycznego studenta  - kandydata na żołnierza 
zawodowego decyduje poziom jego indywidualnej sprawności fizycznej i umiejętności 
utylitarnych. Sprawność fizyczną i poziom umiejętności utylitarnych studentów 
wojskowych diagnozuje się próbami testowymi MTSF oraz innymi specyficznymi próbami 
utylitarnymi zawartymi w „Semestralnych testach sprawności fizycznej oraz ćwiczeniach 
do zaliczenia dla studentów WAT”. 
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny semestralnej jest:                           
- rozliczenie się studenta z uczestnictwa w zajęciach programowych,             
- przystąpienie do zaliczeń testów sródsemestralnych i semestralnych: zaliczenia 
śródsemestralne – student wykonuje próbę, której kryterium stanowi wymagana 
minimalna liczba powtórzeń bądź minimalny limit czasowy. Spełnienie wymaganego 
kryterium stanowi pozytywne zaliczenia próby, testy semestralne – za wykonanie próby 
w określonym czasie lub liczby powtórzeń student otrzymuje ocenę lub punkty według 
Skali punktowej MTSF (w zależności od sposobu oceniania w semestrze).  
Kryteria ocen - semestr I 

– bardzo dobry (bdb) 5 255 pkt i powyżej 
– dobry plus (db+) 4,5 249 – 254 pkt 
– dobry (db) 4 240 – 248 pkt 
– dostateczny plus (dst+) 3,5 228 – 239 pkt 
– dostateczny (dst) 3 220 – 227 pkt 
– niedostateczny (ndst) 2 219 pkt i poniżej 
–  

Kryteria ocen – semestr II 
− bardzo dobry (bdb) 5 4,51 – 5,00 
− dobry plus (db+) 4,5 4,26 – 4,50 
− dobry (db) 4 3,76 – 4,25 
− dostateczny plus (dst+) 3,5 3,26 – 3,75 
− dostateczny (dst) 3 3,00 – 3,25 
− niedostateczny (ndst) 2 2,00 – 2,99                                  

 
Kryteria ocen - semestr III 

– bardzo dobry (bdb) 5 255 pkt i powyżej 
– dobry plus (db+) 4,5 249 – 254 pkt 
– dobry (db) 4 240 – 248 pkt 
– dostateczny plus (dst+) 3,5 228 – 239 pkt 
– dostateczny (dst) 3 220 – 227 pkt 
– niedostateczny (ndst) 2 219 pkt i poniżej 

 
Kryteria ocen – semestr IV 

− bardzo dobry (bdb) 5 4,51 – 5,00 
− dobry plus (db+) 4,5 4,26 – 4,50 
− dobry (db) 4 3,76 – 4,25 
− dostateczny plus (dst+) 3,5 3,26 – 3,75 
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− dostateczny (dst) 3 3,00 – 3,25 
− niedostateczny (ndst) 2 2,00 – 2,99 

                                  
Kryteria ocen – semestr V 

− bardzo dobry (bdb) 5 4,51 – 5,00 
− dobry plus (db+) 4,5 4,26 – 4,50 
− dobry (db) 4 3,76 – 4,25 
− dostateczny plus (dst+) 3,5 3,26 – 3,75 
− dostateczny (dst) 3 3,00 – 3,25 
− niedostateczny (ndst) 2 2,00 – 2,99 

 
Kryteria ocen – semestr VI 

− bardzo dobry (bdb) 5 4,51 – 5,00 
− dobry plus (db+) 4,5 4,26 – 4,50 
− dobry (db) 4 3,76 – 4,25 
− dostateczny plus (dst+) 3,5 3,26 – 3,75 
− dostateczny (dst) 3 3,00 – 3,25 
− niedostateczny (ndst) 2 2,00 – 2,99 

 
Kryteria ocen – semestr VII 

− bardzo dobry (bdb) 5 4,51 – 5,00 
− dobry plus (db+) 4,5 4,26 – 4,50 
− dobry (db) 4 3,76 – 4,25 
− dostateczny plus (dst+) 3,5 3,26 – 3,75 
− dostateczny (dst) 3 3,00 – 3,25 
− niedostateczny (ndst) 2 2,00 – 2,99 

 
Kryteria ocen – semestr VIII 

− bardzo dobry (bdb) 5 4,51 – 5,00 
− dobry plus (db+) 4,5 4,26 – 4,50 
− dobry (db) 4 3,76 – 4,25 
− dostateczny plus (dst+) 3,5 3,26 – 3,75 
− dostateczny (dst) 3 3,00 – 3,25 
− niedostateczny (ndst) 2 2,00 – 2,99 

 
Kryteria ocen – semestr IX 

− bardzo dobry (bdb) 5 4,51 – 5,00 
− dobry plus (db+) 4,5 4,26 – 4,50 
− dobry (db) 4 3,76 – 4,25 
− dostateczny plus (dst+) 3,5 3,26 – 3,75 
− dostateczny (dst) 3 3,00 – 3,25 
− niedostateczny (ndst) 2 2,00 – 2,99 

 
Kryteria ocen – semestr X 

− bardzo dobry (bdb) 5 4,51 – 5,00 
− dobry (db) 4 3,51 – 4,50 
− dostateczny (dst) 3 2,51 – 3,50 
− niedostateczny (ndst) 2 2,00 – 2,50 

-uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń śródsemestralnych  
i testów semestralnych,  
-w semestrze IX warunkiem koniecznym jest uzyskanie zaliczenia z obozu żeglarskiego, 
-przedstawienie udokumentowanego – obowiązkowego udziału w zajęciach 
programowych realizowanych w trybie fakultatywnym za pomocą formularza „Wykaz 
zrealizowanych zajęć programowych realizowanych w trybie fakultatywnym”.     

Bilans ECTS 
(nakład pracy studenta) 

Udział w ćwiczeniach – 0 pkt ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do studiowania Introduction to studying 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-WdS 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia ogólnego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 6/+,  
razem: 6 godz., 0,5 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

brak 

Program: 

Semestr: I 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr inż. Ewa Łakoma 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Cybernetyki  

Skrócony opis przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z nowoczesnymi metodami studiowania, a 
także umożliwienie mu zdobycia umiejętności niezbędnych w studiowaniu, takich jak: 
umiejętność samodzielnego uczenia się, autoprezentacji, wystąpień publicznych, 
naukowej dyskusji, odpowiedzialnej pracy w zespole, studiowania literatury naukowej, 
tworzenia sprawozdań z badań, inicjowania zagadnień do studiowania, rozwijania 
postawy badawczej i twórczej, a także zarządzania swoim czasem oraz radzenia sobie ze 
stresem – zatem tych wszystkich elementów wiedzy oraz umiejętności i kompetencji, 
niezbędnych w trakcie realizacji innych przedmiotów akademickich. Przedmiot ma 
ułatwić studentowi pokonanie trudności, pojawiających się na początku studiów w 
związku z koniecznością zmiany szkolnego stylu uczenia się na akademicki styl 
samodzielnego zdobywania wiedzy oraz nabywania umiejętności i kompetencji 
wymaganych programem studiów. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykład /metoda słowna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. 

1. Metodyka nowoczesnego studiowania / 2 godz. 
2. Metody i techniki efektywnego uczenia się / 2 godz. 
3.  Nowoczesne techniki wspomagające proces studiowania / 2 godz. 

Literatura: 

podstawowa: 
1. A. Andrzejczak (red.), Metodyka studiowania, Wyd. UEP, Poznań, 2011 
2. J. Knoblauch, Sztuka uczenia się, Wyd. Vocatio, Warszawa, 2005 
3. D. Rontree, Sztuka studiowania, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań, 2001 
4. M. Węgrzycka (red.), Studiować interesująco i efektywnie, Kraków 2011 

uzupełniająca: 
1. A. Bubrowiecki, Ucz się I myśl: jak wykorzystać potencjał umysłu w szkole, biznesie, 

życiu prywatnym, jak sprostać wymaganiom epoki inteligencji, Wyd. Muza, 
Warszawa 2012 

2. M. Matuszewski, R. Lasko, Mapy myśli. Dowiedz, się, jak zwiększyć efektywność pracy 
i poznaj język umysłu, Wyd. Helion, Gliwice 2011 



Karty Informacyjne Przedmiotów Ogólnych – JSM - MON 
 
 

27 | S t r o n a  
2019 

Efekty uczenia się: 

W1 / Zna i rozumie istotę i charakter studiowania oraz profesjonalizmu zawodowego w 
zakresie wybranego kierunku studiów/ K_W01, K_W05, 

W2 / Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane ze studiami w szkole wyższej / K_W01, 
K_W05, 

W3 / Zna podstawowe zasady indywidualnej i grupowej pracy naukowej oraz 
przedstawiania jej efektów / K_W01, K_W05, 

U1 / Potrafi diagnozować uwarunkowania przebiegu procesu studiowania / K_U02, 
K_U03, K_U04 

U2 / Potrafi planować własną ścieżkę rozwoju oraz stosować wiedzę w zakresie 
zarządzania czasem i radzenia sobie ze stresem / K_U02, K_U04, K_U06 

U3 / Potrafi prezentować osiągnięte efekty uczenia się i wyniki własnej pracy badawczej 
/ K_U02, K_U03, K_U04, 

K1 / Jest świadomy rangi i znaczenia studiów dla osobistego rozwoju i indywidualnej 
ścieżki kariery / K_K01, K_K03, K_K04, 

K2 / Jest świadomy potrzeby rozwijania umiejętności uczenia się, planowania własnej 
pracy, prezentowania jej rezultatów / K_K01,  K_K03, K_K04, K_K07, 

K3 / Jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie / K_K01, K_K07. 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym  na ocenę. 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu oraz 
opracowania i przedstawienia projektu (np. prezentacja multimedialna lub krótki film 
dotyczący wybranego tematu, streszczenie artykułu naukowego). 
Osiągnięcie efektów: W1, W2, W3 weryfikowane jest podczas testu, natomiast efekty: 
U1, U2, U3, K1, K2 i K3 sprawdzane są podczas realizacji całego programu przedmiotu, 
a w szczególności projektu.  
Osiągnięcia studenta są oceniane wg następujących zasad: 
ocena 2 – poniżej 60% poprawnych odpowiedzi i brak realizacji projektu lub 
niezadowalająca ocena jego wykonania; 
ocena 3 – 60 ÷ 68% poprawnych odpowiedzi i zadowalająca ocena projektu, 
ocena 3,5 – 69 ÷ 76% poprawnych odpowiedzi i dostateczna ocena projektu,  
ocena 4 – 77 ÷ 82% poprawnych odpowiedzi i dobra ocena projektu, 
ocena 4,5 – 83 ÷ 90% poprawnych odpowiedzi i bardzo dobra ocena projektu, 
ocena 5 – powyżej 91% poprawnych odpowiedzi i wyróżniająca ocena projektu. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 6 
2. Udział w laboratoriach / 0 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 3 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 4 
10. Udział w konsultacjach / 1 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 1 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 15 godz./ 0,5 ECTS 
Udział nauczyciela akademickiego: 7 godz./ 0,25 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Podstawy zarządzania 

 i przedsiębiorczości 
Foundations of Management  

and Entrepreneurship 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ - PZP 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia ogólnego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 16/+, Ć 14/ +,  
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Brak 

Program: 

Semestr: I 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr Wiesława ZAŁOGA 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania / Instytut Organizacji i Zarządzania 

Skrócony opis przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie podstaw 
zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach.  

Wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia problematyki współczesnego 
zarządzania oraz zapoznanie z mechanizmami funkcjonowania organizacji. 
Przedstawienie najważniejszych metod i narzędzi wsparcia przedsiębiorczości w Polsce 
z uwzględnieniem analizy ryzyka. 

Wykład aktywizujący studentów z jednoczesną prezentacją przykładów odnoszących się 
do najlepszych praktyk zarządzania i przedsiębiorczości. 

Ćwiczenia przygotowywane w formie; analizy przypadków, prezentacji audio - 
wizualnych oraz rozwiązań i prezentacji przygotowywanych przez studentów. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady /metody dydaktyczne 
Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć 
1. Istota i znaczenie zarządzania – 2 godz. 
2. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania. – 2 godz.  
3. Kierowanie ludźmi w organizacji – 2. godz. 
4. Planowanie działań w organizacji – 2 godz. 
5. Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów – 2 godz. 
6. System motywacji i przywództwa w organizacji – 2 godz. 
7. Determinanty przedsiębiorczości – 2 godz. 
8. Instytucje i narzędzia wspierające przedsiębiorczość – 2 godz. 
 
Ćwiczenia /metody dydaktyczne 
Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści zajęć 
1. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania – 2 godz. 
2. Planowanie działań w organizacji – 2 godz. 
3. Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów – case stady – 2 godz. 
4. System motywacji i przywództwa w organizacji – case stady – 2 godz. 
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5. Determinanty przedsiębiorczości – 2 godz. 
6. Biznesplan – projekt/prezentacje – 4 godz. 

Literatura: 

Podstawowa: 
1. A. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, 

Warszawa 2008. 
2. J. Stoner, R. Freeman, D.Gilbert., Kierowanie, PWE, Warszawa 2005. 
3. R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2007. 

 
Uzupełniająca: 

1. A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, 
Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2015. 

2. A. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, Wyd. Akad. i Prof., 
Warszawa 2008. 

3. P. Drucker, Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Kraków 2000. 
4. K. Piotrkowski, Organizacja i zarządzanie, ALMAMER WSE, Warszawa 2006. 
5. L. Iacocca, Autobiografia, KiW, Warszawa 2000. 

Efekty uczenia się: 

W1  Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych i humanistycznych, ich 
miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk. Student ma podstawową wiedzę 
teoretyczną dotyczącą nauki o zarządzaniu i jej interdyscyplinarnym charakterze. Ma 
teoretyczną wiedzę o istocie, działaniu i przekształceniach różnych struktur i instytucji 
społecznych, w szczególności przedsiębiorstw i organizacji publicznych oraz identyfikuje 
i wyjaśnia różnice między poszczególnymi typami organizacji / K_W25, 

 W2  Ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań współczesnego zarządzania, w 
szczególności o: globalizacji, postępie technologicznym, nowych wymiarach 
konkurencyjności, znaczeniu środowiska naturalnego, przekształceniach społeczno-
kulturowych oraz o przedsiębiorczości. Zna istotę zarządzania oraz zasady realizowania 
głównych funkcji procesu zarządzania organizacjami: planowania, organizowania, 
zarządzania zasobami ludzkimi oraz kontrolowania / K_W21, K_W22 

U1 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji otaczających go zjawisk humanistycznych, 
prawnych i społecznych. Potrafi przeprowadzić analizę otoczenia organizacji i 
sformułować na jej podstawie adekwatne rekomendacje do działania / K_U22, 

U2  Student potrafi realizować podstawowe przedsięwzięcia menedżerskie z zakresu 
planowania, organizowania, kierowania ludźmi i kontrolowania / K_U02, 

K1  Ma świadomość znaczenia społecznych skutków działań prowadzonych przez 
rożnego typu organizacje oraz posiada świadomość odpowiedzialności za kształtowanie 
relacji z innymi. Rozumie wagę decyzji menedżerskich  w stosunku do pracowników, 
podmiotów współpracujących z organizacją oraz klientów / K_K03, K_K06, 

K2  Student rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego. Potrafi wyrażać własne opinie 
dotyczące problemów z zakresu zarządzania oraz przekonywać do własnych racji 
poprzez odpowiednie merytoryczne argumentowanie / K_K01, K_K05. 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym. Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania 
pozytywnej oceny z testu wielokrotnego lub jednokrotnego wyboru. Warunkiem 
koniecznym dopuszczenia do zaliczenia wykładów jest zaliczenie ćwiczeń. 
Osiągnięcie efektów W1, W2  weryfikowane jest podczas testu, natomiast efekty U1, U2, 
K1 i K2 sprawdzane są w trakcie realizacji całego programu przedmiotu, a w 
szczególności ćwiczeń. 
Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na ćwiczeniach i 
wykonanie zaleconych w ich trakcie zadań. 
Student otrzymuje: 

ocena 2 – poniżej 60% poprawnych odpowiedzi, 
ocena 3 – 60 ÷ 68% poprawnych odpowiedzi, 
ocena 3,5 – 69 ÷ 76% poprawnych odpowiedzi, 
ocena 4 – 77 ÷ 82% poprawnych odpowiedzi, 
ocena 4,5 – 83 ÷ 90% poprawnych odpowiedzi, 

   ocena 5 – powyżej 91% poprawnych odpowiedzi. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 16 
2. Udział w laboratoriach / 0 
3. Udział w ćwiczeniach / 14 
4.  Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 10 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu /0 
10. Udział w konsultacjach / 2 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 62 godz. / 1,5 ECTS 
Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 32 godz./ 1,5 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową (Σ1÷10): 20 godz./ 1,5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do informatyki Introduction to computer science 

Kod przedmiotu: WCYXXWSJ-WDI 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia ogólnego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 14/+, C -/ -, L 22/ +, P -/ -, S -/ - 
razem: 36 godz.,3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Przedmioty kierunkowe i specjalistyczne 

Program: 

Semestr: I 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr inż. Dariusz PIERZCHAŁA 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Cybernetyki 

Skrócony opis przedmiotu: 

Celem modułu jest przedstawienie oraz nauczenie studenta przygotowania i 
wykorzystania komputerów oraz oprogramowania w dydaktyce i pracy. Wykłady 
prezentują zagadnienia zarówno ogólne teoretyczne, jak również praktyczne szczegóły 
w wybranych zagadnieniach. W ramach zajęć laboratoryjnych w wybranym środowisku 
operacyjnym, na określonym przez prowadzącego pakiecie biurowym i środowisku 
programowania realizowane są zadania ilustrujące treści wykładu. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykład / Wykład informacyjny. Praca z książką i Internetem.  

1. Wprowadzenie do architektury i funkcjonowania współczesnych komputerów. 
Podstawy sieci komputerowych oraz sieci Internet /2h 

Architektura klasyczna i współczesna komputera. Sposoby kodowania liczb i znaków. 
Budowa komputera. Elementy teoretycznych podstaw informatyki. Pojęcia i 
topologie sieci komputerowych. Model ISO/OSI. Zadania i protokoły warstw sieci. 
Sprzęt sieciowy. Założenia i funkcjonowanie sieci Internet. Bezpieczeństwo i ochrona 
danych i zasobów. 

2. Systemy operacyjne z rodzin Windows oraz Linux - funkcje i zadania /2h 

Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego. Klasy i typy systemów operacyjnych. 
Funkcje systemu Windows. Funkcje systemu Linux. Wielodostępność i 
wielozadaniowość systemów. Administrowanie w systemach operacyjnych Windows 
i Linux.  

3. Standardy, formaty i programy komputerowe dla elektronicznych dokumentów 
biurowych. Edytory tekstu - wybrane funkcje oraz zastosowania /2h 

Uznane biurowe, dydaktyczne i naukowe formaty elektronicznych dokumentów. 
Systemy informatyczne i programy komputerowe do przetwarzania dokumentów 
elektronicznych. Pakiet aplikacji office w wydaniach: MS Office oraz OpenOffice. 
Zadania i funkcje programu Word do edycji tekstu. Style, szablony, indeksy i spisy, 
korespondencja seryjna, automatyzacja pracy. Łączenie z zewnętrznymi danymi. 
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4. Arkusze kalkulacyjne /2h 

Przeznaczenie i rola arkuszy kalkulacyjnych. Funkcje przetwarzania, analizy i 
wizualizacji zbiorów danych. Formuły, adresowanie. Prezentacja danych i wykresy. 
Dziedzinowe rozszerzenia obliczeniowe - wybrane solvery.  

5. Oprogramowanie do prezentacji multimedialnych. Pakiety obróbki grafiki /2h 

Wizualizacja menadżerska treści tekstowych i grafik. Prezentacja danych liczbowych 
– zbiory danych i wyniki obliczeń. Zasady i dobre praktyki prezentacji na przykładzie 
pracy dyplomowych i seminariów tematycznych. Tworzenie i obróbka grafiki – 
standardy zapisu, wybrane programy graficzne.  

6. Wprowadzenie do baz danych. Modele i standardy gromadzenia oraz przetwarzania 
danych /2h 

Wprowadzenie do analizy i modelowania danych. Relacyjne bazy danych. Język 
zapytań SQL. Systemy bazodanowe. Elementy zarządzania bazami danych.  

7. Podstawy programowania w językach wysokiego poziomu. Wprowadzenie w 
semantykę i syntaktykę wybranego języka programowania wysokiego poziomu /2h 

Paradygmaty programowania: strukturalny, obiektowy, funkcyjny. Generacje 
języków i programów. Wprowadzenie do programowania strukturalnego. 
Semantyka i syntaktyka wybranego języka wysokiego poziomu.  

 

Laboratoria / Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem komputera 

1. Zapoznanie z budową współczesnych komputerów. Osprzęt sieci komputerowych 
oraz sieci Internet /2h 

Budowa  przeznaczenie składowych komputera: typy pamięci, rodziny procesorów, 
karty rozszerzeń. Urządzenia pasywne i aktywne sieci. Ochrona danych osobowych 
w sieci. Poczta elektroniczna i inne usługi e sieci Internet. 

2. Systemy operacyjne z rodzin Windows oraz Linux - funkcje i zadania. 

Administrowanie systemami w zakresie uprawnień użytkowników. Istotne różnice 
pomiędzy systemami Windows i Linux. Funkcje zarządzania zasobami 
informacyjnymi w systemach operacyjnych /2h 

3. Standardy i formaty elektronicznych dokumentów biurowych. Edytory tekstu - 
wybrane funkcje oraz zastosowania /4h 

Tworzenie i edycja dokumentów w edytorach pakietów office w wydaniach: MS 
Office oraz OpenOffice. Stosowanie styli, szablonów. Konstruowanie indeksów i 
spisów. Osadzanie grafiki. Korespondencja seryjna i łączenie z zewnętrznymi 
danymi. 

4. Arkusze kalkulacyjne. Funkcje przetwarzania, analizy i wizualizacji zbiorów danych. 
Dziedzinowe rozszerzenia obliczeniowe /4h 

Obsługa arkusza kalkulacyjnego. Adresowanie w formułach. Zaawansowane 
funkcje analizy danych. Wizualizacji zbiorów danych w tabelach i na wykresach. 
Zastosowanie rozszerzeń obliczeniowych. Solvery optymalizacyjne. 

5. Oprogramowanie do prezentacji multimedialnych. Pakiety obróbki grafiki /2h 

Opracowanie przykładowej wizualizacji treści tekstowych, numerycznych i grafik na 
potrzeby seminarium i pracy dyplomowej. Zastosowanie wybranego narzędzia do 
obróbka grafiki. Konwersja typów plików. 

6. Wprowadzenie do baz danych. Modele i standardy gromadzenia oraz przetwarzania 
danych /4h 

Analiza problemu. Definicja encji i związków. Model logiczny i fizyczny danych. 
Implementacja w wybranych relacyjnym systemie bazodanowym. Manipulowanie 
danymi z wykorzystaniem języka SQL.  

7. Podstawy programowania w językach wysokiego poziomu. Wprowadzenie w 
semantykę i syntaktykę wybranego języka programowania wysokiego poziomu /4h 

Wprowadzenie do wybranego środowiska programistycznego. Struktura programu 
w języku C. Podstawowe jednostki leksykalne, typy danych i instrukcje języka C. 
Konstrukcje sterujące języka C. Obsługa wejścia i wyjścia. Elementy algorytmiki. 
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Literatura: 

Podstawowa: 

1. Silberschatz A., Peterson J. L., Gagne G., Podstawy systemów operacyjnych, wyd. 7 
zm. i rozsz. WNT, 2006 

2. Nisan N., Schocken S., Elementy systemów komputerowych, WNT 2008 

3. Krysiak K., Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II, Helion 2005 

4. Mendrala D., Szeliga M., ABC systemu Windows 10 pl. Wydanie II, 2015 

5. Sokół M., Internet. Kurs. Wydanie II. 2007 

6. Wróblewski P., MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko, Helion 2010 

7. Walkekenbach J., Excel 2010 PL. Biblia, ISBN 2013 

8. Praca zbiorowa, Access 2010 PL. Biblia. Helion 2013 

9. Griffiths D. Rusz głową! C. Helion, 2013 

Uzupełniająca: 

1. Wróblewski P., ABC komputera. Wydanie VII. 2011 

2. Suma Ł., Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik, Helion 2011 

3. Zimek R., PowerPoint 2010. Ilustrowany przewodnik. 2010 

4. King K.N., Język C. Nowoczesne programowanie. Helion, 2011 

5. Gawrysiak P., Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej, Helion, 2012 

Efekty uczenia się: 

W1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu podstaw informatyki. 

W2. Zna możliwości i zasady praktycznego wykorzystania technologii informatycznych 
w nauce, badaniach i gospodarce. 

W3. Ma podstawową wiedzę z zakresu języków programowania komputerów.  

U1. Umie wykorzystywać podstawowe narzędzia i oprogramowanie do komunikowania 
się, gromadzenia i przetwarzania danych.  

K1. Ma kompetencje z zakresu wykorzystywania podstawowych narzędzi 
informatycznych wspomagających procesy gromadzenia, dokumentowania i prezentacji 
informacji. 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Moduł kształcenia zaliczany jest na podstawie: zaliczenia pisemnego w postaci testu 
wiedzy zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych oraz wykładu. 

W teście oceniane są odpowiedzi poprawne, brak odpowiedzi poprawnych i odpowiedzi 
błędne. 

Maksymalna liczba punktów za poprawną odpowiedź na pojedyncze pytanie testowe 
wynosi 1. Podczas testu nie można korzystać z żadnych materiałów, chyba, że 
wykładowca zdecyduje inaczej i poinformuje o tym studentów. 

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia pisemnego w formie testu jest zaliczenie ćwiczeń 
laboratoryjnych oraz projektu. 

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia pisemnego: uzyskanie więcej niż połowy 
maksymalnej sumarycznej liczby punktów z odpowiedzi na pytania testowe. 

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych jest przeprowadzane na podstawie wykonanych 
sprawozdań z poszczególnych części materiału realizowanego na ćwiczeniach. Ocena z 
zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych wystawiana jest jako średnia ważona z ocen 
uzyskanych ze sprawozdań z poszczególnych części materiału. 

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych: uzyskanie z każdej 
części materiału realizowanego na ćwiczeniach oceny nie mniejszej niż 3.0.  

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg opinii Komisji WME 

ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia): 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty 

kształcenia na poziomie 91-100%. 

Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 81-90%. 

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 71-80%. 
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Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 61-70%. 

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 51-60%. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie wyższym niż 50%. 

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 14 
2. Udział w laboratoriach / 22 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 0 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 2 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne: - / - ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: - godz. / - ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 38 godz. / 1 CTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 38 godz. / 1,5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU  

nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia prawa  Law – selected issues 

Kod przedmiotu WELEXWSJ-WZP 

Język wykładowy polski 

Profil studiów ogólnoakademicki  

Forma studiów stacjonarne  wojskowe 

Poziom studiów jednolite studia magisterskie 

Rodzaj przedmiotu ogólny  

Obowiązuje od naboru 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS 

 W 14/+, C 4  
razem: 18 godz., 1,5 pkt ECTS  

Moduły 
wprowadzające 

Brak 

Program I semestr studiów / Kierunek Elektronika i Telekomunikacja - wszystkie specjalności  

Autor dr Andrzej Strychalski 

Jednostka  
organizacyjna  

odpowiedzialna za przedmiot 

Wydział  Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania/ Instytut Organizacji          i 
Zarządzania   

Skrócony opis przedmiotu 

Przedmiot umożliwia słuchaczom zapoznanie się  z podstawami wiedzy           o prawie i 
źródłach prawa, jak również zaznajomienie z podstawami nomenklatury prawnej 
niezbędnej dla rozumienia języka prawnego                       i prawniczego oraz elementami 
prawa Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prawa konstytucyjnego, cywilnego i 
gospodarczego. W trakcie realizacji przedmiotu omówiona zostanie również specyfika 
prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe) 

Wykłady będą prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych  

1. Różne sposoby definiowania prawa. Norma prawna a przepis prawny. Struktura i 
charakter normy prawnej – 2 godz. 

2. Akty indywidualne i akty normatywne. Obowiązywanie i przestrzeganie prawa. Kolizje 
norm prawnych w czasie i przestrzeni – 2 godz.  

3. Pojęcie i przebieg procesu stosowania prawa. Wykładnia prawa. Stosowanie prawa w 
sytuacjach nieunormowanych. System źródeł prawa stanowionego w Polsce. Prawo 
krajowe a prawo międzynarodowe – 2 godz. 

4. Źródła prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej – 2 godz. 

5. Pojęcie stosunku prawnego. Powstanie, zmiana i wygaśnięcie stosunku prawnego. 
Źródła prawa cywilnego. Stosowanie prawa cywilnego. Prawo podmiotowe. Osoby 
fizyczne. Osoby prawne – 2 godz. 

6. Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne. Zakres przedmiotowy i źródła 
prawa gospodarczego. Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej 
– 2 godz. 

7. Spółki prawa handlowego. Spółki osobowe i kapitałowe – 2 godz. 

 
Ćwiczenia prowadzone będą przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych oraz 
zawierać będą elementy dyskusji kierowanej.  

1. Elementy prawa konstytucyjnego. Istota, przedmiot i źródła – 2 godz. 

2. Zakres przedmiotowy i źródła prawa gospodarczego. Prawne uwarunkowania 
prowadzenia działalności gospodarczej – 2 godz. 
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Literatura 

Podstawowa:   
1. J.Kuciński (red.), Zarys prawa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, Wyd.II.  
 
Uzupełniająca: 
1. T.Chauvin, T.Stawecki, P.Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo 
C.H.Beck, Warszawa 2016, Wyd.IX. 
2. W. Góralczyk, S.Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Wolters Kluwer 
Polska, Warszawa 2017, Wyd.XVII. 
3. P.Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, Wydawnictwo C .H.Beck, Warszawa 2013, 
Wyd.IX. 
4. W.J.Katner (red.), Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Wolters Kluwer, Warszawa 
2017, Wyd.VI.  

Efekty uczenia się 

W1 Ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych zagadnień prawa, normalizacji, 
ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz działania systemu 
patentowego / K_W20. 

U1. Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji otaczających go zjawisk humanistycznych, 
prawnych i społecznych / K_U22. 

K1. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności 
inżyniera w obszarze elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki, w tym jej wpływ na 
środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje  / K_K02. 

Metody 
i kryteria oceniania 

(sposób sprawdzania  
osiągnięcia przez studenta  

zakładanych  
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: obecności i oceny aktywności na zajęciach.  
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru). 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia pisemnego jest zaliczenie ćwiczeń.  
Osiągnięcie efektów W1, U1 i K1 weryfikowane jest w czasie zaliczenia pisemnego. 
Osiągnięcie efektu K1 weryfikowane jest także podczas dyskusji oraz rozwiązywania 
problemów omawianych w czasie ćwiczeń. 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który uzyskał co najmniej 90% odpowiedzi 
pozytywnych na teście zaliczeniowym. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który uzyskał co najmniej 80% odpowiedzi 
pozytywnych na teście zaliczeniowym. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który uzyskał co najmniej 70% odpowiedzi pozytywnych 
na teście zaliczeniowym. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który uzyskał co najmniej 60% odpowiedzi 
pozytywnych na teście zaliczeniowym. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który uzyskał co najmniej 50% odpowiedzi 
pozytywnych na teście zaliczeniowym. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który uzyskał mniej niż 50% odpowiedzi 
pozytywnych na teście zaliczeniowym. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy studenta) 

Aktywność / obciążenie studenta w godz. (wg. arkusza Bilans ECTS) 
1. Udział w wykładach / 14 
2. Udział w laboratoriach / 0 
3. Udział w ćwiczeniach / 4 
4.  Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12  
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 4 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu /0 
10. Udział w konsultacjach /0  
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
13. Udział w zaliczeniu / 1 
 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 55 godz. / 1,5 ECTS 

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 45 godz./ 1,5 ECTS 

Zajęcia powiązane z działalnością naukową  0 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Occupational Health and Safety 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-BHP 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia ogólnego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 4/+,   
razem: 4 godz., 0 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Brak 

Program: 

Semestr: VIII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: mgr Beata MALARSKA 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Zespół BHP 

Skrócony opis przedmiotu: 

BHP w obowiązującym stanie prawnym. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (nauki)- 
reguły bezpiecznego postępowania, wymagane przy wykonywaniu określonej pracy 
(czynności), wynikające z przesłanek naukowych i technicznych. Ochrona przed 
zagrożeniami dla zdrowia  

i bezpieczeństwa studentów. Stosowanie środków ochrony indywidualnej na zajęciach 
(ćwiczeniach). Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Postępowanie w 
razie wypadków i w sytuacjach zagrożenia. Zasady udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykład  

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu BHP - 1 godzina 

2. Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesie nauki 
- 1 godzina 

3. Postępowanie w razie wypadków i sytuacjach zagrożenia- 1 godzina 

4. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej- 1 godzina 

Literatura: 

Podstawowa:  

• Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20.07.2018 r.  

Uzupełniająca: 

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30 października 
2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy i kształcenia  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31.12.2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów BHP 

Efekty uczenia się: 

W1 Znajomość wybranych regulacji prawnych dotyczących zasad bezpieczeństwa i 
higieny związanym z nauką. Procedur postępowania w razie wypadku lub wystąpienia 
zagrożenia dla życia lub zdrowia i odszkodowawczych. Rozumienie podstawowych 
zagadnień BHP i PPOŻ, oznakowań i instrukcji związanych z tą tematyką. KW_24 

U1 Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej min. w przypadku zawału 
serca, omdleń, krwotoków, porażenia prądem. KU_16 

K1 Potrafi organizować akcję ratunkową. K_K01 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczonego testu 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 
Brak 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Ochrona własności 

intelektualnych 
Data Protection Intellectual 

Ownership 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-OWI 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia ogólnego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 12/+, Ćw 2/ +,  
razem: 14 godz., 1,5 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Brak 

Program: 

Semestr: I 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr hab. inż. Janusz RYBIŃSKI, prof. WAT 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania / Instytut Organizacji i Zarządzania 

Skrócony opis przedmiotu: 

Historia ochrony własności przemysłowej w Polsce i na świecie. Międzynarodowe 
organizacje ochrony własności intelektualnych. Ochrona patentowa, wzory użytkowe i 
wzory przemysłowe. Znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, znaki handlowe i 
usługowe. Topografie układów scalonych. Postępowanie przed Urzędem Patentowym 
RP. Procedury, opłaty, rejestry. Prawo autorskie i prawa pokrewne – Copyright 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Tematyka wykładów 

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony własności intelektualnej (2 godz.).                                                 
2. Wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe (2 godz.). 
3. Znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych (2 godz.). 
4. Pozostałe regulacje wynikające z ustawy prawo własności przemysłowej i aktów 

wykonawczych  (2 godz.). 
5. Prawo autorskie i prawa pokrewne (2 godz.). 
6. Zarządzanie własnością intelektualną (2 godz.). 
 

Tematyka ćwiczeń 

1. Kolokwium zaliczeniowe (2 godz.). 

Literatura: 

Podstawowa:  

1. W. Kotarba, „Ochrona własności intelektualnej”, Wyd. Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa 2012, 

2. A. Cieśliński, „Wspólnotowe prawo gospodarcze”, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 
2003 

3. J. Barta, R. Markiewicz, „Prawo autorskie”, Wydawnictwo Beck, Warszawa 
2012. 
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Uzupełniająca: 

1. E. Góra, M. Kotula, „Prawo własności przemysłowej po nowelizacji”, Wyd. 
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2002 

2. J. Rybiński, „System zarządzania innowacjami w resorcie obrony narodowej”, 
Wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2007 

3. W. Kotarba, „Ochrona wiedzy w Polsce”, Wyd. Instytut Organizacji i 
Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 2005 

4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, (Dz. U. z 
2001 r., Nr 49, poz. 508), 

5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (Dz. 
U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) 

Efekty uczenia się: 

W1 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej / 
K_W20. 

W2 - ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, 
prawnych, finansowych, marketingowych i innych pozatechnicznych uwarunkowań 
działalności inżyniera / K_W19. 

U1 - potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie 
systemów i procesów w elektronice i telekomunikacji - dostrzegać ich aspekty 
pozatechniczne, w tym środowiskowe, organizacyjne, ekonomiczne i prawne / K_U19. 

K1 - potrafi dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy, a także dostrzega  jej znaczenie 
w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych / K_K07. 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym. 
Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania pozytywnej ocen z testu wielokrotnego 
wyboru. 
Osiągnięcie efektów W1, W2 weryfikowane jest podczas testu, natomiast efekty U1 i K1 
sprawdzane są w trakcie realizacji całego programu przedmiotu. Student otrzymuje: 
• ocena 2 – poniżej 50% poprawnych odpowiedzi; 
• ocena 3 – 50 ÷ 60% poprawnych odpowiedzi; 
• ocena 3,5 – 61 ÷ 70% poprawnych odpowiedzi; 
• ocena 4 – 71 ÷ 80% poprawnych odpowiedzi; 
• ocena 4,5 – 81 ÷ 90% poprawnych odpowiedzi; 
• ocena 5 – powyżej 91% poprawnych odpowiedzi. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach  / 12 
2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych  / 2 
3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych  / ….. 
4. Udział w ćwiczeniach projektowych  / ….. 
5. Udział w seminariach  / ….. 
6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 7 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 3 
8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / ….. 
9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / ….. 
10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / ….. 
11. Udział w konsultacjach  / 2 
12. Przygotowanie do egzaminu / 4 
13. Przygotowanie do zaliczenia / …. 
14. Udział w egzaminie / 2 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 
32  godz. / 1,5 ECTS, 
Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+14):  16. godz./ 0,5.ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Zagadnienia prawne w 

elektronice i telekomunikacji 
The issues of law in electronics and 

telecommunication 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-ZPwEiT 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia ogólnego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 24/+, C 2/ +, L / -, P -/ -, S 4/ - 
razem: 30 godz.,3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

brak przedmiotów wprowadzających 

Program: 

Semestr: VIII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr hab. inż. Leszek Nowosielski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 
Wybrane przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne, systemy zarządzania jakością, 
akredytacja laboratoriów badawczych 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Cele i struktura ustawy Prawo Telekomunikacyjne Administracja łączności i 
postępowanie pokontrolne / 2 godz. 

2. Prowadzenie działalności telekomunikacyjnej Świadczenie usługi powszechnej oraz 
ochrona użytkowników końcowych / 2 godz. 

3. Gospodarka częstotliwościami i numeracją. Infrastruktura telekomunikacyjna i 
urządzenia końcowe Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona prywatności 
użytkowników końcowych / 2 godz. 

4. Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności, 
bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego / 2 godz. 

5. System zarządzania jakością laboratorium badawczego zgodnie z normą 
PN-EN ISO/IEC 7025:2005. Podstawowe pojęcia / 2 godz. 

6. Wymagania dotyczące zarządzania laboratorium. Budowa i wdrażanie systemu 
zarządzania w laboratorium badawczym / 2 godz. 

7. Wymagania dotyczące kompetencji technicznych laboratorium badawczego / 6 
godz. 

8. Akredytacja laboratorium wzorcującego, audity / 2 godz. 
9. Ocena wyrobów na zgodność z wymaganiami zasadniczymi na przykładzie 

dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej 
(EMC) / 4 godz. 

Ćwiczenia 

1. Dokumentacja systemu zarządzania / 2 godz. 

Seminarium 
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1. Komunikacja elektroniczna w warunkach nowych regulacji / 4 godz. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, 
nr 273, poz. 2703, z 2005r. nr 163, poz. 1362, nr 267, poz. 2258.). 

2. Piątek ST., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, 2 wyd. Ch. Beck Warszawa 2005r. 

3. Norma PN EN ISO-IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji 
laboratoriów badawczych i wzorcujących. 

4. Ustawa z dnia 13.03.2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej. Dz. U. Nr 82, 
poz. 556. 

5. Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności. 

 

Uzupełniająca: 

1. Streżyńska A. i inni, Vademecum Nowego Prawa Telekomunikacyjnego, CPI, 
Warszawa 2004r.  

2. Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. – Prawo o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 
101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami). 

3. Układ z dnia 16 grudnia 1993r. ustanawiający stowarzyszenie między 
Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi 
(opublikowany w załączniku do Dz. U. z 1994r., Nr 11, poz. 38). 

Efekty uczenia się: 

W01 - ma podstawową wiedzę w zakresie przepisów prawnych regulujących 
działalność telekomunikacyjną / K_W13 

W02 - ma podstawową wiedzę w zakresie przepisów dotyczących zapewnienia systemu 
jakości dla akredytowanych laboratoriów / K_W13 

U01 - potrafi wykorzystać przepisy prawne dotyczące komunikacji elektronicznej w 
warunkach nowej regulacji / K_U13 

U02 - potrafi wykorzystać właściwe dokumenty normalizacyjne do przygotowania 
wybranej dokumentacji systemu zarządzania jakością dla laboratorium badawczego / 
K_U13 

K01 - potrafi współpracować w grupie w celu wykonania dokumentacji oraz 
rozwiązania problemu dotyczącego działalności telekomunikacyjnej / K_K03, K_K04 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia:  
 części przedmiotu dotyczącej znajomości ustawy Prawo telekomunikacyjne w 

formie testu w trakcie seminarium 
 części przedmiotu dotyczącej systemu zarządzania jakością w formie testu oraz 

przygotowania wybranych elementów dokumentacji 
 warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: uzyskanie oceny pozytywnej z testu 

oraz właściwe wykonanie wskazanej dokumentacji 
Efekty W01 i U01  sprawdzane są na podstawie wyniku testu sprawdzającego 
Efekty W02, U02 oraz K01 sprawdzane są na podstawie wyniku testu sprawdzającego 
oraz w oparciu o jakość wykonania wskazanej dokumentacji 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
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Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 22 
2. Udział w laboratoriach / 
3. Udział w ćwiczeniach / 4 
4. Udział w seminariach /  4 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów /  
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 10 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 10 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 20 
11. Przygotowanie do egzaminu /  
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
13. Udział w egzaminie /  
 
Zajęcia praktyczne:0 godz./0ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 0 godz./0 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 80 godz./2,7.ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego:50 godz./1,8.ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do metrologii Introduction to metrology 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-WDM 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia podstawowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 12/+, C 12/ +, L 0/ -, P 0/ -, S 0/ - 
razem: 24 godz., 2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

brak 

Program: 

Semestr: I 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: wszystkie kierunki  Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr hab. inż. Marek Kuchta, dr inż. Tomasz Ciechulski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Elektronicznych 

Skrócony opis przedmiotu: 

Miejsce i rola metrologii jako interdyscyplinarnego obszaru wiedzy we współczesnym 
społeczeństwie. Definicje podstawowych pojęć z zakresu metrologii. Istota 
podstawowych metod pomiarowych. Budowa oraz przeznaczenie podstawowych 
wzorców i przyrządów pomiarowych wielkości fizycznych. Błędy i niepewność pomiaru. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Metrologia - pojęcia podstawowe /2 godziny/ 
Zasady realizacji i zaliczenia przedmiotu. Metrologia – istota, definicje podstawowych 
pojęć. Podział i zadania. Obiekt pomiaru. Wielkość mierzona. Wielkości podstawowe i 
pochodne. Jednostki miar układu SI. Wartość wielkości mierzonej. Wynik pomiaru. Proces 
pomiarowy. Metody pomiarowe. Systemy pomiarowe. 
2. Wzorce miar /2 godziny/ 
Hierarchia wzorców. Budowa i właściwości wybranych wzorców wielkości fizycznych. 
3. Przyrządy pomiarowe /2 godziny/ 
Budowa strukturalna. Właściwości statyczne. Właściwości dynamiczne. Klasy 
dokładności. 
4. Błędy pomiarów /2 godziny/ 
Definicje. Podział. Źródła błędów w pomiarach bezpośrednich i w pomiarach pośrednich. 
Błędy nadmierne. Błędy systematyczne. Błędy przypadkowe. 
5. Niepewność pomiarów /2godziny/ 
Niepewność standardowa, złożona, rozszerzona. Wyznaczanie niepewności pomiarów 
bezpośrednich i pośrednich. 
6. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych /2 godziny/ 
Zaliczenie przedmiotu. 

Ćwiczenia 

1. Prezentacja wyniku pomiaru /4 godziny/ 
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Zasady postępowania przy opracowywaniu wyniku pomiaru. Zasady zaokrąglania 
wyniku obliczeń. Cyfry znaczące. Zasady podawania wyniku pomiaru. Dane pomiarowe 
odstające. Zasady sporządzania wykresów. Aproksymacja i jej metody. 
2. Statystyka w opracowaniu wyniku pomiaru /4 godziny/ 
Zmienna losowa jako model wyniku eksperymentu. Rozkład wyników eksperymentu 
pomiarowego. Podstawowe parametry rozkładów (wartość oczekiwana, odchylenie 
standardowe). 
3. Wyznaczanie niepewności pomiaru /4 godziny/ 
Niepewność pomiaru bezpośredniego i pośredniego. Niepewność standardowa typu A i 
B. Niepewność rozszerzona bezwzględna i względna. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii. GUM 2015. 

2. Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik, GUM 1999. 

3. J.R. Taylor: Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN 2011. 

Uzupełniająca: 

1. Ustawa Prawo o miarach. Dz.U. 2019 poz. 541. 

2. Niepewność pomiarów w teorii i praktyce. GUM 2011. 

3. Z. Kotulski, W. Szczepański: Rachunek błędów dla inżynierów. WNT 2018. 

Efekty uczenia się: 

W1 / Zna podstawy metrologii, podstawowe przyrządy pomiarowe i metody pomiarów 
wielkości fizycznych, zna metody rachunku błędów i zasady opracowania wyników 
pomiarów oraz szacowania niepewności / K_W12 

W2 / Ma podstawową wiedzę dotyczącą nadzorowania przyrządów pomiarowych w 
systemach zarządzania jakością / K_W23 

U1 / Potrafi interpretować uzyskane wyniki pomiarów, z uwzględnieniem rachunku 
błędów, jak też formułować wnioski na podstawie tak przeprowadzonej analizy /K_U07 

U2 / Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty 
proces pomiarowy, używając właściwych metod, technik i narzędzi  /K_U12 

K1 / Dostrzega potrzebę ciągłego dokształcania się w kierunku podnoszenia kompetencji 
zawodowych / K_K01 

K2 / Ddostrzega i prawidłowo identyfikuje oraz rozstrzyga dylematy związane z 
wykonywaniem zawodu, z badaniami i działalnością inżynierską / K_K05 

Metody i kryteria 
oceniania (sposób 

sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 

efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: zaliczenia 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń. 
Osiągnięcie efektów: W1, W2 - weryfikowane jest podczas zaliczenia przedmiotu. 
Osiągnięcie efektów: U1, U2, K1, K2 - sprawdzane jest podczas ćwiczeń. 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 12 
2. Udział w laboratoriach / 0 
3. Udział w ćwiczeniach / 12 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 16 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 2 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 6 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne: 12 godz./ 1 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 12 godz./ 1 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 12 godz./ 1 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 26 godz./ 2 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Matematyka 1 Mathematics 1 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-Mat1 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia podstawowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 26/x, L 34/ +,  
razem: 60 godz., 6 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka ze szkoły średniej / Student powinien znać pojęcia, określenia i symbole 
matematyczne objęte podstawą programową z matematyki w zakresie rozszerzonym z 
logiki, teorii zbiorów, planimetrii, stereometrii, trygonometrii, geometrii analitycznej, 
funkcji elementarnych, ciągów liczbowych i probabilistyki. 

Program: 

Semestr: I 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr hab. Marek KOJDECKI 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Cybernetyki / Instytut Matematyki i Kryptologii 

Skrócony opis przedmiotu: 

Przedmiot służy do poznania i zrozumienia przez studentów podstawowych pojęć i 
twierdzeń matematyki, szczególnie algebry z geometrią analityczną, oraz opanowania 
elementarnych umiejętności rachunkowych z zakresem wiedzy obejmującym: liczby 
rzeczywiste; funkcje elementarne; liczby zespolone; macierze, wyznaczniki, układy 
liniowych równań algebraicznych, przestrzenie wektorowe; proste, płaszczyzny i 
powierzchnie drugiego stopnia w przestrzeni trójwymiarowej. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykład / wykład z możliwym wykorzystaniem technik audiowizualnych, podanie zadań 
do samodzielnego rozwiązania i tematów do studiowania. 

Tematy wykładów (po dwie godziny lekcyjne): 

1. Elementy teorii zbiorów. Zbiory liczbowe. Działania na zbiorach. Odwzorowania i ich 
właściwości. Relacje. Przeliczalność zbioru. 

2. Funkcje elementarne. Określenie i właściwości funkcji. Funkcje trygonometryczne. 
Tożsamości trygonometryczne. Funkcje cyklometryczne. Funkcje wykładnicze i 
logarytmiczne, funkcje hiperboliczne.  

3. Struktury algebraiczne. Zbiory liczbowe. Działania arytmetyczne. Grupa. Ciało. Ciało 
liczb rzeczywistych. 

4. Liczby zespolone. Ciało liczb zespolonych. Postacie liczb zespolonych: algebraiczna, 
trygonometryczna, wykładnicza. Potęga i pierwiastek liczby zespolonej. Zbiory na 
płaszczyźnie zespolonej. 

5. Liczby zespolone. Wielomiany nad ciałem liczb zespolonych. Zasadnicze twierdzenie 
algebry. Rozkład wielomianu zespolonego lub rzeczywistego na czynniki. 
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6. Macierze i wyznaczniki. Macierze. Rachunek macierzowy. Wyznaczniki i ich 
właściwości.  

7. Macierze i wyznaczniki. Macierz odwrotna. Rząd macierzy. 

8. Układy liniowych równań algebraicznych. Metoda eliminacji Gaussa. Wzory Cramera. 
Twierdzenie Kroneckera-Capelliego. Równania macierzowe. 

9. Przestrzenie wektorowe. Określenie przestrzeni wektorowej. Kombinacja liniowa 
wektorów. Układ liniowo niezależny wektorów. Baza i wymiar przestrzeni liniowej. 
Podprzestrzeń.  

10. Przestrzenie wektorowe. Przekształcenie liniowe. Macierz przekształcenia. Wektory 
i wartości własne macierzy. 

11. Geometria analityczna. Wektory swobodne. Iloczyny: skalarny, wektorowy, mieszany. 
Norma wektora, kąt między wektorami.  

12. Geometria analityczna. Afiniczna przestrzeń euklidesowa. Prosta i płaszczyzna w 
przestrzeni trójwymiarowej. Zagadnienia geometryczne: proste, płaszczyzny, rzuty 
prostokątne i symetrie. Proste konstrukcje geometryczne.  

13. Geometria analityczna.  Krzywe płaskie drugiego stopnia. Powierzchnie drugiego 
stopnia w przestrzeni trójwymiarowej. 

Ćwiczenia /ćwiczenia rachunkowe ułatwiające opanowanie, zrozumienie i 
usystematyzowanie wiedzy wyniesionej z wykładów i własnych studiów studentów oraz 
nabycie umiejętności rachunkowych, podanie zadań do samodzielnego rozwiązania i 
tematów do studiowania, pisemna praca kontrolna. 

Tematy ćwiczeń (po dwie godziny lekcyjne): 

1. Elementy logiki. Symbole logiczne, zdania, tautologie, kwantyfikatory. 

2. Elementy teorii zbiorów. Zbiory liczbowe. Działania na zbiorach. Odwzorowania i ich 
właściwości. Relacje. Przeliczalność zbioru. 

3. Funkcje elementarne. Określenie i właściwości funkcji. Funkcje trygonometryczne. 
Tożsamości trygonometryczne. Funkcje cyklometryczne.  

4. Funkcje elementarne. Funkcje wykładnicze i logarytmiczne, funkcje hiperboliczne.  

5. Struktury algebraiczne. Zbiory liczbowe. Działania arytmetyczne. Grupa. Ciało. Ciało 
liczb rzeczywistych. 

6. Liczby zespolone. Ciało liczb zespolonych. Postacie liczb zespolonych: algebraiczna, 
trygonometryczna, wykładnicza. Potęga i pierwiastek liczby zespolonej. Zbiory na 
płaszczyźnie zespolonej. 

7. Liczby zespolone. Wielomiany nad ciałem liczb zespolonych. Zasadnicze twierdzenie 
algebry. Rozkład wielomianu zespolonego lub rzeczywistego na czynniki. 

8. Macierze i wyznaczniki. Macierze. Rachunek macierzowy. Wyznaczniki i ich 
właściwości.  

9. Macierze i wyznaczniki. Macierz odwrotna. Rząd macierzy. 

10. Układy liniowych równań algebraicznych. Metoda eliminacji Gaussa. Wzory 
Cramera. Twierdzenie Kroneckera-Capelliego. Równania macierzowe. 

11. Przestrzenie wektorowe. Określenie przestrzeni wektorowej. Kombinacja liniowa 
wektorów. Układ liniowo niezależny wektorów.  

12. Przestrzenie wektorowe. Baza i wymiar przestrzeni liniowej. Podprzestrzeń.  

13. Przestrzenie wektorowe. Przekształcenie liniowe. Macierz przekształcenia. Wektory 
i wartości własne macierzy. 

14. Geometria analityczna. Wektory swobodne. Iloczyny: skalarny, wektorowy, mieszany. 
Norma wektora, kąt między wektorami.  

15. Geometria analityczna. Afiniczna przestrzeń euklidesowa. Prosta i płaszczyzna w 
przestrzeni trójwymiarowej.  
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16. Geometria analityczna. Zagadnienia geometryczne: proste, płaszczyzny, rzuty 
prostokątne i symetrie. Proste konstrukcje geometryczne.  

17. Geometria analityczna. Krzywe płaskie drugiego stopnia. Powierzchnie drugiego 
stopnia w przestrzeni trójwymiarowej. 

Literatura: 

podstawowa: 

R. Leitner, Zarys matematyki wyższej, część I i II, WNT, 1994. 

R. Leitner, J. Zacharski, Zarys matematyki wyższej, część III, WNT, 1994. 

J. Gawinecki, Matematyka dla informatyków, część I i II, Bell Studio, 2003. 

R. Leitner, M. Matuszewski, Z. Rojek, Zadania z matematyki wyższej, część  I i II, WNT, 
1998. 

W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, część  I i II, PWN, 2002. 

Z. Domański, J. Gawinecki, Algebra w zadaniach, skrypt WAT, 1989. 

uzupełniająca: 

W. Leksiński, J. Nabiałek, W. Żakowski, Matematyka. Definicje, twierdzenia, przykłady, 
zadania, WNT, 1992. 

W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, część I, WNT, 
1995. 

W. Stankiewicz, J. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, 
część II, WNT, 1995. 

Efekty uczenia się: 

Student, który zaliczył przedmiot, 

W01 – Posiada podstawową wiedzę, stanowiącą bazę dla zrozumienia i studiowania 
przedmiotów kierunkowych, w zakresie algebry z geometrią. Zna symbole i elementarne 
pojęcia logiki i teorii mnogości. Zna funkcje elementarne. / K_W01 

W02 – Zna liczby rzeczywiste i zespolone. Poznał i rozumie zasadnicze twierdzenie 
algebry. Opanował rachunek wektorowy i macierzowy, zna właściwości skończenie 
wymiarowych przestrzeni wektorowych, rozumie pojęcia bazy przestrzeni wektorowej i 
niezależności układu wektorów. Zna określenie układu liniowych równań algebraicznych 
i rozumie pojęcie jego rozwiązania. W zakresie geometrii zna podstawy geometrii 
analitycznej, równania prostej, płaszczyzny oraz wybranych krzywych płaskich i 
powierzchni drugiego stopnia w przestrzeni trójwymiarowej. / K_W01 

U01 – Umie posługiwać się w elementarnym zakresie językiem algebry i geometrii 
analitycznej, wykorzystując właściwe symbole i odpowiednie twierdzenia. Umie obliczać 
wyznaczniki macierzy. Umie wyznaczać macierze odwrotne. Umie rozwiązywać proste 
układy liniowych równań algebraicznych. Umie rozkładać wektory w bazie przestrzeni 
wektorowej. Umie wykonywać analitycznie proste konstrukcje geometryczne z użyciem 
prostych i płaszczyzn. / K_U08, K_U12 

U02 – Umie formułować i rozwiązywać proste problemy z wykorzystaniem rachunku 
wektorowego, rachunku macierzowego, układów liniowych równań algebraicznych i 
geometrii analitycznej. / K_U08, K_U12 

U03 – Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (także 
anglojęzycznych); potrafi interpretować uzyskane informacje i formułować wnioski. Ma 
wyrobioną wewnętrzną potrzebę i umiejętność ustawicznego uzupełniania i nowelizacji 
nabytej wiedzy poprzez samokształcenie. / K_U01 

K01 – Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i odświeżania wiedzy, w 
szczególności związanej ze złożoną strukturą matematyki. / K_K01 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu  
sprawdzającego wiedzę (W01 i W02)  i umiejętności (U01 i U02). 
Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej lub pisemnej i ustnej. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie wyników prac kontrolnych przeprowadzanych pod 
bezpośrednią kontrolą podczas zajęć (U01, U02, W01, W02) lub w formie zadań do 
samodzielnego rozwiązania (U01, U02, U03). 
Dodatkowo studenci otrzymują wskazówki do samodzielnego studiowana z zachętą do 
korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy (U03 i K01). 
Skala ocen: dostatecznie (3) – student zna i rozumie większość wyłożonych zagadnień, 
umie rozwiązywać najprostsze zadania rachunkowe, rozumie treść najważniejszych 
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twierdzeń; dobrze (4) – student zna i rozumie znaczną większość wyłożonych zagadnień, 
umie formułować i rozwiązywać najprostsze zadania rachunkowe oraz interpretować ich 
wyniki za pomocą twierdzeń; bardzo dobrze (5) – student zna i rozumie wszystkie 
wyłożone zagadnienia, umie formułować i rozwiązywać zadania rachunkowe oraz 
interpretować ich wyniki za pomocą twierdzeń; dość dobrze (3,5) i ponad dobrze (4,5) – 
pośrednio między dostatecznie i dobrze oraz między dobrze i bardzo dobrze. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 26 
2. Udział w laboratoriach / 0 
3. Udział w ćwiczeniach / 34 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 52 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 60 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 2 
11. Przygotowanie do egzaminu / 6 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 2 
 
Zajęcia praktyczne: 34 godz./ 1 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 94 godz./3 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 172 godz./ 6 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 64 godz./ 2 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Matematyka 2 Mathematics 2 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-Mat2 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia podstawowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 30/x, L 30/ +,  
razem: 60 godz., 6 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka 1. / Student powinien znać: symbole i elementarne pojęcia logiki i teorii 
mnogości; funkcje elementarne; liczby rzeczywiste i zespolone; podstawowe pojęcia, 
określenia i twierdzenia algebry liniowej i geometrii analitycznej; rachunek wektorowy i 
macierzowy, przestrzenie wektorowe, układy liniowych równań algebraicznych i metody 
ich rozwiązywania; analityczne konstrukcje prostych i płaszczyzn; krzywe i powierzchnie 
drugiego stopnia. 

Program: 

Semestr: I 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr hab. Marek Kojdecki 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Cybernetyki / Instytut Matematyki i Kryptologii 

Skrócony opis przedmiotu: 

Przedmiot służy do poznania i zrozumienia przez studentów podstawowych pojęć i 
twierdzeń matematyki, szczególnie analizy matematycznej, oraz opanowania 
elementarnych umiejętności rachunkowych z zakresem wiedzy obejmującym: liczby 
rzeczywiste, ciągi liczbowe i szeregi liczbowe; rachunek różniczkowy i całkowy funkcji 
jednej zmiennej rzeczywistej i rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych 
rzeczywistych. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykład / wykład z możliwym wykorzystaniem technik audiowizualnych, podanie zadań 
do samodzielnego rozwiązania i tematów do studiowania. 

Tematy kolejnych wykładów (po dwie godziny lekcyjne): 

1. Ciągi liczbowe. Twierdzenia o ciągach liczbowych. Granica ciągu liczbowego. Granice 
niewłaściwe. Symbole oznaczone i nieoznaczone. Przykłady ciągów, liczba e.  

2. Szeregi liczbowe. Określenie i kryteria zbieżności szeregów. Zbieżność warunkowa i 
bezwzględna szeregu liczbowego.  

3. Szeregi liczbowe. Szeregi przemienne. Przykłady; liczby e i π. 

4. Granica i ciągłość odwzorowania. Przestrzeń metryczna skończenie wymiarowa z 
metryką euklidesową. Gęstość i ciągłość przestrzeni liczb rzeczywistych. Określenia 
granicy i ciągłości odwzorowania z przykładami.  

5. Granica i ciągłość odwzorowania. Ciągłość funkcji jednej zmiennej. Twierdzenia o 
granicach funkcji. Asymptoty. 
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6. Pochodna funkcji jednej zmiennej. Różniczka i pochodna funkcji jednej zmiennej. 
Podstawowe twierdzenia o pochodnych. Pochodne funkcji elementarnych.  

7. Pochodna funkcji jednej zmiennej.  Pochodne i różniczki wyższych rzędów. Twierdzenia 
o wartości średniej. Wzór Taylora.  

8. Pochodna funkcji jednej zmiennej. Ekstrema. Wypukłość i wklęsłość funkcji. Punkt 
przegięcia. Zastosowania pochodnej. 

9. Całka nieoznaczona. Określenie całki nieoznaczonej. Całkowanie przez części. 
Całkowanie przez podstawienie.  

10. Całka nieoznaczona. Całkowanie funkcji wymiernych i trygonometrycznych. 

11. Całka oznaczona. Określenie całki oznaczonej. Właściwości całki oznaczonej. 
Związek miedzy całką oznaczoną i nieoznaczoną.  

12. Całka oznaczona.  Całki niewłaściwe pierwszego i drugiego rodzaju. Zastosowania 
całek oznaczonych.  

13. Pochodna funkcji wielu zmiennych. Granica i ciągłość skalarnej i wektorowej funkcji 
wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe.  

14. Pochodna funkcji wielu zmiennych.  Różniczka i pochodna skalarnej i wektorowej 
funkcji wielu zmiennych. Pochodna w kierunku wektora. Wzór Taylora z pierwszą 
pochodną.  

15. Pochodna funkcji wielu zmiennych. Ekstrema lokalne i ekstrema na zbiorze skalarnej 
funkcji dwu lub trzech zmiennych. 

/ wykład z możliwym wykorzystaniem technik audiowizualnych; podanie zadań do 
samodzielnego rozwiązania i tematów do studiowania 

Ćwiczenia /ćwiczenia rachunkowe ułatwiające opanowanie, zrozumienie i 
usystematyzowanie wiedzy wyniesionej z wykładów i własnych studiów studentów oraz 
nabycie umiejętności rachunkowych, podanie zadań do samodzielnego rozwiązania i 
tematów do studiowania, pisemna praca kontrolna. 

Tematy kolejnych zajęć (po dwie godziny lekcyjne): 

1. Ciągi liczbowe. Twierdzenia o ciągach liczbowych. Granica ciągu liczbowego. Granice 
niewłaściwe.  

2. Ciągi liczbowe. Symbole oznaczone i nieoznaczone. Przykłady ciągów, liczba e.  

3. Szeregi liczbowe. Określenie i kryteria zbieżności szeregów. Zbieżność warunkowa i 
bezwzględna szeregu liczbowego.  

4. Szeregi liczbowe. Szeregi przemienne. Przykłady; liczby e i π. 

5. Granica i ciągłość odwzorowania. Przestrzeń metryczna skończenie wymiarowa z 
metryką euklidesową. Gęstość i ciągłość przestrzeni liczb rzeczywistych. Określenie 
granicy i ciągłości odwzorowania z przykładami. Ciągłość funkcji jednej zmiennej. 
Twierdzenia o granicach funkcji. Asymptoty. 

6. Pochodna funkcji jednej zmiennej. Różniczka i pochodna funkcji jednej zmiennej. 
Podstawowe twierdzenia o pochodnych. Pochodne funkcji elementarnych.  

7. Pochodna funkcji jednej zmiennej.  Pochodne i różniczki wyższych rzędów. Twierdzenia 
o wartości średniej. Wzór Taylora.  

8. Pochodna funkcji jednej zmiennej. Ekstrema. Wypukłość i wklęsłość funkcji. Punkt 
przegięcia. Zastosowania pochodnej. 

9. Całka nieoznaczona. Określenie całki nieoznaczonej. Całkowanie przez części. 
Całkowanie przez podstawienie.  

10. Całka nieoznaczona. Całkowanie funkcji wymiernych i trygonometrycznych. 

11. Całka oznaczona.  Określenie całki oznaczonej. Właściwości całki oznaczonej. 
Związek miedzy całką oznaczoną i nieoznaczoną.  

12. Całka oznaczona.  Całki niewłaściwe pierwszego i drugiego rodzaju. Zastosowanie 
całek oznaczonych. 
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13. Pochodna funkcji wielu zmiennych. Granica i ciągłość skalarnej i wektorowej funkcji 
wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe.  

14. Pochodna funkcji wielu zmiennych.  Różniczka i pochodna skalarnej i wektorowej 
funkcji wielu zmiennych. Pochodna w kierunku wektora. Wzór Taylora z pierwszą 
pochodną.  

15. Pochodna funkcji wielu zmiennych. Ekstrema lokalne i ekstrema na zbiorze skalarnej 
funkcji dwu lub trzech zmiennych. 

Literatura: 

podstawowa: 

R. Leitner, Zarys matematyki wyższej, część I i II, WNT, 1994. 

R. Leitner, J. Zacharski, Zarys matematyki wyższej, część III, WNT, 1994. 

J. Gawinecki, Matematyka dla informatyków, część I i II, Bell Studio, 2003. 

R. Leitner, M. Matuszewski, Z. Rojek, Zadania z matematyki wyższej, część  I i II, WNT, 
1998. 

W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, część  I i II, PWN, 2002. 

uzupełniająca: 

W. Leksiński, J. Nabiałek, W. Żakowski, Matematyka. Definicje, twierdzenia, przykłady, 
zadania, WNT, 1992. 

W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, część I, WNT, 
1995. 

W. Stankiewicz, J. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, 
część II, WNT, 1995. 

Efekty uczenia się: 

Student, który zaliczył przedmiot, 

W01 – Posiada podstawową wiedzę, stanowiącą bazę dla zrozumienia i studiowania 
przedmiotów kierunkowych, w zakresie analizy matematycznej. Zna symbole, 
podstawowe pojęcia i twierdzenia rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej 
zmiennej rzeczywistej oraz rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych 
rzeczywistych. / K_W01 

W02 – Rozumie pojęcia granicy i ciągłości funkcji, funkcji pochodnej, całki oznaczonej i 
nieoznaczonej. Zna podstawowe sposoby i wzory znajdowania pochodnych oraz całek 
oznaczonych i nieoznaczonych. Rozumie pojęcia granicy, ciągłości i różniczkowalności 
funkcji wielu zmiennych. Zna podstawowe sposoby i wzory znajdowania pochodnych 
cząstkowych / K_W01 

U01 – Umie posługiwać się w podstawowym zakresie językiem analizy matematycznej, 
wykorzystując właściwe symbole i odpowiednie twierdzenia. Umie obliczać granice 
ciągów, także wyrażeń nieoznaczonych, wykorzystując wzory i twierdzenia. Umie zbadać 
zbieżność prostych szeregów liczbowych, stosując odpowiednie twierdzenia. Umie 
obliczać granice i badać ciągłość funkcji jednej zmiennej. Umie znajdować pochodne 
według określenia i z wykorzystaniem wzorów i twierdzeń. Umie obliczać proste całki 
nieoznaczone, stosując odpowiednie twierdzenia i wzory, w tym całki funkcji wymiernych. 
Umie obliczać proste całki oznaczone. Umie obliczać pochodne cząstkowe. / K_U08, 
K_U12 

U02 – Umie formułować i rozwiązywać proste problemy z wykorzystaniem rachunku 
różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej oraz rachunku różniczkowego funkcji 
wielu zmiennych. / K_U08, K_U12 

U03 – Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (także 
anglojęzycznych); potrafi interpretować uzyskane informacje i formułować wnioski. Ma 
wyrobioną wewnętrzną potrzebę i umiejętność ustawicznego uzupełniania i nowelizacji 
nabytej wiedzy poprzez samokształcenie. / K_U01 

K01 – Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i odświeżania wiedzy, w 
szczególności związanej ze złożoną strukturą matematyki. / K_K01 
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Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu sprawdzającego wiedzę (W01 i W02)  i 
umiejętności (U01 i U02). Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej lub pisemnej 
i ustnej. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie wyników prac kontrolnych przeprowadzanych pod 
bezpośrednią kontrolą podczas zajęć (U01, U02, W01, W02) lub w formie zadań do 
samodzielnego rozwiązania (U01, U02, U03). 
Dodatkowo studenci otrzymują wskazówki do samodzielnego studiowana z zachętą do 
korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy (U03 i K01). 
Skala ocen: dostatecznie (3) – student zna i rozumie większość wyłożonych zagadnień, 
umie rozwiązywać najprostsze zadania rachunkowe, rozumie treść najważniejszych 
twierdzeń; dobrze (4) – student zna i rozumie znaczną większość wyłożonych zagadnień, 
umie formułować i rozwiązywać najprostsze zadania rachunkowe oraz interpretować 
ich wyniki za pomocą twierdzeń; bardzo dobrze (5) – student zna i rozumie wszystkie 
wyłożone zagadnienia, umie formułować i rozwiązywać zadania rachunkowe oraz 
interpretować ich wyniki za pomocą twierdzeń; dość dobrze (3,5) i ponad dobrze (4,5) – 
pośrednio między dostatecznie i dobrze oraz między dobrze i bardzo dobrze. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 30 
2. Udział w laboratoriach / 0 
3. Udział w ćwiczeniach / 30 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 60 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 52 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 2 
11. Przygotowanie do egzaminu / 6 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 2 
 
Zajęcia praktyczne: 30 godz. / 1 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 82 godz. / 3 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 172 godz./ 6 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 64 godz./ 2 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Podstawy grafiki inżynierskiej Fundamentals of Engineering 
Graphics 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-PGI 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia podstawowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 12/+, C 18/ +,  
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

matematyka  / wymagania wstępne: zagadnienia geometrii elementarnej 

Program: 

Semestr: I 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr inż. Krzysztof Grzelak; dr inż. Janusz Mierzyński; dr inż. Janusz Torzewski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Inżynierii Mechanicznej / Instytut Budowy Maszyn 

Skrócony opis przedmiotu: 

Podstawy wykonania i umiejętność odczytywania inżynierskiej dokumentacji technicznej. 
Metody odwzorowań figur geometrycznych na płaszczyźnie, oparte na rzutowaniu 
równoległym i środkowym. Normalizacja w zakresie dokumentacji technicznej. 
Zapoznanie się z podstawowym oprogramowaniem wspomagającym proces tworzenia 
dokumentacji technicznej. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykład /metoda słowna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. 

1. Rzutowanie środkowe i równoległe. Niezmienniki rzutowania równoległego. 
Praktyczne metody odwzorowania figur geometrycznych na płaszczyznę. Układy 
aksonometryczne stosowane w praktyce / 2 godz. 

2. Rzutowanie prostokątne na dwie lub więcej prostopadłych rzutni (rzuty Monge`a): 
odwzorowanie punktu, prostej i płaszczyzny, przynależność elementów, elementy 
wspólne / 2 godz. 

3. Powierzchnie obrotowe, równik i południk główny oraz boczny tej powierzchni. 
Przynależność punktu do powierzchni obrotowej. Przekroje powierzchni 
obrotowych / 2 godz. 

4. Normalizacja w rysunku technicznym. Rodzaje i zasady tworzenia dokumentacji 
technicznej. Znormalizowane elementy rysunku technicznego. Rzutowanie 
prostokątne brył metodą pierwszego kąta i metodą identyfikowaną strzałkami / 2 
godz. 

5. Przedstawianie elementów konstrukcyjnych za pomocą widoków, przekrojów i 
kładów. Ogólne zasady wymiarowania w rysunku technicznym / 2 godz.  

6. Uproszczenia rysunkowe w odwzorowaniu elementów konstrukcyjnych oraz ich 
połączeń. Schematy układów technicznych / 1 godz. Zaliczenie wykładów - 
kolokwium / 1 godz. 
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Ćwiczenia audytoryjne 

1. Podstawowe konstrukcje z przynależności oraz elementów  wspólnych w rzutach 
Monge’a / 2 godz. 

2. Kreślenie trzech rzutów prostokątnych wielościanów / 2 godz. 

3. Rzutowanie elementów metodą pierwszego kąta / 2 godz. 

4. Rysowanie widoków przekrojów i kładów / 2 godz. 

5. Ogólne zasady wymiarowania / 2 godz. 

6. Rysowanie połączeń elementów konstrukcyjnych / 2 godz. 

7. Wprowadzenie do graficznych metod wspomagających tworzenie dokumentacji 
rysunkowej / 2 godz. 

8. Tworzenie i modyfikacji podstawowych obiektów rysunkowych w programie Solid 
Edge / 2 godz.  

9. Komputerowe modelowanie części maszyn - zaliczenie /2 godz. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. Bieliński A., Mierzyński J., Telega J.: Geometria wykreślna. Teoria, przykłady, zadania. 
Wydawnictwo WAT, Warszawa 2013. 

2. Bieliński A.: Geometria wykreślna. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa 2015. 

3. Lewandowski T.: Rysunek techniczny dla mechaników. WSiP , Warszawa 2015. 

4. Pikoń A.: AutoCAD 2018 PL. Pierwsze kroki. Helion 2017. 

Uzupełniająca: 

1. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT, Wydanie 26, Warszawa 2017. 

2. Burcan J.: podstawy rysunku technicznego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2016. 

Efekty uczenia się: 

W1/ Student zna i rozumie podstawowe zasady odwzorowania układów przestrzennych, 
w tym elementów maszyn, urządzeń i konstrukcji oraz innych układów technicznych za 
pomocą graficznej reprezentacji na płaszczyźnie /K_W01. 

W2/ Student zna podstawowe zasady tworzenia rysunkowej dokumentacji technicznej 
układów technicznych oraz elementów konstrukcyjnych w oparciu o normatywy /K_W15. 

W3/ Student zna podstawowe oprogramowanie do wspomagania wykonywania 
rysunkowej dokumentacji technicznej /K_W15. 

U1/ Student potrafi wykorzystać poznane metody odwzorowania graficznego i restytucji 
do stworzenia zapisu graficznego elementów maszyn, urządzeń i konstrukcji oraz innych 
układów technicznych /K_U11. 

U2/ Student potrafi posłużyć się właściwym sposobem odwzorowania graficznego do 
wykonania dokumentacji technicznej pojedynczego elementu lub grupy elementów w 
postaci złożenia podzespołu lub zespołu /K_U11. 

U3/ Student potrafi odczytać oraz określić rodzaj i dokonać klasyfikacji elementów 
odwzorowanych za pomocą rysunku wykonawczego złożeniowego lub zestawieniowego 
/K_U09. 

U4/ Student zna podstawy posługiwania się oprogramowaniem komp. do wspomagania 
tworzenia dokumentacji technicznej /K_U10. 

K1 /Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną /K_K04. 

K2 /Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, 
studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i 
społecznych /K_K07. 
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Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia 
Przedmiot jest zaliczany na podstawie kolokwium przeprowadzanego w formie pisemnej 
(na ćwiczeniach), obejmującego całość programu przedmiotu. 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z realizacji zadań w 
ramach ćwiczeń (na podstawie ocen bieżących i ocen z zadań rysunkowych w ramach 
prac domowych). 
Osiągnięcie poszczególnych efektów uczenia się weryfikowane jest następująco: 
• efekty z kategorii wiedzy W1 i W2 weryfikowane są na kolokwium, 
• efekty z kategorii umiejętności, U1, U2, U3 i U4 oraz efekt W3 weryfikowane są w 
trakcie ćwiczeń audytoryjnych i prac domowych w formie zadań rysunkowych oraz w 
pewnym zakresie na kolokwium, 
• efekty z kategorii kompetencji społecznych K1, K2 weryfikowane są w trakcie ćwiczeń 
audytoryjnych. 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się  na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 12 
2. Udział w laboratoriach / 0 
3. Udział w ćwiczeniach / 18 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 24 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 24 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 6 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne: 18 godz. / 0,6 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 42 godz. / 1,7 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 78 godz./ 2,6 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 40 godz./ 1,6 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Fizyka 1 Physics 1 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-F1 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia podstawowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 40/x, C 30/ +,  L 10/ + 
razem: 80 godz., 6 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka 1, 2/ wymagania wstępne: znajomość podstaw rachunku wektorowego i 
różniczkowego. 
Podstawy metrologii / wymagania wstępne: znajomość istoty podstawowych metod 
pomiarowych oraz zasad użytkowania przyrządów analogowych i cyfrowych oraz 
wykonywania pomiarów bezpośrednich i pośrednich podstawowych wielkości 
elektrycznych. 

Program: 

Semestr: II 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Chemii i Nowych Technologii / Instytut Fizyki Technicznej 

Skrócony opis przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest nauczyć rozumienia zjawisk fizycznych, zapoznać z 
podstawowymi pojęciami i prawami fizyki z zakresu z zakresu mechaniki, teorii drgań, 
pola elektrostatycznego, magnetycznego, fal mechanicznych i elektromagnetycznych. 
Nauczyć stosowania matematyki do ilościowego opisu zjawisk fizycznych zapoznać z 
ważniejszymi przyrządami pomiarowymi i podstawowymi metodami pomiarów wielkości 
fizycznych. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady /metody dydaktyczne: metoda słowna z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnych 

1. Wprowadzenie do przedmiotu / 2 godziny / Metodologia fizyki: przedmiot fizyki, układy 
jednostek, układy współrzędnych. Metodologia pomiarów fizycznych: pomiar, rodzaje 
błędów (niepewności pomiarowych), obliczanie niepewności pomiarowych, prawo 
przenoszenia niepewności pomiarowych. Wykresy, skala: liniowa, wykładnicza i 
logarytmiczna, interpolacja, aproksymacja. Metoda najmniejszych kwadratów Gaussa. 

2. Fizyczne podstawy mechaniki / 4 godziny / Kinematyka: ruch w trzech wymiarach, 
parametryczne równania toru, prędkość, przyśpieszenie - przyspieszenie styczne i 
normalne do toru ruchu. Niezmienniczość Galileusza. Układy inercjalne i nieinercjalne. 
Dynamika: zasady dynamiki Newtona. Pęd, popęd, moc, energia. 

3. Dynamika bryły sztywnej / 2 godziny / Ruch bryły sztywnej, środek masy, ruch w 
układzie środka masy, ruch obrotowy. Twierdzenie Steinera. Moment bezwładności. II 
Zasada dynamiki ruchu obrotowego. 

4. Zasady zachowania w mechanice / 2 godziny / Zasada zachowania: pędu, momentu 
pędu, energii. Tarcie. Rola zasad zachowania w mechanice. 
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5. Pola zachowawcze na przykładzie pola grawitacyjnego / 2 godziny / Pola sił. Potencjał, 
energia potencjalna. Pole grawitacyjne. I i II prędkość kosmiczna. Prawa Keplera. 
Kolokwium na ćwiczeniach. 

6. Fizyka relatywistyczna /4 godziny / Szczególna teoria względności: postulaty teorii 
względności, transformacja Lorentza i jej konsekwencje. Mechanika relatywistyczna: 
relatywistyczna energia kinetyczna, energia całkowita. Czasoprzestrzeń jako element 
ogólnej teorii względności. Podstawy kosmologii. 

7. Drgania /4 godziny / Drgania swobodne: pojęcie drgań, drgania harmoniczne, drgania 
swobodne, składanie drgań harmonicznych, dudnienie. Harmoniczne drgania 
nieswobodne: drgania tłumione, drgania wymuszone, rezonans. 

8. Fale / 2 godziny / Fale biegnące. Równanie fali. Przenoszenie energii przez fale. Fale 
stojące. Paczka falowa. Prędkość grupowa a prędkość fazowa. Dyspersja. Fale 
akustyczne. 

9. Termodynamika / 4 godziny / Podstawy termodynamiki: gaz doskonały a gaz 
rzeczywisty, przemiany gazu doskonałego, parametry termodynamiczne, zasady 
termodynamiki. ciepło, praca, moc. Kinetyczna teoria gazów, statystyka Maxwella-
Boltzmanna. Wykorzystanie termodynamiki: przemiany fazowe, ciepło przemian, 
skraplanie gazów. Silniki cieplne, cykl Carnota. 

10. Zjawiska elektryczne / 4 godziny / Pole elektryczne w próżni: prawo Coulomba, pole 
elektryczne, źródła pola elektrycznego: ładunki, dipole, kwadrupole. Prawo Gaussa, 
potencjał elektryczny,  pojemność elektryczna, energia pola elektrycznego. Pole 
elektryczne w ośrodku: dielektryki i oddziaływanie pola elektrycznego z materią, wektory 
opisujące pole elektryczne w materii. Kondensatory, obwody RC. 

11. Prąd elektryczny / 2 godziny / Prąd elektryczny, prawo Ohma, praca i moc prądu 
elektrycznego. Prawa Kirchhoffa, rodzaje obwodów elektrycznych. 

12. Pola magnetyczne prądów stałych / 2 godziny / Pole magnetyczne. Indukcja 
magnetyczna. Ruch ładunków w polu magnetycznym. Siła elektrodynamiczna. Strumień 
magnetyczny. Prawo Ampere’a, prawo Biota-Savarta-Laplace'a. Magnetyzm w materii: 
paramagnetyzm, ferromagnetyzm, histereza. 

13. Indukcja elektromagnetyczna / 2 godzin / Indukcja elektromagnetyczna. Prawo 
Faraday’a, reguła przekory. Indukcyjność oraz samoindukcja. Energia pola 
magnetycznego. Równania Maxwella – Lorentza. Prąd przesunięcia. 

14. Obwody prądów zmiennych / 2 godzin / Zasada działania transformatora. Prąd 
jednofazowy i prąd trójfazowy. Wartość skuteczna prądu i napięcia. Obwody LRC. 

15. Fale elektromagnetyczne / 4 godziny / Równanie fali elektromagnetycznej. 
Oddziaływanie promieniowania z materią. Współczynnik załamania ośrodka. Widmo fal 
elektromagnetycznych. Źródła fal elektromagnetycznych. 

 

Ćwiczenia /metody dydaktyczne: rozwiązywanie zadań i problemów pod nadzorem 
wykładowcy 

1. Fizyczne podstawy mechaniki / 2 godziny / ruch w trzech wymiarach, prędkość, 
przyśpieszenie. Układy inercjalne i nieinercjalne. Zasady dynamiki Newtona. 

2. Dynamika bryły sztywnej / 2 godziny / Ruch w układzie środka masy, ruch obrotowy. 
Twierdzenie Steinera. Moment bezwładności. II Zasada dynamiki ruchu obrotowego. 

3. Zasady zachowania w mechanice / 2 godziny / Zasada zachowania: pędu, momentu 
pędu, energii. Tarcie.  

4. Pola zachowawcze na przykładzie pola grawitacyjnego / 2 godziny / Potencjał, energia 
potencjalna. Prawa Keplera. Kolokwium nr 1. 

5. Fizyka relatywistyczna /2 godziny / Transformacja Lorentza i jej konsekwencje. 
Relatywistyczna energia kinetyczna, energia całkowita. 

6. Drgania /2 godziny / Drgania swobodne, drgania tłumione, drgania wymuszone, 
rezonans. Składanie drgań harmonicznych, dudnienie. 
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7. Fale / 2 godziny / Równanie fali. Fale stojące. Paczka falowa. Prędkość grupowa a 
prędkość fazowa. 

8. Termodynamika / 2 godziny / Przemiany gazu doskonałego, parametry 
termodynamiczne, zasady termodynamiki. ciepło, praca, moc. Kinetyczna teoria gazów, 
statystyka Maxwella-Boltzmanna. 

9. Zjawiska elektryczne / 4 godziny / Prawo Coulomba, natężenie pola 
elektrostatycznego. Prawo Gaussa, potencjał elektryczny, pojemność elektryczna, 
energia pola elektrycznego. Pole elektryczne w ośrodku. Obwody RC. Kolokwium nr 2. 

10. Prąd elektryczny / 2 godziny / Prąd elektryczny, prawo Ohma, praca i moc prądu 
elektrycznego. Prawa Kirchhoffa. 

11. Pola magnetyczne prądów stałych / 2 godziny / Pole magnetyczne. Indukcja 
magnetyczna. Siła elektrodynamiczna. Strumień magnetyczny. Prawo Ampere’a, prawo 
Biota-Savarta-Laplace'a.  

12. Indukcja elektromagnetyczna / 2 godzin / Prawo Faraday’a, reguła przekory. 
Indukcyjność oraz samoindukcja. Energia pola magnetycznego. Równania Maxwella – 
Lorentza. 

13. Obwody prądów zmiennych / 2 godzin / Wartość skuteczna prądu i napięcia. Obwody 
LRC. 

14. Fale elektromagnetyczne / 2 godziny / Równanie fali elektromagnetycznej. 
Współczynnik załamania ośrodka Kolokwium nr 3. 

 

Laboratoria /metody dydaktyczne: pomiar wybranych zjawisk fizycznych. Zajęcia 
obejmują znajomość budowy stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów oraz 
opracowanie wyników i wyciągnięcie wniosków. 

1. ĆWICZENIE 1, Rozkład Gaussa. / 2 godziny / 

2. ĆWICZENIE 40, Wyznaczanie modułu sprężystości przy pomocy wahadła torsyjnego, 
lub ĆWICZENIE 39, Czas trwania zderzenia kul. 

3. ĆWICZENIE 41, Badanie transformacji energii mechanicznej w krążku Maxwella, lub 
ĆWICZENIE 42, Wyznaczanie momentu bezwładności bryły sztywnej względem 
dowolnej osi obrotu z wykorzystaniem twierdzenia Steinera. 

4. ĆWICZENIE 5, Badanie drgań układu dwóch sprzężonych wahadeł, lub ĆWICZENIE 
24, Badania rezonansu w obwodach elektrycznych. 

5. ĆWICZENIE 10 , Wyznaczanie stosunku Cp/Cv dla powietrza metodą Clementa-
Desormesa, lub ĆWICZENIE 11 , Pomiar ciepła molowego powietrza metodą 
rozładowania kondensatora. 

Literatura: 

podstawowa: 
1. Fizyka dla szkół wyższych – podręcznik internetowy: https://openstax.org, 

Wydawca - fundacja OpenStax działającą przy Rice University w USA 
2. M. Demianiuk: Wykłady z fizyki dla inżynierów cz. I, II, i III, Wyd. WAT 2001 
3. M. Demianiuk: Wybrane przykłady zadań do wykładów z fizyki dla inżynierów, 

Wyd. WAT 2002 
4. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Podstawy fizyki. Cz. I-V, PWN, Warszawa, 2003 

uzupełniająca: 
1. A. Rogalski: Podstawy fizyki dla elektroników, Wyd. WAT 2002 
2. Z. Raszewski i inni: Fizyka ogólna. Przykłady i zadania z fizyki, cz. I., 

Rozwiązania i odpowiedzi do zadań z fizyki, cz.II. Wyd. WAT 1994 
3. P. Hewitt, Fizyka wokół nas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 
4. J. Walker, Podstawy fizyki, zbiór zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2005 

https://openstax/
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Efekty uczenia się: 

W1 / ma podstawową wiedzę na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych, 
oddziaływań fundamentalnych / K_W02 

W2 / ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej oraz podstaw fizyki relatywistycznej / 
K_W02, K_W04 

W3 / ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów 
fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania / K_W13 

U1 / potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia 
matematyczne do opisu właściwości fizycznych oraz związanych z nimi efektów 
przyczynowo-skutkowych pod wpływem oddziaływań zewnętrznych/ K_U01, K_U07 

U2 / potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi 
integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji oraz prawidłowo wyciągać 
wnioski / K_U01 

U3 / umie przeprowadzić pomiary wybranych wielkości fizycznych i je opracować, a także 
zinterpretować w kontekście posiadanej wiedzy z fizyki / K_U01, K_U03 

K1 / potrafi myśleć i działać w twórczy sposób / K_K01, K_K07 

K2 / potrafi pracować i współdziałać w grupie / K_K04 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu. 

Ćwiczenia rachunkowe – zaliczenie ćwiczenie ćwiczeń rachunkowych odbywa się na 
podstawie ocen z 3 kolokwiów przeprowadzonych na ćwiczeniach oraz aktywności 
studentów na zajęciach. 

Ćwiczenia laboratoryjne – zaliczenie ćwiczenia laboratoryjnego wymaga uzyskania 
pozytywnej ocen ze sprawdzianu przed rozpoczęciem ćwiczenia, wykonania ćwiczenia i 
oddania pisemnego sprawozdania z ćwiczenia. 

Egzamin przedmiotu jest prowadzany w formie pisemno-ustnej z wybranych zagadnień 
z wykładanego materiału. 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń 
rachunkowych i laboratoryjnych oraz egzaminu. 

Osiągnięcie efektów W1, W2, U1, U2 weryfikowane jest podczas egzaminu, natomiast 
efekty W1, W2, W3, U3, K1 i K2 sprawdzane są w trakcie realizacji ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
Wszystkie sprawdziany i referaty są oceniane wg następujących zasad: 

ocena 2 – poniżej 50% poprawnych odpowiedzi; 
ocena 3 – 50 ÷ 60% poprawnych odpowiedzi; 
ocena 3,5 – 61 ÷ 70% poprawnych odpowiedzi; 
ocena 4 – 71 ÷ 80% poprawnych odpowiedzi; 
ocena 4,5 – 81 ÷ 90% poprawnych odpowiedzi; 
ocena 5 – powyżej 91% poprawnych odpowiedzi. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę,  umiejętności i 
kompetencje przewidziane efektami kształcenia, a ponadto wykazuje zainteresowanie 
przedmiotem, w sposób twórczy podchodzi do powierzonych zadań i wykazuje się 
samodzielnością w zdobywaniu wiedzy, jest wytrwały w pokonywaniu trudności oraz 
systematyczny w pracy. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane 
programem nauczania w stopniu dobrym. Potrafi rozwiązywać zadania i problemy o 
średnim stopniu trudności. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane 
programem nauczania w stopniu dostatecznym. Samodzielnie rozwiązuje zadania i 
problemy o niskim stopniu trudności. W jego wiedzy i umiejętnościach zauważalne są 
luki, które potrafi jednak uzupełnić pod kierunkiem nauczyciela. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie posiadł wiedzy, umiejętności i 
kompetencji w zakresie koniecznych wymagań. 
Na końcową ocenę składają się: ocena uzyskana na egzaminie, oceny z ćwiczeń 
laboratoryjnych oraz zaangażowanie i sposób podejścia studenta do nauki. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 40 
2. Udział w laboratoriach / 10 
3. Udział w ćwiczeniach / 30 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 20 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 30 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / 10 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 2 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 172 godz. / 6 ECTS 
Zajęcia praktyczne: 40 godz. / 1,3 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 90 godz. / 3,6 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 60 godz./ 2 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 92 godz./ 3 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Fizyka 2 Physics 2 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-F2 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia podstawowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 20/x, C 10/ +,  L 10/ +,  
razem: 40 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka 1, 2, 3/ wymagania wstępne: znajomość podstaw rachunku wektorowego i 
różniczkowego. 
Podstawy metrologii / wymagania wstępne: znajomość istoty podstawowych metod 
pomiarowych oraz zasad użytkowania przyrządów analogowych i cyfrowych oraz 
wykonywania pomiarów bezpośrednich i pośrednich podstawowych wielkości 
elektrycznych. 
Fizyka 1 / wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć i praw fizycznych z 
zakresu z zakresu mechaniki, teorii drgań, pola elektrostatycznego, magnetycznego, fal 
mechanicznych i elektromagnetycznych 

Program: 

Semestr: III 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Chemii i Nowych Technologii / Instytut Fizyki Technicznej 

Skrócony opis przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest nauczyć rozumienia zjawisk fizycznych, zapoznać z 
podstawowymi pojęciami i prawami fizyki z zakresu optyki, mechaniki kwantowej, fizyki 
ciała stałego i fizyki jądrowej. Nauczyć stosowania matematyki do ilościowego opisu 
zjawisk fizycznych zapoznać z ważniejszymi przyrządami pomiarowymi i podstawowymi 
metodami pomiarów wielkości fizycznych. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady /metody dydaktyczne: metoda słowna z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnych 

1. Optyka / 4 godziny / Optyka falowa: zasada Huygensa, dyfrakcja, interferencja, 
polaryzacja światła – stan i stopień polaryzacji, spójność fal. Ośrodki anizotropowe – 
elementy dwójłomne. Idea holografii. Optyka geometryczna: optyka geometryczna jako 
graniczny przypadek optyki falowej, zasada najmniejszego działania. Elementy optyczne: 
soczewki, zwierciadła, pryzmat, mikroskop, luneta. 

2. Dualizm korpuskularno-falowy / 4 godziny / Korpuskularna natura fal 
elektromagnetycznych: promieniowanie termiczne (ciała doskonale czarnego), hipoteza 
Plancka, pojęcie kwantu, fotoefekt, efekt Comptona. Falowa natura materii i budowa 
atomu: doświadczenia Younga, dualizm korpuskularno-falowy i postulat de Broglie’a - 
fale materii. Model Bohra atomu wodoru, poziomy energetyczne i spektroskopia 
atomowa. 

3. Fizyka kwantowa / 6 godzin / Wprowadzenie do mechaniki kwantowej: równanie 
Schrödingera, funkcja falowa i jej interpretacja, zasada nieoznaczoności Heisenberga. 
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Cząstka w polu: cząstka w studni potencjału, bariera potencjału, efekt tunelowy. 
Wprowadzenie do teorii atomu: liczby kwantowe, spin i moment  magnetyczny elektronu, 
magnetyzm elektronowy i magnetyzm atomowy, orbitalny moment pędu, zakaz Pauliego, 
układ okresowy pierwiastków. 

4. Podstawy fizyki ciała stałego / 4 godziny / Pasmowa teoria przewodnictwa: pojęcie 
pasma energetycznego, model Kröniga-Penney’a, pasma przewodnictwa i pasma 
wzbronione. Podział ciał stałych: izolatory, półprzewodniki i przewodniki, koncentracja i 
ruchliwość nośników, przewodnictwo typu „n” i „p”, poziom Fermiego. Kwantowe 
generatory promieniowania: absorpcja, emisja spontaniczna i wymuszona. Budowa i 
działanie laserów. Właściwości promieniowania koherentnego. 

5. Podstawy fizyki jądrowej / 2 godziny / Siły jądrowe, modele budowy jądra atomowego, 
promieniotwórczość, przemiany i reakcje jądrowe. 

Ćwiczenia /metody dydaktyczne: rozwiązywanie zadań i problemów pod nadzorem 
wykładowcy 

1. Optyka / 2 godziny / Zasada Huygensa, dyfrakcja, interferencja, polaryzacja światła. 
Optyka geometryczna - zasada najmniejszego działania. Elementy optyczne: soczewki, 
zwierciadła, pryzmat. 

2. Dualizm korpuskularno-falowy / 2 godziny / Promieniowanie termiczne (ciała 
doskonale czarnego), hipoteza Plancka, fotoefekt, efekt Comptona. Doświadczenia 
Younga, postulat de Broglie’a - fale materii.  

3. Fizyka kwantowa / 2 godziny / Równanie Schrödingera, funkcja falowa i jej 
interpretacja, zasada nieoznaczoności Heisenberga. Cząstka w studni potencjału, 
bariera potencjału, efekt tunelowy.  

4. Wprowadzenie do teorii atomu / 2 godziny / liczby kwantowe, zakaz Pauliego, układ 
okresowy pierwiastków. 

5. Podstawy fizyki ciała stałego / 2 godziny / Model Kröniga-Penney’a, pasma 
przewodnictwa i pasma wzbronione. Podział ciał stałych: izolatory, półprzewodniki i 
przewodniki, wyznaczanie koncentracji nośników w półprzewodnikach, położenie 
poziomu Fermiego. Praca kontrolna. 

Laboratoria /metody dydaktyczne: pomiar wybranych zjawisk fizycznych. Zajęcia 
obejmują znajomość budowy stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów oraz 
opracowanie wyników i wyciągnięcie wniosków. 

1. ĆWICZENIE 31, Wyznaczanie stałej Rydberga i stałej Plancka z widma liniowego 
wodoru lub ĆWICZENIE 32, Badanie promieniowania ciała doskonale czarnego 

2. ĆWICZENIE 38, Pomiar składowej poziomej ziemskiego pola magnetycznego, lub 
 ĆWICZENIE 25, Badanie zjawiska Halla. 

3. ĆWICZENIE 26, Pomiar współczynnika indukcji wzajemnej, lub ĆWICZENIE 22, 
Pomiar pętli histerezy magnetycznej.  

4. ĆWICZENIE 29, Wyznaczanie ogniskowej soczewek cienkich za pomocą ławy 
optycznej, lub ĆWICZENIE 43, Wyznaczanie aberracji sferycznej soczewek i ich układów.  

5. ĆWICZENIE 18, Wyznaczanie przerwy energetycznej germanu, lub ĆWICZENIE 19, 
Badanie charakterystyki diody półprzewodnikowej. 

Literatura: 

podstawowa: 
1. Fizyka dla szkół wyższych – podręcznik internetowy: https://openstax.org, 

Wydawca - fundacja OpenStax działającą przy Rice University w USA 
2. M. Demianiuk: Wykłady z fizyki dla inżynierów cz. I, II, i III, Wyd. WAT 2001 
3. M. Demianiuk: Wybrane przykłady zadań do wykładów z fizyki dla inżynierów, 

Wyd. WAT 2002 
4. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Podstawy fizyki. Cz. I-V, PWN, Warszawa, 2003 

uzupełniająca: 
1. A. Rogalski: Podstawy fizyki dla elektroników, Wyd. WAT 2002 
2. Z. Raszewski i inni: Fizyka ogólna. Przykłady i zadania z fizyki, cz. I., 

Rozwiązania i odpowiedzi do zadań z fizyki, cz.II. Wyd. WAT 1994 
3. P. Hewitt, Fizyka wokół nas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 

https://openstax/
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4. J. Walker, Podstawy fizyki, zbiór zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2005 

Efekty uczenia się: 

W1 / ma podstawową wiedzę na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych, 
oddziaływań fundamentalnych / K_W02 

W2 / ma wiedzę w zakresie optyki, podstaw fizyki kwantowej, podstaw fizyki ciała stałego 
i fizyki jądrowej / K_W02 

W3 / ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów 
fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania / K_W13 

U1 / potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia 
matematyczne do opisu właściwości fizycznych oraz związanych z nimi efektów 
przyczynowo-skutkowych pod wpływem oddziaływań zewnętrznych/ K_U01, K_U07 

U2 / potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi 
integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji oraz prawidłowo wyciągać 
wnioski / K_U01 

U3 / umie przeprowadzić pomiary wybranych wielkości fizycznych i je opracować, a także 
zinterpretować w kontekście posiadanej wiedzy z fizyki / K_U01, K_U03 

K1 / potrafi myśleć i działać w twórczy sposób / K_K01, K_K07 

K2 / potrafi pracować i współdziałać w grupie / K_K04 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu. 

Ćwiczenia rachunkowe – zaliczenie ćwiczenie ćwiczeń rachunkowych odbywa się na 
podstawie oceny z  kolokwium przeprowadzonego na ćwiczeniach oraz aktywności 
studentów na zajęciach. 

Ćwiczenia laboratoryjne – zaliczenie ćwiczenia laboratoryjnego wymaga uzyskania 
pozytywnej ocen ze sprawdzianu przed rozpoczęciem ćwiczenia, wykonania ćwiczenia i 
oddania pisemnego sprawozdania z ćwiczenia. 

Egzamin przedmiotu jest prowadzany w formie pisemno-ustnej z wybranych zagadnień 
z wykładanego materiału. 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń 
rachunkowych i laboratoryjnych oraz egzaminu. 

Osiągnięcie efektów W1, W2, U1, U2 weryfikowane jest podczas egzaminu, natomiast 
efekty W1, W2, W3, U3, K1 i K2 sprawdzane są w trakcie realizacji ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
Wszystkie sprawdziany i referaty są oceniane wg następujących zasad: 

ocena 2 – poniżej 50% poprawnych odpowiedzi; 
ocena 3 – 50 ÷ 60% poprawnych odpowiedzi; 
ocena 3,5 – 61 ÷ 70% poprawnych odpowiedzi; 
ocena 4 – 71 ÷ 80% poprawnych odpowiedzi; 
ocena 4,5 – 81 ÷ 90% poprawnych odpowiedzi; 
ocena 5 – powyżej 91% poprawnych odpowiedzi. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę,  umiejętności i 
kompetencje przewidziane efektami kształcenia, a ponadto wykazuje zainteresowanie 
przedmiotem, w sposób twórczy podchodzi do powierzonych zadań i wykazuje się 
samodzielnością w zdobywaniu wiedzy, jest wytrwały w pokonywaniu trudności oraz 
systematyczny w pracy. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane 
programem nauczania w stopniu dobrym. Potrafi rozwiązywać zadania i problemy o 
średnim stopniu trudności. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane 
programem nauczania w stopniu dostatecznym. Samodzielnie rozwiązuje zadania i 
problemy o niskim stopniu trudności. W jego wiedzy i umiejętnościach zauważalne są 
luki, które potrafi jednak uzupełnić pod kierunkiem nauczyciela. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie posiadł wiedzy, umiejętności i 
kompetencji w zakresie koniecznych wymagań. 
Na końcową ocenę składają się: ocena uzyskana na egzaminie, oceny z ćwiczeń 
laboratoryjnych oraz zaangażowanie i sposób podejścia studenta do nauki. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 20 
2. Udział w laboratoriach / 10 
3. Udział w ćwiczeniach / 10 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 20 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 10 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 8 
11. Przygotowanie do egzaminu / 10 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 2 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 110 godz. / 4 ECTS 
Zajęcia praktyczne: 20 godz. / 0,7 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 40 godz./ 1 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 50 godz./ 2 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Matematyka 3 Mathematics 3 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-Mat3 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia podstawowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 20/x, C 16/ +, L 4/ +,  
 

razem: 40 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka 1. / Student powinien znać: symbole i elementarne pojęcia logiki i teorii 
mnogości; funkcje elementarne; liczby rzeczywiste i zespolone; podstawowe pojęcia, 
określenia i twierdzenia algebry liniowej i geometrii analitycznej; rachunek wektorowy i 
macierzowy, przestrzenie wektorowe, układy liniowych równań algebraicznych i metody 
ich rozwiązywania; analityczne konstrukcje prostych i płaszczyzn; krzywe i powierzchnie 
drugiego stopnia. 
Matematyka 2. / Student powinien znać: symbole, określenia, twierdzenia i przykłady 
dotyczące ciągów i szeregów liczbowych, rachunku różniczkowego i całkowego funkcji 
jednej zmiennej rzeczywistej oraz rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych. 
Student powinien umieć obliczać granice ciągów i funkcji jednej zmiennej, znajdować 
pochodne i całki oznaczone i nieoznaczone oraz znajdować pochodne cząstkowe. 

Program: 

Semestr: II 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr hab. Marek Kojdecki 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Cybernetyki / Instytut Matematyki i Kryptologii 

Skrócony opis przedmiotu: 

Przedmiot służy do poznania i zrozumienia przez studentów podstawowych pojęć i 
twierdzeń matematyki, szczególnie analizy matematycznej, oraz opanowania 
elementarnych umiejętności rachunkowych z zakresem wiedzy obejmującym: równania 
różniczkowe zwyczajne, rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych rzeczywistych; 
elementy rachunku prawdopodobieństwa. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykład / wykład z możliwym wykorzystaniem technik audiowizualnych, podanie zadań 
do samodzielnego rozwiązania i tematów do studiowania. 

Tematy wykładów (po dwie godziny lekcyjne): 

1. Równania różniczkowe zwyczajne. Określenie równania różniczkowego zwyczajnego 
rzędów pierwszego i wyższych. Zagadnienie Cauchy’ego. Twierdzenia o istnieniu i 
jednoznaczności rozwiązań. Równania pierwszego rzędu o zmiennych rozdzielonych.  

2. Równania różniczkowe zwyczajne. Wybrane typy równań pierwszego i drugiego rzędu. 
Równania liniowe pierwszego rzędu.  

3. Równania różniczkowe zwyczajne. Równania liniowe drugiego rzędu, w tym o stałych 
współczynnikach. 
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4. Całki wielokrotne. Określenie całki wielokrotnej. Całki iterowane. Całka podwójna i 
całka potrójna po dowolnym obszarze. 

5. Całki wielokrotne.  Zamiana zmiennych w całce wielokrotnej. Współrzędne 
prostokątne, biegunowe, walcowe i kuliste. 

6. Całki wielokrotne. Zastosowania całek wielokrotnych. 

7. Pojęcie i właściwości prawdopodobieństwa. Pojęcie prawdopodobieństwa. Przestrzeń 
probabilistyczna.  

8. Pojęcie i właściwości prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe. 
Niezależność zdarzeń. 

9. Zmienne losowe. Zmienna losowa jednowymiarowa. Parametry rozkładu zmiennych 
losowych. 

10.Podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa. Rozkłady jednostajny, dwumianowy, 
Poissona, normalny (Gaussa). 

Ćwiczenia /ćwiczenia rachunkowe ułatwiające opanowanie, zrozumienie i 
usystematyzowanie wiedzy wyniesionej z wykładów i własnych studiów studentów oraz 
nabycie umiejętności rachunkowych, podanie zadań do samodzielnego rozwiązania i 
tematów do studiowania, pisemna praca kontrolna. 

Tematy ćwiczeń (po dwie godziny lekcyjne): 

1. Równania różniczkowe zwyczajne. Określenie równania różniczkowego zwyczajnego 
rzędów pierwszego i wyższych. Zagadnienie Cauchy’ego. Twierdzenia o istnieniu i 
jednoznaczności rozwiązań. Równania pierwszego rzędu o zmiennych rozdzielonych.  

2. Równania różniczkowe zwyczajne. Wybrane typy równań pierwszego i drugiego rzędu. 
Równania liniowe pierwszego rzędu.  

3. Równania różniczkowe zwyczajne. Równania liniowe drugiego rzędu, w tym o stałych 
współczynnikach. 

4. Całki wielokrotne. Określenie całki wielokrotnej. Całki iterowane. Całka podwójna i 
całka potrójna po dowolnym obszarze. 

5. Całki wielokrotne.  Zamiana zmiennych w całce wielokrotnej. Współrzędne 
prostokątne, biegunowe, walcowe i kuliste. 

6. Całki wielokrotne. Zastosowania całek wielokrotnych. 

7. Pojęcie i właściwości prawdopodobieństwa. Pojęcie prawdopodobieństwa. 
Prawdopodobieństwo warunkowe. Niezależność zdarzeń. 

8. Zmienne losowe. Zmienna losowa jednowymiarowa. Parametry rozkładu zmiennych 
losowych. 

Laboratoria / ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem programów uczących i 
programów narzędziowych, ułatwiające opanowanie, zrozumienie i usystematyzowanie 
wiedzy wyniesionej z wykładów i własnych studiów studentów oraz nabycie umiejętności 
rachunkowych; podanie zadań do samodzielnego rozwiązania i tematów do studiowania; 
pisemna praca kontrolna 

Tematy kolejnych zajęć (po dwie godziny lekcyjne): 

1. Podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa. Rozkłady jednostajny, dwumianowy, 
Poissona, normalny (Gaussa). Właściwości rozkładów. 

2. Podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa. Rozkłady jednostajny, dwumianowy, 
Poissona, normalny (Gaussa).Obliczanie prawdopodobieństw. 

Literatura: 

podstawowa: 
R. Leitner, Zarys matematyki wyższej, część I i II, WNT, 1994. 
R. Leitner, J. Zacharski, Zarys matematyki wyższej, część III, WNT, 1994. 
M. Cieciura, J. Zacharski, Metody probabilistyczne w ujęciu praktycznym,  Vizja Press 
& IT, 2007. 
L. Kowalski, Statystyka, skrypt WAT, 2005. 
J. Gawinecki, Matematyka dla informatyków, część I i II, Bell Studio, 2003. 
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R. Leitner, M. Matuszewski, Z. Rojek, Zadania z matematyki wyższej, część  I i II, WNT, 
1998. 
W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, część  I i II, PWN, 2002. 

uzupełniająca: 
A. Plucińska, E. Pluciński, Probabilistyka, WNT, 2000. 
W. Leksiński, J. Nabiałek, W. Żakowski, Matematyka. Definicje, twierdzenia, 
przykłady, zadania, WNT, 1992. 
W. Krysicki, J. Bartos, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w 
zadaniach, Część I i II, WNT, 1999. 
W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, część I, 
WNT, 1995. 

W. Stankiewicz, J. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, 
część II, WNT, 1995.   

Efekty uczenia się: 

Student, który zaliczył przedmiot, 

W01 – Posiada podstawową wiedzę, stanowiącą bazę dla zrozumienia i studiowania 
przedmiotów kierunkowych, w zakresie analizy matematycznej. Zna symbole, 
podstawowe pojęcia i twierdzenia rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu 
zmiennych rzeczywistych oraz podstawowe pojęcia, określenia i twierdzenia teorii 
równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego i drugiego rzędu. Zna podstawowe 
pojęcia, określenia i twierdzenia rachunku prawdopodobieństwa i rozkłady 
prawdopodobieństwa. / K_W01 

W02 – Zna podstawowe sposoby i wzory znajdowania całek podwójnych i potrójnych 
oraz podstawowe sposoby rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych 
pierwszego i drugiego rzędu. Zna podstawowe metody obliczania prawdopodobieństw. / 
K_W01 

U01 – Umie posługiwać się w podstawowym zakresie językiem analizy matematycznej i 
probabilistyki, wykorzystując właściwe symbole, określenia i odpowiednie twierdzenia. 
Umie stosować rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych do 
rozwiązywania zadań. Umie rozwiązywać równania różniczkowe zwyczajne pierwszego 
rzędu o zmiennych rozdzielonych i liniowe oraz drugiego rzędu liniowe o stałych 
współczynnikach. Umie obliczać prawdopodobieństwa, wykorzystując najważniejsze 
rozkłady prawdopodobieństwa. / K_U08, K_U12 

U02 – Umie formułować i rozwiązywać proste problemy z wykorzystaniem rachunku 
różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych, równań różniczkowych zwyczajnych 
oraz elementarnych pojęć rachunku prawdopodobieństwa. / K_U08, K_U12 

U03 – Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (także 
anglojęzycznych); potrafi interpretować uzyskane informacje i formułować wnioski. Ma 
wyrobioną wewnętrzną potrzebę i umiejętność ustawicznego uzupełniania i nowelizacji 
nabytej wiedzy poprzez samokształcenie. / K_U08, K_U12 

K01 – Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i odświeżania wiedzy, w 
szczególności związanej ze złożoną strukturą matematyki. / K_K01 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu sprawdzającego wiedzę (W01 i W02)  i 
umiejętności (U01 i U02). 
Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej lub pisemnej i ustnej. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych i ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
Ćwiczenia rachunkowe zaliczane są na podstawie wyników prac kontrolnych 
przeprowadzanych pod bezpośrednią kontrolą podczas zajęć (U01, U02, W01, W02) 
lub w formie zadań do samodzielnego rozwiązania (U01, U02, U03). 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie wyników prac kontrolnych 
przeprowadzanych pod bezpośrednią kontrolą podczas zajęć (U01, U02, W01, W02) 
lub w formie zadań do samodzielnego rozwiązania (U01, U02, U03) oraz na podstawie 
sprawozdań z wybranych ćwiczeń. 
Dodatkowo studenci otrzymują wskazówki do samodzielnego studiowana z zachętą do 
korzystania z różnorodnych źródeł wiedzy (U03 i K01). 
Skala ocen: dostatecznie (3) – student zna i rozumie większość wyłożonych zagadnień, 
umie rozwiązywać najprostsze zadania rachunkowe, rozumie treść najważniejszych 
twierdzeń; dobrze (4) – student zna i rozumie znaczną większość wyłożonych zagadnień, 
umie formułować i rozwiązywać najprostsze zadania rachunkowe oraz interpretować 
ich wyniki za pomocą twierdzeń; bardzo dobrze (5) – student zna i rozumie wszystkie 
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wyłożone zagadnienia, umie formułować i rozwiązywać zadania rachunkowe oraz 
interpretować ich wyniki za pomocą twierdzeń; dość dobrze (3,5) i ponad dobrze (4,5) – 
pośrednio między dostatecznie i dobrze oraz między dobrze i bardzo dobrze. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 20 
2. Udział w laboratoriach / 4 
3. Udział w ćwiczeniach / 16 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 40 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 4 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 30 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 2 
11. Przygotowanie do egzaminu / 6 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 2 
 
Zajęcia praktyczne: 20 godz. / 0,7 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 54 godz. / 2,2 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 114 godz./ 3,8 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 44 godz./ 1,8 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Fizyczne podstawy elektroniki Physical principles of electronics 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-FPE 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia ogólnego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 12/+, C 6/ -, L 12/ + 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Fizyka 

Program: 

Semestr: II 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr hab. inż. Mateusz Pasternak 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis przedmiotu: 

Wykład obejmuje zagadnienia związane z fizycznymi mechanizmami decydującymi o 
własnościach materiałów wykorzystywanych we współczesnej elektronice. W jego 
ramach omawiane są własności przewodników (metale i ich stopy),  półprzewodników 
samoistnych i domieszkowanych, dielektryków (ferroelektryki i ferromagnetyki, ceramiki, 
szkła, tworzywa sztuczne) oraz materiałów o własnościach specjalnych (kompozyty, 
metamateriały, materiały inteligentne). 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Prąd elektryczny / 2 / Podstawowe zjawiska związane z przepływem prądu w 
przewodnikach. Model Drudego. Zależności temperaturowe. Cewki i rezystory. 

2. Najważniejsze własności metali i ich stopów  / 2 / Metale i stopy przewodzące 
najczęściej stosowane w elektronice. Stopy oporowe, stopy dia- para- i 
ferromagnetyczne oraz stopy o własnościach specjalnych.  

3. Technologia kryształów  / 1 / Podstawowe własności kryształów. Technologia 
otrzymywania i obróbki kryształów na potrzeby elektroniki. 

4. Podstawowe własności półprzewodników samoistnych i domieszkowanych / 2 
/ Przewodnictwo półprzewodników. Model energetyczny Fermiego. Zależności 
temperaturowe.  

5. Podstawowe własności dielektryków / 3 / Polaryzowalność dielektryków. Prąd 
przesunięcia. Stratność dielektryków. Zjawisko przebicia. Dielektryki o 
polaryzowalności specjalnej. Dielektryki polimerowe. Kondensatory i 
rezonatory dielektryczne. Rezonatory kwarcowe. 

6. Podstawowe własności magnetyków /2 / Zjawiska magnesowania. Materiały 
magnetycznie twarde i miękkie. Szkła metaliczne. Ferromagnetyzm. Zjawiska 
związane magnetyzmem. 
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Ćwiczenia 

1. Ilościowa analiza własności przewodników / 2 / Obliczanie rezystancji 
przewodu. Obliczanie cewek powietrznych.  

2. Ilościowa analiza własności półprzewodników / 2 / Obliczenia gęstości 
nośników. Analiza zależności temperaturowych. Rezystywność 
półprzewodników. 

3. Ilościowa analiza własności dielektryków / 2 / Analiza kondensatorów. 
Własności izolacyjne. Analiza stratności. 

Laboratoria 

1. Badanie rezystywności przewodników /2 / Pomiary rezystancji wybranych 
przewodników. Kalkulacja rezystywności. 

2. Badanie własności magnetycznych materiałów /2 / Pomiary własności 
magnetycznych różnych materiałów metodą indukcyjną. 

3.  Wyznaczanie stałej dielektrycznej materiałów /2 / Pomiary przenikalności 
elektrycznej różnych materiałów metodą kondensatorową w układzie 
mostkowym. 

4. Badanie prędkości dźwięku w materiałach /2 / Pomiar czasu propagacji 
impulsów akustycznych w prętach z różnych materiałów 

5. Badanie histerezy magnetycznej /2 / Pomiary histerezy magnetycznej różnych 
materiałów. 

6. Badanie wpływu temperatury na rezystywność półprzewodnika /2 / Pomiary 
temperaturowe krzemu z zastosowaniem zjawiska Peltiera. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. Zbigniew Szczepański, Stefan Okoniewski, technologia i materiałoznawstwo 
dla elektroników, wyd. V, WSiP, 2012. 

2. Leszek A. Dobrzański, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. 
Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, wyd. 2, WNT 2006 

Uzupełniająca: 

1. Zdzisław Celiński, Materiałoznawstwo elektrotechniczne, Oficyna Wyd. PW, 
wyd. 4, 2011 

2. Yip-Wah Chung, Introduction to Materials Science and Engineering, CRC 
Press, 2006 

3. Shyam P. Murarka, Martin C. Peckerar, Electronic Materials: Science and 
Technology, 2006 

4. L.A.A. Warnes, Electronic Materials, Springer, 2014. 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma wiedzę z zakresu fizycznych własności podstawowych materiałów 
elektronicznych oraz zjawisk fizycznych zachodzących z ich udziałem /K_W01  

W2 / Zna główne zastosowania i ograniczenia materiałów elektronicznych  /K_W01, 
K_W02 

U1 / Potrafi odróżniać i nazywać różne zjawiska fizyczne i materiały, w których one 
zachodzą /K_U01 

K2 / Potrafi dobierać materiały do konkretnych potrzeb konstrukcyjnych /K_K02 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia kolokwium końcowego w formie testu 
wielokrotnego wyboru.  
Konieczne jest uzyskania co najmniej połowy wszystkich punktów.  
Warunkiem dopuszczenia do kolokwium końcowego jest  zaliczenie ćwiczeń 
rachunkowych i laboratoryjnych.  
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie ocen uzyskanych w ich trakcie. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie ocen uzyskanych w trakcie zajęć 
oraz za sporządzone sprawozdania 
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Zakładane efekty W1, W2, U1,  sprawdzenie będą na ćwiczeniach rachunkowych, 
laboratoryjnych oraz podczas kolokwium końcowego. 
Efekty W2 i K2 sprawdzany będzie w trakcie ćwiczeń rachunkowych. 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach /12                                                        
2. Udział w laboratoriach /12                                                 
3. Udział w ćwiczeniach /6                                                    
4. Udział w seminariach  / 0                                                  
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów /18                                                       
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 16                                                     
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń /14                                              
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0                                                                                                                       
9. Realizacja projektu /0          
10. Udział w konsultacjach /3                             
11. Przygotowanie do egzaminu /0 
12. Przygotowanie do zaliczenia /8                                           
13. Udział w egzaminie /0 
 
Zajęcia praktyczne: 0 godz./0 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 0 godz./0 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 78 godz./2,5 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 33 godz./1 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Obwody i sygnały 1 Circuits and signals 1 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-OiS1 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia podstawowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 14/+, C 16/ +, L 0/ -, P 0/ -, S 0/ - 
razem: 30 godz., 2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka 1 / wymagania wstępne: znajomość rachunku macierzowego oraz metod 
rozwiązywania układu równań liniowych; 
Matematyka 2 / wymagania wstępne: podstawowe umiejętności w zakresie rachunku 
różniczkowego i całkowego. 

Program: 

Semestr: II 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr inż. Marek Szulim 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Elektronicznych 

Skrócony opis przedmiotu: 

Przedstawione zostaną podstawowe prawa i własności obwodów elektrycznych oraz 
sygnały elektryczne i ich klasyfikacja. Omówione będą obwody prądu stałego. 
Zaprezentowane zostaną metody obliczania obwodów elektrycznych: prądów 
oczkowych, napięć węzłowych, transfiguracji, superpozycji, zastępczego generatora 
napięcia oraz prądu. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Pojęcia podstawowe elektrotechniki, sygnały i układy elektryczne / 2 godziny / Pojęcia 
podstawowe: ładunek elektryczny, prąd i napięcie elektryczne, energia elektryczna 
i moc. Sygnały elektryczne zdeterminowane – klasyfikacja, parametry 
charakteryzujące sygnały okresowe. Układ elektryczny, jako obiekt rzeczywisty, 
parametry pierwotne. Obwód elektryczny, klasa modeli SLS, wymuszenie i odpowiedź, 
zasada superpozycji, elementy idealne i ich charakterystyki, wielkości zaciskowe, 
struktura modeli zaciskowych. 

2. Podstawowe prawa i twierdzenia Teorii Obwodów / 2 godziny / Sieć elektryczna i jej 
elementy (węzeł, gałąź, oczko), prawo Ohma, prawa Kirchhoffa, zasada Tellegena, 
łączenie szeregowe i równoległe elementów idealnych, równoważność obwodów. 

3. Obwody prądu stałego / 3 godziny / Zastosowanie prawa Ohma i praw Kirchhoffa, 
źródła rzeczywiste, twierdzenia Thevenina, Nortona. Moc prądu stałego i bilans mocy, 
dopasowanie obciążenia do źródła i sprawność źródła. Przykłady charakterystyk 
elementów nieliniowych, parametry statyczne i dynamiczne. Metody analizy 
obwodów nieliniowych: charakterystyki łącznej, przecięcia charakterystyk. 

4. Metody sieciowe (algorytmiczne) analizy obwodów liniowych / 2 godziny / 
Wiadomości wstępne: metoda klasyczna, elementy teorii grafów. Metoda prądów 
oczkowych (oczkowa). Metoda napięć węzłowych (węzłowa). 
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5. Metody niealgorytmiczne analizy obwodów liniowych / 3 godziny / Metoda 
transfiguracji (upraszczania), metoda superpozycji, metoda zastępczego generatora 
napięcia, metoda zastępczego generatora prądu. 

6. Sprawdzian / 2 godziny /. 

Ćwiczenia 

1. Podstawowe prawa obwodu elektrycznego /4 godziny / Zastosowanie prawa Ohma i 
praw Kirchhoffa, łączenie szeregowe i równoległe elementów idealnych, dzielnik 
napięcia i dzielnik prądu, bilans mocy. 

2. Metoda oczkowa / 2 godziny / Zastosowanie metody prądów oczkowych do obliczania 
liniowych obwodów prądu stałego. 

3. Metoda węzłowa / 2 godziny / Zastosowanie metody napięć węzłowych do obliczania 
obwodów prądu stałego. 

4. Metoda zastępczego generatora / 4 godziny / Twierdzenie Thevenina, twierdzenie 
Nortona, zastosowanie metody zastępczego generatora napięcia oraz zastępczego 
generatora prądu do obliczania liniowych obwodów prądu stałego, dopasowanie 
obciążenia do źródła. 

5. Metoda superpozycji / 2 godziny / Zastosowanie metody superpozycji do obliczania 
obwodów prądu stałego. 

6. Zaliczenie ćwiczeń / 2 godziny / Kolokwium. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. S. Bolkowski, Teoria obwodów elektrycznych, WNT, 2015 

2. A. Dobrowolski i inni, Elektronika ależ to bardzo proste!, BTC, 2013 

3. J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, Tom I, WNT, 2009; 

4. J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, Tom II, WNT, 2007 

5. J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, Tom III, WNT, 2009 

 

Uzupełniająca: 

1. S. Bolkowski i inni, Teoria obwodów elektrycznych - zadania, WNT, 2015 

2. J. Szabatin, Podstawy teorii sygnałów, WKŁ, 2007 

3. J. Wojciechowski, Sygnały i systemy, WKŁ, 2008 

4. J. Izydorczyk, G. Płonka, G. Tyma, Teoria sygnałów, Helion, 2006 

Efekty uczenia się: 

W1 / zna fundamentalne prawa, pojęcia oraz definicje dla modeli obwodowych klasy SLS 
/ K_W12 

W2 / zna fundamentalne prawa, pojęcia oraz definicje dla modeli obwodowych klasy 
SNS / K_W12 

W3 / zna wybrane metody analizy obwodów prądu stałego w stanach ustalonych / 
K_W12 

U1 / potrafi pozyskiwać informacje o metodach analizy obwodów elektrycznych 
z różnych źródeł, potrafi je interpretować i wykorzystywać / K_U01 

U2 / potrafi zastosować wybrane metody analizy obwodów do rozwiązywania 
i modelowania układów elektrycznych / K_U08 

K1 / potrafi myśleć i działać efektywnie / K_K05 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: kolokwium, prac kontrolnych i ocen z odpowiedzi 
w czasie zajęć. 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej (sprawdzianu) podczas 
ostatniego wykładu. 

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. 
Osiągnięcie efektu W1, U1, U2, K1 - weryfikowane jest na ćwiczeniach. 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, K1 - sprawdzane jest podczas zaliczenia. 
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Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 14 
2. Udział w laboratoriach / 0 
3. Udział w ćwiczeniach / 16 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 7 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 16 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 4 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 3 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne: 16 godz./ 0,5 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 32 godz./1,0 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 53 godz./ 2,0 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 34 godz./ 1,5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Obwody i sygnały 2 Circuits and signals 2 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-OiS2 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia podstawowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 16/+, C 16/ +, L 12/ +, P 0/ -, S 0/ - 
razem: 44 godz., 5 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka 1 / wymagania wstępne: znajomość rachunku macierzowego, metod 
rozwiązywania układu równań liniowych oraz działań na liczbach zespolonych; 
Matematyka 3 / wymagania wstępne: podstawowe umiejętności w zakresie rachunku 
różniczkowego i całkowego; 
Fizyka 1 / wymagania wstępne: znajomość zjawisk elektrycznych oraz obwodów RLC 
prądów zmiennych; 
Obwody i sygnały 1 / wymagania wstępne: znajomość metod obliczania obwodów 
elektrycznych: prądów oczkowych, napięć węzłowych, transfiguracji, superpozycji, 
zastępczego generatora napięcia oraz prądu; 
Podstawy pomiarów elektrycznych / wymagania wstępne: znajomość podstawowych 
metod pomiarowych, zasad użytkowania przyrządów pomiarowych oraz wykonywania 
pomiarów bezpośrednich i pośrednich podstawowych wielkości elektrycznych; 

Program: 

Semestr: III 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr inż. Marek Szulim 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Elektronicznych 

Skrócony opis przedmiotu: 

Zaprezentowane i omówione zostaną: metoda symboliczna analizy obwodów prądu 
sinusoidalnego, własności i charakterystyki obwodów rezonansowych oraz moce w 
obwodzie prądu sinusoidalnego. Przedstawione zostaną równania, schematy zastępcze, 
parametry robocze i falowe czwórnika. Omówione będą charakterystyki i parametry 
częstotliwościowe układów SLS. Przeprowadzona będzie analiza stanów nieustalonych 
w obwodach metodą operatorową. Zostaną omówione metody wyznaczania 
charakterystyk czasowych i ich parametrów. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Obwody liniowe prądu sinusoidalnego / 5 godzin / Sygnał wykładniczy i sygnał 
sinusoidalny, zastosowanie metody liczb zespolonych (symbolicznej). Model sygnału i 
obwodu dla prądu sinusoidalnego, zależności symboliczne napięć i prądów dla 
elementów R, L, C. Podstawowe prawa obwodów w postaci zespolonej. Analiza 
dwójników zawierających elementy R, L, C. Wykresy wskazowe. Moc chwilowa, 
czynna, bierna, pozorna. Zespolona moc pozorna, trójkąt mocy. Zjawisko rezonansu i 
warunki jego powstawania, rezonans napięć, rezonans prądów, własności i 
charakterystyki obwodów rezonansowych. 

2. Czwórniki / 2 godziny / Klasyfikacja czwórników. Równania i schematy zastępcze 
czwórnika. Parametry robocze i falowe: impedancja wejściowa pierwotna i wtórna, 
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wzmocnienie oraz wzmocnienie skuteczne napięciowe i prądowe, impedancje falowe, 
tamowność falowa (współczynnik tłumienia i przesunięcia). 

3. Analiza częstotliwościowa układów SLS / 2 godziny / Pojęcie immitancji 
i transmitancji. Charakterystyki częstotliwościowe i parametry częstotliwościowe 
układów SLS. 

4. Stany nieustalone w obwodach SLS / 3 godziny / Pojęcia podstawowe, prawa 
komutacji, warunki początkowe. Metoda operatorowa: transformaty sygnałów 
przyczynowych, podstawowe prawa obwodów w rachunku operatorowym i schematy 
zastępcze, metody wyznaczania oryginału funkcji operatorowej. Analiza stanów 
nieustalonych w obwodach liniowych. 

5. Charakterystyki czasowe układów SLS / 2 godziny / Operatorowe funkcje układu. 
Charakterystyka impulsowa, charakterystyka skokowa (przejściowa) - wyznaczanie 
charakterystyk. Parametry charakterystyk czasowych. 

6. Sprawdzian / 2 godziny /. 

Ćwiczenia 

1. Obwody liniowe prądu sinusoidalnego / 6 godzin / Zastosowanie metody liczb 
zespolonych (symbolicznej). Podstawowe prawa obwodów w postaci zespolonej. 
Analiza dwójników RLC. Wykresy wskazowe. Zastosowanie wybranych metod analizy 
do obliczania liniowych obwodów prądu sinusoidalnego. Rezonans napięć, rezonans 
prądów. Wykresy wskazowe. Własności i charakterystyki prostych obwodów 
rezonansowych. Moc: czynna, bierna, pozorna, zespolona moc pozorna, trójkąt mocy. 

2. Czwórniki / 2 godziny / Równania czwórnika. Impedancja wejściowa pierwotna 
i wtórna, wzmocnienie, impedancje falowe. 

3. Charakterystyki częstotliwościowe układów SLS / 2 godziny/ Charakterystyka 
amplitudowa, charakterystyka fazowa, charakterystyka amplitudowo-fazowa. 
Częstotliwość graniczna, pasmo przenoszenia. 

4. Metoda operatorowa analizy stanów nieustalonych / 2 godziny/ Analiza stanów 
nieustalonych w obwodach liniowych o zerowych warunkach początkowych oraz o 
niezerowych warunkach początkowych 

5. Charakterystyki czasowe układów SLS / 2 godziny / Charakterystyka impulsowa, 
charakterystyka skokowa (przejściowa) - parametry charakterystyk czasowych 

6. Zaliczenie ćwiczeń / 2 godziny / Kolokwium. 

Laboratoria 

1. Dwójnik źródłowy prądu stałego / 4 godziny / Sprawdzenie zasady równoważności dla 
dwójnika źródłowego (twierdzenie Thevenina, twierdzenie Nortona), sprawdzenie 
warunku dopasowania odbiornika do źródła. 

2. Rezonans w obwodach elektrycznych / 4 godziny / Sprawdzenie własności oraz 
wyznaczenie charakterystyk częstotliwościowych i krzywych rezonansowych 
prostych obwodów rezonansowych. 

3. Badanie charakterystyk częstotliwościowych układu elektrycznego / 4 godziny / 
Poznanie charakterystyk częstotliwościowych filtrów dolno-, górno- i 
środkowoprzepustowych. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. S. Bolkowski, Teoria obwodów elektrycznych, WNT, 2015 

2. A. Dobrowolski i inni, Elektronika ależ to bardzo proste!, BTC, 2013 

3. J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, Tom I, WNT, 2009; 

4. J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, Tom II, WNT, 2007 

5. J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, Tom III, WNT, 2009 

6. Praca zbiorowa pod red. L. Iwanejko, Laboratorium obwodów i sygnałów 
elektrycznych, Wojskowa Akademia Techniczna, 2005. 

Uzupełniająca: 
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1. S. Bolkowski i inni, Teoria obwodów elektrycznych - zadania, WNT, 2015 

2. J. Szabatin, Podstawy teorii sygnałów, WKŁ, 2007 

3. J. Wojciechowski, Sygnały i systemy, WKŁ, 2008 

4. J. Izydorczyk, G. Płonka, G. Tyma, Teoria sygnałów, Helion, 2006 

Efekty uczenia się: 

W1 / zna wybrane metody analizy obwodów prądu sinusoidalnego w stanach 
ustalonych / K_W12 

W2 / zna metodę operatorową analizy obwodów w stanach nieustalonych / K_W12 

W3 / zna podstawowe metody opisu częstotliwościowego i czasowego obwodów klasy 
SLS / K_W12 

U1 / potrafi pozyskiwać informacje o metodach analizy obwodów elektrycznych 
z różnych źródeł, potrafi je interpretować i wykorzystywać / K_U01 

U2 / potrafi zastosować wybrane metody analizy obwodów do rozwiązywania 
i modelowania układów elektrycznych / K_U08 

K1 / potrafi współdziałać w zespole realizując w nim różne role i ponosić 
odpowiedzialność za wspólne przedsięwzięcia / K_K05 

K2 / potrafi myśleć i działać efektywnie / K_K05 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: kolokwium, prac kontrolnych i ocen z odpowiedzi 
w czasie zajęć. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: kolokwiów wstępnych, pracy 
bieżącej i sprawozdań. 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej (sprawdzianu) podczas 
ostatniego wykładu. 

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń 
rachunkowych i pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych. 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, U1, U2, K2 - weryfikowane jest na ćwiczeniach. 
Osiągnięcie efektu U1, U2, K1, K2 - weryfikowane jest w laboratorium. 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, U1, U2, K2 - sprawdzane jest podczas zaliczenia 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 20 
2. Udział w laboratoriach / 20 
3. Udział w ćwiczeniach / 20 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 20 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 20 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 8 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 12 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne: 40 godz./ 1,5 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 90 godz./ 3 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 130 godz./ 4,5 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 68 godz./ 2,5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania 1 The basics of programming 1 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-PoPr1 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia podstawowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 10/+, C 0/ -, L 20/ +, P 0/ -, S 0/ - 
razem: 30 godz., 3 pkt  ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Wprowadzenie do informatyki / znajomość podstaw:  architektury komputerów ,  
systemów operacyjnych oraz edytora tekstu i elementarnej wiedzy algorytmicznej. 
Matematyka/ znajomość macierzy i wektorów. 

Program: 

Semestr: II 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr inż. Kazimierz Banasiak 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis przedmiotu: 

Pojęcie algorytm i programu. Reprezentacja danych w komputerze. Środowiska 
programistyczne C++. Struktura i etapy tworzenia programu. Biblioteka standardowa 
C++.  Edycja, kompilacja, konsolidacja i uruchamianie -debugger. Praca konsolowa. 
Operacje arytmetyczne i logiczne.  Zmienne, typy zmiennych. Wskażniki. Tablice 
statyczne i dynamiczne,  ich deklarowanie i wykorzystywanie. Operacje wejścia/ wyjścia 
języka C/C++. Sterowanie w programie. Obliczenia cykliczne. Generatory liczb losowych. 
Praktyczne zastosowanie instrukcji języka C++ w programach. Uruchamianie i 
testowanie programów.  

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1.Wprowadzenie                                                                                            -2 godz. 
      - wprowadzenie w problematykę przedmiotu, KIP, informacje,  

   o sposobie  prowadzenia zajęć, zasady zaliczania, 
      - reprezentacja informacji w komputerze,  system dziesiętny,  
         binarny i heksadecymalny, operacje logiczne i arytmetyczne, 

2. Algorytmy i programy w C++ ., środowiska programistyczne             -2 godz. 
     - algorytmy ich rodzaje, sposoby prezentacji - przykłady,  

 - podstawowe struktury danych i  ich wykorzystanie: 
         zmienne, typy, sposoby deklaracji, rozmiary, zawartość, 

  proste obliczenia, rzutowanie typów,  tablice danych, 
        - zintegrowane środowiska  programistyczne IDE, 
        edycja, kompilacja, uruchamianie i testowanie programu. 
3. Programy komputerowe, instrukcje  wejścia/ wyjścia i sterujące      -2 godz. 
      -  język C++, struktura programu źródłowego, preprocesor,  
         praca konsolowa,  biblioteka standardowa i inne biblioteki, 

- sposoby deklaracji zmiennych i nadawania im wartości, 
- operacje inkrementacji i dekrementacji, 
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      - standardowe strumienie we/wy cout i cin, instrukcje printf, 
          scanf, formatowanie wyników, 
      - instrukcje sterujące  if i switch, warunki logiczne, 
      - śledzenie wykonania instrukcji  z użyciem  debuggera. 
 
4.    Obliczenia cykliczne , wskaźniki , tablice.                                               -2godz. 
        - deklarowanie i inicjowanie danych  wskaźnikowych, 
           typy zmiennych wskaźnikowych, operatory adresu i wyłuskania, 

  -pętla for i jej rodzaje, zmienna pętli,   jej zasięg i skok,  
-  generatory liczb losowych i ich wykorzystanie,  

         - tablice dynamiczne, deklaracje, wypełnianie, usuwanie, 
  - pętle: while,  do while,  pętle nieskończone, 
  - przerywanie pętli i pomijanie instrukcji w  pętli,  
    instrukcje break, continue. 

  5. Zaliczenie części 1 przedmiotu -kolokwium .                                            -2 godz.   
 
Laboratoria 

1. Środowiska projektowe IDE. Organizacja projektu                            -2 godz.                                                          
Funkcja main.  Zmienne, tablice  i  ich typy.  
Operacje  wejścia/ wyjścia. Formatowanie wyników. 
Praca z programami  edukacyjnymi. 

2. Analiza i algorytmów i programów                                                      -4 godz. 
Analiza i śledzenie pracy   programów  edukacyjnych z  
warunkami logicznymi negacji, koniunkcji i alternatywy. 
Proste i złożone instrukcje if, instrukcje typu switch.                                          

3. Sterowanie w  programie C++ i obliczenia cykliczne                           -4 godz. 
Pisanie programów rozwiązujących  wskazane zadania  
z wykorzystaniem   instrukcji sterujących z warunkami  
logicznymi, użyciem tablic statycznych oraz pętli for  
i generatorów liczb  losowych.  
Śledzenie  programu z  użyciem debaggera. 

4. Zastosowanie w programach pętli, tablic i wskażników                      -4 godz. 
Wskażniki i ich zastosowanie, projektowanie programów  
wykorzystujących pętle while i do…while    
oraz z wykorzystaniem tablic statycznych  i dynamicznych.        

5. Zastosowanie pętli  oraz tablicowych struktur danych  - cz. 2            - 4 godz. 
Pisanie programów wykorzystujących pętlę while  oraz  
do…while. Pętle nieskończone oraz  instrukcje break i continue.  
Repetytorium przygotowujące do zaliczenia. 

6.   Kolokwium zaliczające  cz. 1 przedmiotu                                             -2 godz. 
 

Literatura: 

Podstawowa:  

1. Stasiewicz Andrzej, C++ Ćwiczenia  praktyczne, Helion 2004, ISBN: 83-7361-
479-6 

2. Walczak – Struzińska Anna, Walczak Krzysztof, Nauka  programowania dla  
początkujących C++ , Wydawnictwo W&W   2004, ISBN 83-910597-6-6 

Uzupełniająca: 

1. Grębosz Jerzy, Symfonia C++standard. Programowanie w języku C++ 
orientowane obiektowo, Edition 2000, ISBN 978-83-7366-134-4  

2. Banasiak Kazimierz, Algorytmizacja i programowanie w Matlabie, BTC, 2017, 
ISBN 978-83-64702-11-2 

 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki i technologii informacyjnych 
niezbędną do analizy, tworzenia  i opisu prostych algorytmów / K_W01 

W2/  Ma podstawową wiedzę w zakresie reprezentacji danych w komputerze, zna  
konstrukcje języka C++, zna strukturę programu /K_W06, K_W07, K_W08 

U1/ korzystając z literatury potrafi opracować algorytm i program realizacji 
inżynierskiego zadania   obliczeniowego/   K_U01, K_U02 
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U2/ umie opracować dokumentację  programu  prostego zadania inżynierskiego 
 oraz przedstawić jego prezentację i omówić wyniki.    / K_U03, K_U04, K_U10 

K1/Rozumie potrzebę i zna możliwości korzystania z informacji i dokształcania się  / 
K_K01 

K2 / Ma świadomość korzyści z zespołowej pracy przy realizacji złożonych zadań 
obliczeniowych i odpowiedzialności za powierzony odcinek zadania   / K_K04 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie  zaliczenia  (po zakończeniu laboratoriów). 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie:  ocen bieżących, krótkich 
sprawdzianów poprzedzających ćwiczenia, sprawozdań z wybranych laboratoriów,  
oraz kolokwium  końcowego.  Warunkiem zaliczenia laboratoriów  jest udział we 
wszystkich zajęciach. 
Przedmiot zaliczany jest na podstawie wyniku  zaliczenia kolokwium końcowego 
pisanego na ostatnich zajęciach.   
Osiągnięcie efektu K_W01, K_W06, K_W07 , K_W08, K_U03- weryfikowane  podczas 
wykonywania  laboratoriów oraz  poprzez ocenę przygotowania do zajęć. 
Osiągnięcie efektu K_U01, k_U02, K_U04, K_U10  jest  weryfikowane na podstawie 
wykonanych sprawozdań oraz na kolokwiach zaliczających. 
Efekty K_K01, K_K02, K_K03 są weryfikowane w trakcie ćwiczeń i zaliczenia. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie nie większym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 10. 
2. Udział w laboratoriach / 20. 
3. Udział w ćwiczeniach / -. 
4. Udział w seminariach / -. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20. 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 20. 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń /-.  
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium /-. 
9. Realizacja projektu / -. 
10. Udział w konsultacjach / 8. 
11. Przygotowanie do egzaminu / -. 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 8. 
13. Udział w zaliczeniu/ - 2. 
 
Zajęcia praktyczne:  0 godz./ 0 ECTS. 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 0  godz./0 ECTS. 
Kształcenie umiejętności naukowych:  50 godz./ 1.5 ECTS. 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 45 godz./ 1.5 ECTS. 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania 2 The basics of programming 2 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-PoPr2 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia podstawowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 10/+, C 0/ -, L 20/ +, P 0/ -, S 0/ - 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Wprowadzenie do informatyki / znajomość edytora, kodu binarnego i 
heksadecymalnego, 
i elementarnej wiedzy algorytmicznej. 
Matematyka/ znajomość macierzy i wektorów. 
Podstawy programowania1/ znajomość struktury programu w C++, instrukcji  we/wy, 
podstawowych struktur danych, instrukcji sterujących i obliczeń cyklicznych. 

Program: 

Semestr: III 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr inż. Kazimierz Banasiak 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis przedmiotu: 

Programy strukturalne w C++. Funkcje, sposoby ich deklaracji i przekazywania 
parametrów oraz zwracania wyników.Przekazywanie parametrów przez wartość, 
wskażnik i referencję.. Przekazywanie tablic do funkcji. Przykłady programów. Grafika w 
programach, komponenty VCL.  Istota programowania obiektowego.   

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

     
1.  Programy strukturalne w C++                                                                      -2 godz. 
      - struktura programu, zmienne globalne i lokalne, 
      - funkcje własne i ich rodzaje, prototypy funkcji, 
     - przekazywanie parametrów przez wartość (kopiowanie), 
    - przykłady programów, śledzenie wykonania  
      i przekazywania parametrów. 
2.  Funkcje, pzekazywanie parametrów i tablic                                                 -2godz 
     - przekazywanie parametrów przez  wskaźnik i   referencję, 
    - funkcje przeciążone, 
    -  przekazywanie tablic do funkcji, 
    - przykłady złożonych programów strukturalnych, śledzenie ich 
      działania z wykorzystaniem debuggera.   
3. Elementy  programowania obiektowego.                                                   -2 godz. 
   - program obiektowy, jego struktura, klasa, 
   -deklarowanie klasy i jej egzemplarza , 
   -wewnętrzny ustrój klasy – dane i algorytmy,   
     elementy prywatne   i publiczne egzemplarza klasy, 
   -konstruktor (deklaracja, definicja i wywołanie),  destruktor, 
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   - kontener Vector, sposób deklaracji, przykład  użycia, 
4. Programowanie   z wykorzystaniem biblioteki   
     komponentów wizualnych VCL                                                                   - 2 godz.  
   - Środowisko IDE- biblioteka VCL, karty  i komponenty graficzne, 
   -  budowy i uruchamiania prostej aplikacji, 
   - obsługa zdarzeń. 
5. Zaliczenie cz. 2 przedmiotu – kolokwium                                                   - 2 godz. 
Laboratoria 

1. Analiza   wybranych aplikacji w języku C++,                             -4 godz. 
algorytmizacja i programowanie  wybranych  
 zadań obliczeniowych – repetytorium.  

2.  Funkcje w C++. Projektowanie aplikacji.                                  -4 godz.  
3. Funkcje w C++. Zastosowanie wskaźników  

i tablic przy przekazywaniu danych.                                         -4 godz. 
4. Projektowanie  programu z komponentami VCL .                  -4 godz. 
5. Elementy programowania obiektowego w C++                     -2 godz. 

   6      Kolokwium zaliczające laboratorium                                        -2 godz. 

Literatura: 

Podstawowa:  

1. Stasiewicz Andrzej, C++ Ćwiczenia  praktyczne, Helion 2004, ISBN: 83-7361-
479-6 

2. Grębosz Jerzy, Symfonia C++standard. Programowanie w języku C++ 
orientowane obiektowo, Edition 2000, ISBN 978-83-7366-134-4  

Uzupełniająca: 

1. Walczak – Struzińska Anna, Walczak Krzysztof, Nauka  programowania dla  
początkujących C++ , Wydawnictwo W&W   2004, ISBN 83-910597-6-6 

2. Stasiewicz Andrzej, Ćwiczenia praktyczne C++, Helion 2006, ISBN: 83-246-
0619-X 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki i technologii informacyjnych 
niezbędną do analizy, tworzenia  i opisu prostych algorytmowi programów  / K_W01 

W2/   Ma podstawową wiedzę w zakresie reprezentacji danych w komputerze, zna  
konstrukcje języka C++, zna strukturę programu /K_W06, K_W07,K_WO8 

U1/ korzystając z literatury potrafi opracować indywidualnie lub w zespole algorytm i 
program dla zadania  inżynierskiego  i zaprogramować go korzystając z odpowiedniego 
środowiska obliczeniowego /   K_U01,K_UO2, K_U10 

U2 / umie opracować dokumentację  programu  obliczeniowego zadania inżynierskiego 
         oraz przedstawić jego prezentację i omówić wyniki.    / K_U03, K_U04 

K1/Rozumie potrzebę i zna możliwości korzystania z informacji i dokształcania się  / 
K_K01 

K2 / Ma świadomość korzyści z zespołowej pracy przy realizacji złożonych zadań 
obliczeniowych i odpowiedzialności za powierzony odcinek zadania   / K_K04 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie ocen bieżących, krótkich 
sprawdzianów poprzedzających wykonanie ćwiczenia, sprawozdań z wybranych 
laboratoriów,  oraz kolokwium  końcowego na ostatnich zajęciach   laboratoryjnych. 
Warunkiem dopuszczenia do  zaliczenia laboratoriów  jest udział we wszystkich 
zajęciach. 
Warunkiem dopuszczenia do  zaliczenia wykładów jest zaliczenie ćwiczeń 
laboratoryjnych.  
Podstawą do zaliczenia przedmiotu zaliczany jest   wyniku  kolokwium pisemnego na 
ostatnich zajęciach  laboratoryjnych. 
 
Osiągnięcie efektu K_W01, K_WO6, K_WO7, K_WO8  jest  weryfikowane jest na 
laboratoriach, sprawdzianach stanu przygotowania i kolokwium zaliczającym. 
Osiągnięcie efektu K_U01, K_U02, k_U03, K_U04 , K_U10 jest  weryfikowane na 
podstawie wykonanych sprawozdań oraz na kolokwium  zaliczającym. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
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Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie nie większym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 10. 
2. Udział w laboratoriach / 20. 
3. Udział w ćwiczeniach / -. 
4. Udział w seminariach / - 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 20. 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń /-  
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium /- 
9. Realizacja projektu / - 
10. Udział w konsultacjach / 8 
11. Przygotowanie do egzaminu / - 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
13. Udział w zaliczeni/ - 2 
 
Zajęcia praktyczne:  0 godz./0 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 0godz./0.ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych:  45 godz./ 1.5  ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 40 godz./ 1.5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Programowanie w języku Java Java Programming 

Kod przedmiotu: WELELWSJ-PwJJ 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 10 / +, L 20 / + 
razem: 30 godz., 2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Wprowadzenie do informatyki / posługiwanie się oprogramowaniem i metodami 
technologii informatycznej 

Podstawy programowania 1 / umiejętność projektowania i uruchamiania 
oprogramowania w zakresie poznanych języków 
programowania  

Podstawy programowania 2 / umiejętność projektowania i uruchamiania 
oprogramowania w zakresie poznanych języków 
programowania  

Program: 

Semestr IV:  
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja systemów łączności 

Autor: dr inż. Jarosław Michalak; mgr inż. Paweł Kaczmarek 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest nauczenie programowania w języku Java. Zostanie omówiona 
istota działania maszyny wirtualnej oraz metody programowania z użyciem języka Java. 
Zostanie omówione środowisko programistyczne IDE, wybrane elementy języka Java 
oraz sposoby projektowania aplikacji z wykorzystaniem produktu JDK. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Wprowadzenie do języka Java / 1 / Java jako platforma programistyczna, 
historia i zastosowanie.  

2. Środowisko projektowe IDE / 1 / Środowisko programistyczne Javy, IntelliJ 
IDEA. 

3. Maszyna wirtualna / 1 / Koncepcja maszyny wirtualnej, przenośność 
oprogramowania, wirtualna maszyna Javy JVM. 

4. Projektowanie aplikacji w języku Java / 6 / Podstawowe elementy języka Java: 
typy danych, zmienne, operatory, klasa String, operacje wejścia/wyjścia, 
sterowanie wykonaniem programu. Obiekty, klasy i interfejsy. Tworzenie 
własnych klas i obiektów. Dziedziczenie i kompozycja. 

5. Zaawansowane elementy języka Java / 1 /. Interfejsy funkcyjne, wyrażenie 
lambda, klasy wewnętrzne, kolekcje, obsługa wyjątków, testy jednostkowe.  
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Laboratoria 

1 Zapoznanie ze środowiskiem projektowym IDE i SDK, / 4 / Ćwiczenie 
programowania w języku Java. Tworzenie klas, pól, metod i obiektów. 

2 Projektowanie wybranych aplikacji w języku Java / 4 / Projektowanie aplikacji z 
wykorzystaniem różnych typów danych oraz klas.  

3 Projektowanie wybranych aplikacji w języku Java / 4 / Projektowanie aplikacji z 
wykorzystaniem operacji wejścia/wyjścia. 

4 Projektowanie wybranych aplikacji w języku Java / 4 / Projektowanie aplikacji z 
wykorzystaniem dziedziczenia i kompozycji.   

5 Projektowanie wybranych aplikacji w języku Java / 4 / Projektowanie aplikacji z 
wykorzystaniem interfejsów, kolekcji. Obsługa wyjątków.    

Literatura: 

Podstawowa: 

1. Oficjalna dokumentacja Java: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/ 

2. Oficjalna dokumentacja IDE: https://www.jetbrains.com/idea/documentation/ 

3. C. S. Horstmann, Java. Podstawy. Wydanie X, Helion, 2016 

Uzupełniająca: 

1. C. S. Horstmann, Java. Techniki zaawansowane. Wydanie X, Helion, 2017 

2. B. J Evans, Java w pigułce. Wydanie VI, Helion, 2016 

Efekty uczenia się: 

W1 / ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania / K_W06 

W2 / ma uporządkowaną wiedzę w zakresie oprogramowania systemów z 
wykorzystaniem języka wysokiego poziomu i maszyny wirtualnej Java / K_W06 

U1 / potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na 
realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac 
zapewniający dotrzymanie terminów / K_U02 

U2 / potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, 
szczególnie dla języka Java / K_U10 

U3 / potrafi sformułować algorytm sterowania lub przetwarzania, posługuje się 
językiem programowania wysokiego poziomu / K_U17  

U4 / potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych 
zadań programistycznych, typowych dla elektroniki i telekomunikacji/ K_U21 

K1 / ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólne realizowane zadania / K_K04 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia w formie pisemnej.  
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: liczby punktów uzyskanych podczas 
realizacji ćwiczeń. 
 
Osiągnięcie efektu W1, W2, U1, U2, U3, U4, K1 - weryfikowane jest podczas 
laboratorium. 
Osiągnięcie efektu W1, W2, U3 - sprawdzane jest podczas pisemnego zaliczenia. 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
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Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

aktywność / obciążenie studenta w godz.  
 
1. Udział w wykładach / 10 
2. Udział w laboratoriach / 20 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 38 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 2 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne: 20 godz./ 1 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 20 godz./ 1 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 10 godz./ 0,5 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 32 godz./ 1 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Metody numeryczne i 

optymalizacji 
Numerical and optimization 

methods 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-MNiO 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia podstawowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 18/+, C 18/ +, L 8/ + 
razem: 44 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka / wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć z zakresu teorii 
mnogości, analizy matematycznej i algebry liniowej, znajomość pojęć dotyczących całek 
i funkcji różniczkowalnych w przestrzeniach wielowymiarowych. 
Podstawy programowania 1/ wymagania wstępne: umiejętność programowania w 
środowisku Matlab i C; 

Program: 

Semestr: VIII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autorzy: dr inż. Mirosław Czyżewski, dr inż. Tadeusz Pietkiewicz 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis przedmiotu: 

Istota metod numerycznych. Metody rozwiązywania podstawowych modeli 
matematycznych z wykorzystaniem techniki komputerowej tj. rozwinięcie w szereg 
Taylora, schemat Hornera. Rozwiązywanie układu równań liniowych, poszukiwanie 
pierwiastków równania nieliniowego metodami numerycznymi. Interpolacja, 
aproksymacja, całkowanie oraz różniczkowanie numeryczne. Zawansowanie metod 
numerycznych do modelowania przestrzeni elektromagnetycznej oraz w analizie 
obwodów i sygnałów. 

Podstawowe pojęcia optymalizacji. Sformułowanie zadania optymalizacji. Optymalizacja 
bez ograniczeń i z ograniczeniami. Zadania jedno-kryterialne i wielokryterialne. 
Przykłady sformułowania zadań optymalizacji. Zadanie programowania liniowego. 
Metoda Simpleks. Gradientowe metody optymalizacji bez ograniczeń. Bezgradientowe 
metody minimalizacji bez ograniczeń. Metody minimalizacji z ograniczeniami. Metody 
optymalizacji wielokryterialnej. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Wprowadzenie w metody numeryczne / 2 godz. / Rola obliczeń numerycznych w 
rozwiązywaniu podstawowych modeli matematycznych z wykorzystaniem technik 
komputerowych. Błędy w obliczeniach numerycznych. Szereg Taylora i jego 
zastosowania. Obliczenia wielomianowe z wykorzystaniem schematu Hornera. 

2. Rozwiązywanie układów równań liniowych. / 1 godz. / Metoda Gaussa i jej 
modyfikacje. Metody dekompozycji LU. Metody iteracyjne. 

3. Metody rozwiązywania równań nieliniowych. / 1 godz. / Metody: bisekcji, stycznych 
(Newtona), regula-falsi, siecznych oraz iteracji prostej. 
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4. Metody interpolacji i aproksymacji. / 2 godz. / Aproksymacja średniokwadratowa 
wyższych rzędów. Interpolacje punktowe: Lagrange’a, Newtona, Hermita, 
trygonometryczna oraz z wykorzystaniem funkcji wymiernej. Interpolacja ciągła z 
wykorzystaniem szeregu Taylora.  Interpolacja z wykorzystaniem funkcji sklejanych. 

5. Całkowanie i różniczkowanie numeryczne. / 2 godz. / Kwadratury Newtona-Cotesa. 
Ekstrapolacja Richardsona i algorytm Romberga. Kwadratury Gaussa. Numeryczne 
rozwiązywanie równań różniczkowych i problem ich dokładność. Rozwiązywanie 
zagadnienia początkowego. 

6. Podstawowe pojęcia optymalizacji. / 1 godz. / Sformułowanie zadania optymalizacji. 
Optymalizacja bez ograniczeń i z ograniczeniami. Zadania jednokryterialne i 
wielokryterialne. Metody analityczne i metody numeryczne rozwiązywania zadań 
optymalizacji. Przykłady sformułowania zadań optymalizacji. 

7. Zadanie programowania liniowego. / 2 godz. / Sformułowanie problemu. Metoda 
Simpleks. 

8. Gradientowe metody optymalizacji bez ograniczeń / 1 godz. / Metoda największego 
spadku Cauchy’ego i metoda Newtona. 

9. Bezgradientowe metody minimalizacji bez ograniczeń / 1 godz. / Metoda Gaussa-
Seidela i metoda Powella. 

10. Metody minimalizacji z ograniczeniami / 1 godz. / Rodzaje zadań z ograniczeniami. 
Metoda punktu siodłowego rozwiązywania zadań nieliniowych. 

11. Metody optymalizacji wielokryterialnej. / 2 godz. / Sformułowanie zadania 
optymalizacji wielokryterialnej. Przestrzeń zmiennych decyzyjnych. Przestrzeń 
kryterialna. Rozwiązanie dominujące. Zbiór rozwiązań niezdominowanych (Parety). 
Metody kompromisowe rozwiązywania zadań wielokryterialnych. 

12. Zaliczenie przedmiotu. / 2 godz. / 

Ćwiczenia 

1. Analiza błędów zaokrągleń i odcięcia występujących w obliczeniach numerycznych. 
Rozwijanie złożonych funkcji w szereg Taylora.  / 2 godz. / 

2. Rozwiązywanie układu równań liniowych metodą eliminacji Gaussa-Crouta. / 2 
godz. / 

3. Rozwiązywanie układu równań liniowych metodą dekompozycji LU.  /2 godz. / 

4. Interpolacja punktowa metodami Lagrange’a i Newtona. / 2 godz. / 

5. Interpolacja ciągła z wykorzystaniem szeregu Taylora. / 2 godz. / 

6. Aproksymacja numeryczna z wykorzystaniem metody średniokwadratowej. / 2 
godz. / 

7. Całkowanie numeryczne z wykorzystaniem kwadratur Newtona i Gaussa. / 2 godz. 
/ 

8. Podstawowe pojęcia optymalizacji. / 2 godz. / Formułowanie zadań optymalizacji. 

9. Zadanie programowania liniowego. / 2godz. / Formułowanie problemu. Graficzne 
metody rozwiązywania zadań. 

Laboratoria 

1. Tworzenie algorytmów numerycznych w środowisku Matlab dla określonego 
modelu matematycznego opisującego zjawisko fizyczne. / 2 godz. / Rozwiązanie 
zagadnienia początkowego metodą Eulera   

2. Tworzenie algorytmów numerycznych w celu poszukiwania pierwiastków równania 
nieliniowego. / 2 godz. / 

3. Zadanie programowania liniowego. / 2godz. / Formułowanie problemu. Metody 
rozwiązywania zadań wspomagane komputerowo. 
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4. Gradientowe i bezgradientowe metody optymalizacji bez ograniczeń. / 2godz./ 
Metoda największego spadku i metoda Newtona wspomagane komputerowo. 
Metoda Gaussa-Seidela i metoda Powella wspomagane komputerowo. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. D. Kincaid, W. Cheney: Analiza numeryczna, WNT 2006r. 

2. Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski: Metody numeryczne, Podręczniki 
Akademickie EIT, WNT, Warszawa 1982, 2005 

3. T. Markiewicz, R. Szmurło, S. Wincenciak: Metody numeryczne. Wykłady na 
Wydziale Elektrycznym PW, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2014, 

4. S. C. Chapra: Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and 
Scientists, Third Edition, McGraw-Hill Companies NY 2012, 

5. M. Stachurski: Metody numeryczne w programie Matlab, Wydawnictwo Mikom 
2003r. 

6. Chudy. M.: Wybrane metody optymalizacji. Warszawa, Dom Wydawniczy Bellona, 
2001. 

7. Stachurski A.: Wprowadzenie do optymalizacji, Warszawa, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, 2009. 

8. Galas Z., Nykowski I., Żółkiewski Z.: Programowanie wielokryterialne, PWE, 
Warszawa, 1987. 

Uzupełniająca: 

1. Findeisen W., Szymanowski J., Wierzbicki A.: Teoria i metody optymalizacji, 
Warszawa, PWN, 1980. 

2. Ostanin A.: Laboratorium metod optymalizacji, Białystok, Wydawnictwo 
Politechniki Białostockiej, 2004. 

3. Olszowski N.: Wybrane metody numeryczne, Wydawnictwo Politechniki 
Krakowskiej, 2007r. 

4. Morawski R. (praca zbiorowa): Wstęp do metod numerycznych, Oficyna 
Wydawnicza PW, 2009r. 

Efekty uczenia się: 

W1 / ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów matematyki, 
obejmującą elementy analizy matematycznej, procesy stochastyczne, metody 
optymalizacji oraz metody numeryczne, niezbędne do opisu, analizy i syntezy algorytmów 
przetwarzania sygnałów i informacji / K_W01 
W2 / ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie teorii sygnałów, w 
tym sygnałów stochastycznych i metod ich przetwarzania / K_W04 
W3 / zna i rozumie algorytmy wykorzystywane w systemach elektronicznych lub 
telekomunikacyjnych z obszaru specjalizacji / K_W07 

W4 / ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik i technologii 
stosowanych w systemach elektronicznych lub telekomunikacyjnych / K_W12 

U1 / potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi 
integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także 
wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie / K_U01 

U2 / potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania 
projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej 
prezentacji/ K_U04 

U3 / potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, w razie potrzeby 
odpowiednio je modyfikując, do realizacji projektów w obszarze elektroniki lub 
telekomunikacji / K_U06 

K1 / rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować 
proces uczenia się innych osób / K_K01 

K2 / Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności 
inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko. / K_K02 
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Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: odpowiedzi ustnych i kolokwiów cząstkowych 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: sprawozdań z poszczególnych 
ćwiczeń 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie dwóch pisemnych kolokwiów. Jedno 
dotyczące metod numerycznych, drugie metod optymalizacyjnych. 

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia są pozytywne oceny z ćwiczeń i laboratoriów 
Osiągnięcie efektu: W1, W2, W3, W4, U1 - weryfikowane jest podczas kolokwiów 
zaliczających i cząstkowych przeprowadzanych na ćwiczeniach. 
Osiągnięcie efektu U2, U3, K1, K2 - sprawdzane jest podczas odpowiedzi ustnych na 
ćwiczeniach i realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 24 
2. Udział w laboratoriach / 12 
3. Udział w ćwiczeniach / 24 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 20 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 10 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach /12 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 8 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne: 36 godz./ ………. ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: ….. godz./…..ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 100 godz./ 3,5 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 72 godz./ 2,5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Teoria pola 

elektromagnetycznego 
The Theory of the Electromagnetic 

Field 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-TPE 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia podstawowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 16/+, C 8/ -, L 6/ -, P 0/ -, S 0/- 
 razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

fizyka 1 / wymagania wstępne: fale biegnące, równanie fali, przenoszenie energii przez 
fale, równanie fali elektromagnetycznej  
matematyka 1 / wymagania wstępne: znajomość liczb zespolonych, podstaw rachunku 
wektorowego (iloczyn skalarny i wektorowy) 
matematyka 2 / wymagania wstępne: znajomość podstaw rachunku różniczkowego i 
całkowego jednej zmiennej oraz rachunku różniczkowego wielu zmiennych 

Program: 

Semestr: III 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: prof. dr hab. inż. Adam KAWALEC, dr inż. Andrzej DUKATA 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis przedmiotu: 

Przedstawiono, oparte na równaniach Maxwella, rozwiązania wybranych zagadnień 
teorii pola elektromagnetycznego. Należą do nich propagacja fal elektromagnetycznych 
(EM) w ośrodkach nieograniczonych, na granicy rozdziału półprzestrzeni 
dielektrycznych i/lub stratnych oraz w wybranych prowadnicach falowych (linia 
współosiowa i falowód prostokątny). Na zajęciach laboratoryjnych z wykorzystaniem 
komputerów studenci badają modele numeryczne kilku z nich. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Wybrane pojęcia algebry i analizy wektorowej. / 2 / Przypomnienie podstawowych 
pojęć z algebry wektorowej (iloczyn skalarny, wektorowy) i analizy wektorowej 
(dywergencja, rotacja, gradient, podstawowe tożsamości) wykorzystywanych 
w teorii pola elektromagnetycznego. / 2 godz. 

2. Równania Maxwella i równanie falowe w dielektryku idealnym. / 2 / Różniczkowa 
postać równań Maxwella w ośrodkach materialnych (polaryzacja, magnetyzacja). 
Klasyfikacja ośrodków. Wyprowadzenie wektorowego równania falowego. Fala 
płaska typu TEM. Polaryzacja fali. Impedancja falowa i impedancja właściwa. 

3. Fale elektromagnetyczne w ośrodku stratnym. / 2 / Równania Maxwella dla pól 
harmonicznie zmiennych (zespolona przenikalność elektryczna). Wykorzystanie 
zapisu zespolonego do wyprowadzenia równania Helmholtza. Przedstawienia fali 
płaskiej w notacji zespolonej. Pojęcie zespolonego wektora propagacji. 

4. Warunki brzegowe i zależności energetyczne w polu EM. / 2 / Postać całkowa 
równań Maxwella. Wyprowadzenie warunków brzegowych. Bilans mocy w polu 
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elektromagnetycznym w opisie rzeczywistym i zespolonym. Rzeczywisty, zespolony i 
średni w czasie wektor Poyntinga.  

5. Fala padająca na granicę dwóch ośrodków. / 2 / Padanie prostopadłe: współczynniki 
odbicia i transmisji pola, współczynnik fali stojącej. Padanie ukośne: wzory Fresnela, 
współczynniki odbicia i transmisji mocy.  

6. Potencjały i promieniowanie od źródeł prądowych. / 2 / Potencjał wektorowy i 
skalarny. Wektory Hertza. Potencjały generowane przez źródła zlokalizowane. 
Przykład wykorzystania: dipol Hertza. 

7. Fale TE i TM w falowodach. / 2 / Separacja wektorowego równania falowego. Mody 
falowe. Częstotliwość graniczna modu.  

8. Fale TEM w linii współosiowej. / 2 / Rozwiązanie problemu brzegowego dla 
potencjału w linii współosiowej metodą teorii pola. Schemat zastępczy i parametry 
obwodowe odcinka linii transmisyjnej. Impedancja charakterystyczna. 

Ćwiczenia 

1. Równania Maxwella i równanie falowe / 2 / Wyznaczanie postaci zmiennych w 
czasie pól elektromagnetycznych za pomocą równań Maxwella. 

2. Zależności energetyczne w polu EM. / 2 / Wyznaczanie rzeczywistego, zespolonego 
i średniego w czasie wektora Poyntinga dla fali płaskiej w próżni. 

3. Prowadnice falowe / 2 / Wyznaczanie parametrów obwodowych linii współosiowej 
dla zadanych wymiarów przewodów. Projektowanie wymiarów falowodu 
prostokątnego dla zadanej częstotliwości środkowej oraz pasma pracy. 

4. Kolokwium zaliczeniowe z tematyki ćwiczeń i wykładów. / 2 / 

Laboratoria 

1. Wprowadzenie do programu MathCad. / 2 / Deklaracja stałych, definiowanie 
funkcji, wizualizacja wyników, różniczkowanie, całkowanie. Obliczenia symboliczne i 
numeryczne dywergencji, rotacji, gradientu w układzie kartezjańskim. 

2. Modelowanie odbicia i transmisji płaskiej fali EM na granicy dwóch ośrodków. / 2 / 

3. Modelowanie pól EM w falowodzie prostokątnym. / 2 /  

Literatura: 

Podstawowa: 

1. A. Dukata, A. Kawalec, M. Okoń-Fąfara, G. Tofel, Podstawy elektromagnetyzmu, 
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2018. 

Uzupełniająca: 

1. D.J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa, 2001 lub później. 

2. T. Morawski, W. Gwarek, Pola i fale elektromagnetyczne, WNT, Warszawa, 1985 
lub później. 

3. C.A. Balanis, Advanced Engineering Electromagnetics, John Wiley & Sons, 
Hoboken 1989 lub później. 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie pól i fal 
elektromagnetycznych oraz propagacji fal w przestrzeni swobodnej, linii współosiowej i 
falowodzie prostokątnym. / K_W04 (I) 

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł, integrować uzyskane 
informacje i wyciągać wnioski. / K_U01 (I oraz II) 

U2 / Ma umiejętność samokształcenia się. / K_U06 (I) 

U3 / Potrafi posłużyć się środowiskiem programistycznym MathCad do modelowania 
zjawisk elektromagnetycznych zachodzących w układach i systemach elektronicznych 
oraz telekomunikacyjnych. / K_U10 (I) 

K1 / Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. / K_K01 (I oraz II) 

Metody i kryteria  Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie kolokwium zaliczeniowe. 
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oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie aktywności na ćwiczeniach oraz 
wykonanego sprawozdania w formie elektronicznej.  
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej lub/oraz ustnej. 
Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena z testu, ćwiczeń 
rachunkowych i laboratoryjnych.  
Na ocenę końcową z przedmiotu składa się:  
– zaliczenie tematyki ćwiczeniowej kolokwium zaliczeniowego – do 30%, 
– zaliczenie tematyki wykładowej kolokwium zaliczeniowego – do 60%, 
– aktywność na ćwiczeniach, wykładach i laboratoriach – do 10%. 
 
Osiągnięcie efektów W1, U1, U2 – weryfikowane jest za pomocą kolokwium 
zaliczającego z tematyki ćwiczeń i wykładów. 
Osiągnięcie efektu U3 – sprawdzane jest przez skuteczną realizację ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 16 
2. Udział w laboratoriach / 6 
3. Udział w ćwiczeniach / 8 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 21 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 10 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 19 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 6 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 4 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne: 0 godz./0 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 0 godz./0 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 80 godz./2,5 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 36 godz./1 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Procesy stochastyczne Stochastic Processes 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-PS 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: studia II stopnia 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia podstawowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 16/+, C 8/ +, L 6/ + 
  razem: 30 godz. 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka/rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna; 
Podstawy telekomunikacji / modele źródeł informacji, miary jakości transmisji, modele 
kanału telekomunikacyjnego; 
Systemy i sieci telekomunikacyjne/ruch telekomunikacyjny, jakość realizacji usług 
telekomunikacyjnych; 
Sygnały i kodowanie / sygnały losowe, analiza korelacyjna i widmowa; 
Modulacja i detekcja 2 / transmisja w kanałach z zanikami, metody podwyższania 
wierności transmisji; 
Podstawy przetwarzania sygnałów / wymagania wstępne: podstawowe parametry i 
charakterystyki sygnałów losowych. 

Program: 

Semestr: II 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr hab. inż. Cezary Ziółkowski, prof. WAT 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

Definicja procesu stochastycznego na bazie przestrzeni probabilistycznej. Procesy ciągłe 
i dyskretne i ich miary i charakterystyki.  Klasyfikacja procesów losowych. 
Przekształcenia procesów losowych. Łańcuchy Markowa i właściwości macierzy przejść. 
Jednorodny łańcuch Markowa i twierdzenie ergodyczne. Detekcja sekwencyjna. Procesy 
Markowa i procesy o przyrostach niezależnych. Jednorodny proces Poissona. Procesy 
binarne asynchroniczne i synchroniczne. Modele sygnałów transmisji danych. Procesy z 
kolejkowaniem i stratami - wzór Erlanga. Modele ruchu telekomunikacyjnego. Parametry 
i charakterystyki systemu masowej obsługi. Probabilistyczne miary efektywności 
realizacji usług telekomunikacyjnych. Proces Wiennera jako statystyczny model szumu 
termicznego. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Przestrzeń probabilistyczna i definicja procesu stochastycznego / 2 godz. / proces 
stochastyczny jako zmienna losowa uzmienniona w czasie i jako nieskończony zbiór 
wszystkich możliwych realizacji, wielowymiarowa gęstość i funkcja 
prawdopodobieństwa;  

2. Klasyfikacja procesów i ich podstawowe miary / 2 godz. / klasyfikacja procesów ze 
względu na charakter zbioru wartości zmiennych losowych w poszczególnych 
przekrojach, podstawowe parametry i charakterystyki definiowana na podstawie 
jedno- i dwuwymiarowej gęstości (funkcji) prawdopodobieństwa; 
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3. Przekształcenia procesów losowych / 2 godz. / związek gęstości 
prawdopodobieństwa z funkcją odwzorowania, wpływ odwzorowania na parametry 
procesu; 

4. Łańcuchy Markowa i właściwości macierzy przejść / 2 godz. / Jednorodny łańcuch 
Markowa i twierdzenie ergodyczne, Procesy Markowa i procesy o przyrostach 
niezależnych; 

5. Zastosowanie procesów Markowa w procedurach detekcyjnych / 2 godz. / detekcja 
sekwencyjna ciągu danych; 

6. Procesy Poissona / 2 godz. / jednorodny proces Poissona, procesy synchroniczne i 
asynchroniczne, zastosowanie procesu Poissona do statystycznego opisu sygnałów 
transmisji danych; 

7. Systemy masowej obsługi (SMO) / 2 godz. / statystyczne modele ruchu 
telekomunikacyjnego, procesy z kolejkowaniem i stratami – wzory Erlanga, 
parametry i charakterystyki SMO, probabilistyczne miary efektywności realizacji 
usług telekomunikacyjnych; 

8. Proces Wiennera jako statystyczny model szumu termicznego / 2 godz. / 
statystyczne modele zakłóceń, wpływ zakłóceń na zmianę właściwości 
statystycznych transmitowanych sygnałów informacyjnych  

Ćwiczenia 

1. Parametry i charakterystyki procesów / 2 godz. / wyznaczanie podstawowych miar i 
charakterystyk procesów losowych, na podstawie parametrów i charakterystyk 
klasyfikacja procesów; 

2. Przekształcenia procesów losowych /2 godz. / wpływ charakterystyki 
odwzorowania procesu na postać gęstości prawdopodobieństwa, zmiany 
parametrów i charakterystyk procesu w wyniku odwzorowania, problem braku 
wzajemnej jednoznaczności odwzorowania; 

3. Wyznaczanie parametrów i charakterystyk statystycznych wybranych sygnałów 
informacyjnych /2 godz./ ocena parametrów i charakterystyk korelacyjnych i 
widmowych sygnałów wąskopasmowych, porównanie charakterystyk 
statystycznych sygnałów asynchronicznych i synchronicznych; 

4. Ocena skuteczności realizacji usług przez SMO /2 godz./ dla zadanego strumienia 
zgłoszeń wyznaczenie prawdopodobieństwa blokady zgłoszenia obsługi, w 
wybranym systemie z kolejką wyznaczenie średniego czasu oczekiwania na 
realizację usługi. 

Laboratoria 

1. Badanie właściwości korelacyjnych i widmowych sygnałów informacyjnych i 
zakłócających / 6 godz. / estymacja gęstości prawdopodobieństwa wartości 
chwilowych sygnałów losowych, na bazie gęstości prawdopodobieństwa 
wyznaczanie podstawowych parametrów sygnałów losowych, badanie wpływu 
długości czasu akwizycji danych pomiarowych na dokładność pomiaru sygnału 
losowego; 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. K. Wesołowski Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, WKŁ Warszawa 
2003 

2. J. Szabatin Podstawy teorii sygnałów, WKŁ, Warszawa 2003 
3. S Brandt Analiza danych, PWN, Warszawa 1998 
 

Uzupełniająca: 

1. L. E. Franks Teoria sygnałów, PWN, Warszawa 1975 
2. V. B. Iversen Teletraffic Engineering and Network Planning, DTU Course 34340, 

Technikal University of Denmark 2010 

Efekty uczenia się: 

W1/ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie teorii sygnałów, w 
tym sygnałów stochastycznych i metod ich przetwarzania/K_W04 

W2/zna i rozumie algorytmy wykorzystywane w systemach elektronicznych lub 
telekomunikacyjnych z obszaru specjalizacji/K_W07 
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U1/potrafi dokonać analizy i syntezy złożonych sygnałów i systemów przetwarzania 
sygnałów, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie 
narzędzia/K_U07 

U2/potrafi zaplanować oraz przeprowadzić eksperymenty badawcze, w tym testowanie, 
symulację i pomiary charakterystyk a także ekstrakcję parametrów 
charakteryzujących rozwiązania techniczne systemów elektronicznych lub 
telekomunikacyjnych/K_U09 

K1/rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować 
proces uczenia się innych osób/K_K01 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia w formie pisemnego testu 

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych i ćwiczeń 
laboratoryjnych: 
ćwiczenia rachunkowe – zaliczenie kolokwium końcowego 
ćwiczenia laboratoryjne – zaliczenie 2 ćwiczeń (teoria i sprawozdanie z 

przeprowadzonych pomiarów). 
Efekty W1, W2 sprawdzane są w formie testu pisemnego, 

Efekty U1, U2 sprawdzane są: w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczeń 
rachunkowych, 

Efekt K1 weryfikowany jest na podstawie ocen uzyskanych z przygotowanie się do zajęć 
praktycznych 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach  / 16 
2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych  / 8 
3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych  / 6 
4. Udział w ćwiczeniach projektowych  / 0 
5. Udział w seminariach  / 0 
6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 5 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 5 
8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 4 
9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0 
10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
11. Udział w konsultacjach  / 4 
12. Przygotowanie do egzaminu / 0 
13. Przygotowanie do zaliczenia / 12 
14. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne: 60 godz. / 2 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 12 godz./0.4 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 20 godz./0.7 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 34 godz./1.1 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Sieci neuronowe  Neural networks  

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-SN 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia podstawowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 16/X; L 10/+; C4/+  
razem: 30 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

 Analiza matematyczna /Znajomość rachunku macierzowego 

 Przetwarzanie sygnałów/Podstawowe pojęcia przetwarzania sygnałów 

 Metodyka i techniki programowania/Znajomość podstaw pracy w środowisku 
Matlab 

Program: 

Semestr: II 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja  Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Elektronicznych 

Skrócony opis przedmiotu: 
Sieci neuronowe typu perceptron wielowarstwowy (MLP), sieci o radialnej funkcji 
bazowej (RBF), sieci wektorów nośnych (SVM), sieci głębokie, sieci rekurencyjne, sieci 
Kohonena, PCA i ICA,  struktury i metody uczenia, przykłady zastosowań. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady/metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych w 
postaci prezentacji w PowerPoint i pokaz działania sieci:  

Tematy kolejnych zajęć (każdy temat w wymiarze 2 godzin): 

1. Podstawowe pojęcia sieci neuronowych 

Prototyp sieci nerwowej, sieci: autoasocjacyjne i heteroasocjacyjne, uczenie 
nadzorowane i bez nadzoru; rodzaje powiązań neuronów w sieci. Model sigmoidalny  
neuronów , sieci jednokierunkowe sigmoidalne wielowarstwowe -struktura sieci, ogólny 
algorytm uczenia,  metoda propagacji obliczania gradientu. Metody uczenia -algorytm 
największego spadku, algorytmy newtonowskie i pseudonewtonowskie, algorytm 
gradientów sprzężonych, dobór kroku optymalizacji. 

2. Zagadnienie zdolności generalizacji sieci 

Warunki dobrej generalizacji, dobór próbek uczących i architektury sieci, metody redukcji 
sieci. Zasady przygotowania danych uczących sieci.Normalizacja danych, generacja i 
selekcja cech diagnostycznych, dobór liczby cech, zespoły sieci neuronowych. Przykłady 
zastosowań praktycznych . 

3. Sieci RBF  

Struktura sieci lokalnej, metody uczenia oparte o samoorganizację oraz metody 
gradientowe, dobór optymalnej architektury sieci RBF. 

4. Sieci SVM 
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Struktura sieci lokalnej, metody uczenia oparte o samoorganizację oraz metody 
gradientowe, dobór optymalnej architektury sieci RBF. Sieć SVM do klasyfikacji,  zasada 
działania, zdefiniowanie problemu uczenia sieci SVM, algorytmy uczące. Sieci SVM do 
regresji, zasada działania, zdefiniowanie problemu uczenia sieci regresyjnej. 

5. Sieci głębokie 

Podstawowe pojęcia sieci, sieci CNN; struktura, metody uczenia, Autoenkoder : struktura 
i metody uczenia, autoenkoder wariacyjny, sieć LSTM,  zastosowania uczenia głębokiego. 

6. Sieci samoorganizujące Kohonena 

Pojęcie sąsiedztwa i aktywacji neuronów z sąsiedztwa zwycięzcy, problem neuronów 
martwych, metody WTA i WTM uczenia tych sieci: algorytmy Kohonena, , algorytm gazu 
neuronowego. Przykłady zastosowań w diagnostyce systemów. 

7. Sieci samoorganizujące Hebba 

Dekompozycja PCA, sieć PCA, algorytm Oji i Sangera, przykłady zastosowań w generacji 
i selekcji cech diagnostycznych oraz  wizualizacji graficznej rozkładu danych 
wielowymiarowych. Sieci ICA i BSS - uogólniony algorytm Hebba w sieciach Heraulta-
Juttena (HJ), architektura sieci i metody uczenia,  algorytmy „ślepej” separacji sygnałów 
stochastycznie niezależnych, program ICALAB, przykłady zastosowań sieci ślepej 
separacji w przetwarzaniu sygnałów pomiarowych 

8. Sieci neuronowe rozmyte 

Podstawowe pojęcia zbiorów rozmytych, miary rozmytości, wnioskowanie rozmyte, 
systemy wnioskowania rozmytego. Sieci Takagi-Sugeno-Kanga (TSK), struktury sieci i 
algorytm hybrydowy uczenia.  

 

Ćwiczenia rachunkowe/metody dydaktyczne: weryfikacja działania sieci neuronowych 
w wybranych zadaniach klasyfikacji i aproksymacji przy użyciu programów 
komputerowych. Tematy zajęć: 

1. Budowa sieci MLP do klasyfikacji – 1 godz. 

2. Analiza działania i dobór parametrów sieci SVM –1 godz. 

3. Sieć głęboka CNN – 1 godz. 

4. Systemy rozmyte – 1 godz. 

 

Laboratoria/metody dydaktyczne: weryfikacja działania sieci neuronowych w 
wybranych zadaniach klasyfikacji i aproksymacji przy użyciu programów 
komputerowych 

Tematy kolejnych zajęć: 

1. Badanie algorytmów uczenia sieci MLP – 2 godz. 

2. Badanie sieci RBF i ich zastosowania – 2 godz.  

3. Sieci SVM w zadaniach klasyfikacji i regresji – 2 godz. 

4. Sieci samoorganizujące Kohonena i ich zastosowania – 2 godz. 

5. Sieci PCA i ICA oraz ich zastosowania w przetwarzaniu sygnałów i obrazów – 2 
godz. 

Literatura: 

podstawowa:  

 S. Osowski, Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna Wydawnicza 
PW, Warszawa, 2020 

 W. Duch, J. Korbicz, L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, Sieci neuronowe, EXIT, ISBN: 83-
87674-18-4, 2000 

uzupełniająca: 

 J. Żurada, M. Barski,  W. Jędruch, Sztuczne sieci neuronowe : podstawy teorii i 
zastosowania. PWN, Warszawa, 1996 

 H. Demuth, M. Beale, Neural Network Toolbox User’s Guide – For Use with 
MATLAB. The MathWorks, Inc., Natick, MA, 2008 

 S. Osowski, Metody i narzędzia eksploracji danych, BTC, Legionowo,2013 
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Efekty kształcenia: 

W1 / Student zna i rozumie podstawowe pojęcia definiujące sztuczne sieci neuronowe, 
różne rozwiązania sieciowe, w tym sieci MLP, RBF, SVM, TSK, sieci samoorganizujące i 
rekurencyjne, metody uczenia sieci neuronowych, zdolności generalizacyjne sieci, 
podstawowe zastosowania sieci, zwłaszcza w systemach bezpieczeństwa. K_W10 

W2 / Student zna i potrafi zastosować w praktyce uniwersalne środowisko do obliczeń 
naukowo-technicznych Matlab, specjalizowane komputerowe narzędzia i programy do 
uczenia i zastosowania sieci neuronowych różnego rodzaju w zastosowaniach 
praktycznych. K_W01 

U1 / Student potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami 
programistycznymi i dostępnymi narzędziami w tych środowiskach  do zaprojektowania 
i weryfikacji określonych struktur sieci neuronowych dla osiągnięcia postawionego celu. 
K_U06 
U2 / Student potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania 
prostych zadań inżynierskich, typowych dla zastosowania sieci neuronowych dla 
rozwiązania postawionego zadania. K_U07 
K1 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania. K_K03 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów kształcenia) 

Przedmiot jest zaliczany na podstawie egzaminu przeprowadzanego w formie pisemnej, 
obejmującego całość programu przedmiotu. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia 
przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń rachunkowych w 
formie kolokwium. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie 
praktyczne i zaliczenie sprawozdań ze wszystkich ćwiczeń na ocenę pozytywną zgodnie 
z regulaminem obowiązującym w laboratorium. Ocena z zaliczenia ćwiczeń 
laboratoryjnych jest średnią ocen otrzymaną z poszczególnych ćwiczeń.  

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco: 
 efekty W1, W2, U1, U2  weryfikowane są w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych, 

sporządzaniu sprawozdania z laboratorium oraz w dużym zakresie na końcowym 
egzaminie z wykładu 

 efekt K1 weryfikowany jest w trakcie ćwiczeń praktycznych. 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 14 
2. Udział w laboratoriach / 8 
3. Udział w ćwiczeniach /6 
4. Udział w seminariach  / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 18 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 15 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 10 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 15 
11. Przygotowanie do egzaminu / 20 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 12 
13. Udział w egzaminie / 2 
 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 120 godz. / 4 ECTS 
Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 45 godz./ 1 ECTS 
Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 71 godz. / 2 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-BD 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia podstawowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 14/+, C / -, L 8/ +, P / -, S 8 / - 
 razem: 30 godz., 2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Podstawy programowania – pożądana znajomość technik programowania. 

Program: 

Semestr: I 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr inż. Wiktor Olchowik 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Elektronicznych 

Skrócony opis przedmiotu: 

Przedmiot służy poznaniu zagadnień związanych z gromadzeniem, przechowywaniem, 
przetwarzaniem i wydawaniem informacji w bazach danych oraz projektowania i 
wykorzystania baz danych. Ponadto dotyczy środowiska i aplikacji bazodanowych oraz 
aspektów bezpieczeństwa zarządzania informacją. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godziny lekcyjne): 
1. Wprowadzenie do problematyki baz danych: pojęcia podstawowe, modele danych, 
narzędzia zarządzania bazami danych, przykłady zastosowań baz danych. 
2. Podstawy języka zapytań SQL.  
3. Transakcyjność i współbieżność w bazach danych. Normalizacja baz danych.  
4. Widoki w bazach danych. Diagramy i projektowanie baz danych.  
5. Administrowanie danymi i bazą danych.   
6. Systemy bazodanowe.  
7. Zastosowanie baz danych.  Metody i techniki tworzenia kopii zapasowych. 
 
Laboratoria 
Tematy kolejnych zajęć (po 4 godziny lekcyjne): 
1. Serwer bazy danych i podstawy języka zapytań SQL. 
2. Opracowanie projektu zadanej relacyjnej bazy danych. 
 
Seminaria 
Tematy kolejnych zajęć (po 4 godziny lekcyjne): 
1. Omówienie tematów zadań projektowych. 
2. Prezentacja projektów opracowanych przez studentów. 
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Literatura: 

Podstawowa: 

1. Mendrala D., Szeliga M.. Praktyczny kurs SQL. Helion S.A.,2015 

2. Elmasri R., Navathe S.B.. Wprowadzenie do Systemów Baz Danych 2005 

3.  Whitehorn M, Marklyn B. Relacyjne bazy danych. Helion S.A.,2003 

Uzupełniająca:  

1. Preston C. W., Archiwizacja i odzyskiwanie danych, Helion S.A.,2008  

2. Natan R. Implementing Database Security and Auditing Elsevier 2005. 

Efekty uczenia się: 

W1 / zna i rozumie wybrane algorytmy i metody stosowane w systemach bazodanowych 
/ K_W07 
W2 / ma pogłębioną wiedzę z zakresu przetwarzania danych / K_W10  
W3 / ma podstawową wiedzę z zakresu  standardów stosowanych w systemach 
bazodanowych / K_W13  
U1 / potrafi przygotować prezentację na zadany temat i poprowadzić dyskusję / K_U04  
U2 / potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do realizacji 
projektów w obszarze baz danych / K_U06  
U3 / potrafi integrować wiedzę z dziedziny elektroniki i informatyki z uwzględnieniem 
aspektów pozatechnicznych / K_U13  
K1 / potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role / K_K03  
K2 / potrafi określić priorytety podczas realizacji zadania / K_K04 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: sumy punktów uzyskanych z kompleksowego 
zaliczenia obejmującego ćwiczenia laboratoryjne, seminaria oraz wykłady. 
Dodatkowym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, 
seminariów oraz uzyskanie co najmniej 40% punktów z wykładów. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: sumy punktów z wszystkich zaliczeń 
cząstkowych: kolokwium z teorii (wejściówka) oraz wykonanie zadnia 
programistycznego. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 1 punktu z 
każdego z zaliczeń cząstkowych oraz w sumie co najmniej 40% punktów możliwych do 
uzyskania podczas ćwiczeń laboratoryjnych. 
Seminaria zaliczane są na podstawie indywidualnej prezentacji oraz kolokwiów 
cząstkowych. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 40% punktów możliwych 
do uzyskania podczas seminariów. 
Zaliczenie wykładów jest prowadzone w formie pisemnej pracy końcowej składającej się 
z krótkich zadań opisowych, graficznych, obliczeniowych i testowych. 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest – brak jakichkolwiek warunków. 
Osiągnięcie efektu W1, W2, U3 - weryfikowane są podczas zaliczenia wykładów 
Osiągnięcie efektu W3, U1, K1 - sprawdzane są podczas ćwiczeń laboratoryjnych 
Osiągnięcie efektu U2, K2 - sprawdzane są podczas seminariów 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 90-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 72-81%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 63-72%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 50-63%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie niższym niż 50%. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach  / 14 
2. Udział w laboratoriach  / 8 
3. Udział w ćwiczeniach  / 0 
4. Udział w seminariach  / 8 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 8 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 8 
9. Realizacja projektu  / 0 
10. Udział w konsultacjach  / 6 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 6 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne: 16 godz. / 0,5 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 32 godz. / 1 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 54 godz. / 1,5 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 36 godz. / 1,5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Elementy półprzewodnikowe Semiconductor Devices 

Kod przedmiotu: WELAWSJ-EP 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 10/x, C 0/ -, L 20/ +, P 0/ -, S 0/ - 
razem: 30 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka 1 / funkcje elementarne, liczby zespolone, macierze, układy liniowych 
równań algebraicznych 

Matematyka 2 / pochodna funkcji jednej zmiennej 
Fizyczne podstawy elektroniki / prąd elektryczny, technologia kryształów, podstawowe 

własności półprzewodników 
Wprowadzenie do metrologii / metody pomiarowe; wyrażanie niedokładności pomiaru, 

zapis wyniku pomiaru, reguły zaokrąglania, zasady tworzenia wykresów, pomiary 
parametrów prądu stałego i prądu zmiennego przyrządami analogowymi i cyfrowymi, 
regresja liniowa i nieliniowa, interpolacja, pomiary oscyloskopowe 

Program: 

Semestr: II 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Elektronicznych 

Skrócony opis przedmiotu: 

Moduł służy poznaniu budowy, właściwości oraz zasad działania podstawowych 
półprzewodnikowych elementów elektronicznych. Jest on podstawą do zgłębiania 
zagadnień z dziedziny układów analogowych i cyfrowych. Moduł jednocześnie zapoznaje 
i uczy podstawowych metod pomiarowych wybranych parametrów elementów oraz 
zastosowania ich w prostych obwodach elektrycznych. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Złącza p-n i diody półprzewodnikowe / 2 godz. /  

Budowa i zasada działania złącza idealnego (warstwa zaporowa, polaryzacja 
przewodzenia i zaporowa, składowa prądu dyfuzyjnego i prądu unoszenia). Praca 
statyczna oraz dynamiczna złącza p-n. Elektryczne schematy zastępcze złącza p-n dla 
różnych rodzajów pracy. Podział diod ze względu na technologię wykonania oraz na 
zastosowania. Przykłady charakterystyk. 

2. Tranzystory bipolarne / 3 godz. /  

Budowa i zasada działania tranzystorów typu p-n-p oraz n-p-n. Układy włączenia 
tranzystorów bipolarnych. Charakterystyki statyczne oraz parametry  tranzystora 
bipolarnego. Stany pracy tranzystora bipolarnego. Praca dynamiczna tranzystora 
bipolarnego.  Zagadnienie pracy impulsowej tranzystora bipolarnego.  
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3. Tranzystory unipolarne (polowe) / 2 godz. /  

Tranzystor złączowy na bazie złącza p-n: JFET: zasada działania, zasada polaryzacji, 
praca statyczna: charakterystyki przejściowe i wyjściowe, zakresy pracy. 
Małosygnałowa praca dynamiczna: elektrofizyczne i końcówkowe modele zastępcze.   

Tranzystor z izolowaną bramką na bazie struktury MIS (budowa i własności struktury 
MIS): tranzystor MISFET (budowa, zasada działania, zasada polaryzacji, praca 
statyczna: charakterystyki przejściowe i wyjściowe, zakresy pracy. Małosygnałowa 
praca dynamiczna: elektrofizyczne i końcówkowe modele zastępcze. 

4. Elementy przełącznikowe / 2 godz. /  

Definicja elementu przełącznikowego. Omówienie zasady działania tyrystorowych 
elementów przełącznikowych (podział, budowa, zasada działania, zasada polaryzacji, 
zakresy pracy). Anodowa i bramkowa charakterystyka prądowo-napięciowa, 
mechanizmy włączania i wyłączania. 

Tranzystor IGBT (budowa, zasada działania, elektryczny schemat zastępczy, zasada 
polaryzacji, zakresy pracy, praca statyczna: charakterystyki statyczne) 

5. Elementy optoelektroniczne / 1 godz. /  

Budowa i zasada działania wybranych fotodetektorów i fotoemiterów. 
Charakterystyki statyczne, przykłady zastosowań. Budowa i zasada działania 
transoptora.   

Laboratoria 

1. Charakterystyki, parametry statyczne oraz dynamiczne diod / 4 godz. /  

Pomiar charakterystyk i wyznaczanie parametrów statycznych diod 
półprzewodnikowych. Pomiar parametrów dynamicznych diod półprzewodnikowych 
dla pracy impulsowej 

2. Charakterystyki i parametry statyczne tranzystorów bipolarnych / 4 godz. /  

Pomiar rodzin charakterystyk i wyznaczanie parametrów statycznych tranzystorów 
bipolarnych w układach połączeń OB. i OE 

3. Parametry dynamiczne tranzystorów bipolarnych / 4 godz. /  

Pomiar parametrów dynamicznych tranzystorów bipolarnych dla pracy 
małosygnałowej i dla pracy impulsowej 

4. Charakterystyki i parametry tranzystorów unipolarnych i tranzystorów IGBT / 4 godz. 
/ 

Pomiar rodzin charakterystyk i wyznaczanie parametrów tranzystora złączowego, 
tranzystora z izolowaną bramką oraz tranzystora IGBT. 

5. Charakterystyki i parametry elementów optoelektronicznych / 4 godz. /  

Pomiar charakterystyk i wyznaczanie parametrów fotorezystora, fotodiody, 
fotoogniwa, fototranzystora, diod świecących i transoptorów. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. A. Dobrowolski i współautorzy, Elektronika – ależ to bardzo proste!, BTC, 2013 

2. W. Marciniak, Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone, WNT, Wydanie III, 
1986 

3. W. Brejwo i współautorzy, Laboratorium Elementów Elektronicznych, WAT, 2008 

4. K. Pluciński, Przyrządy półprzewodnikowe, WAT, Wydanie II, 2000 

Uzupełniająca: 

1. M. Rusek, J. Pasierbiński, Elementy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach, WNT, 
Wydanie V, 2006 

2. J. Klamka, Heterozłączowe przyrządy półprzewodnikowe na zakres mikrofal i fal 
milimetrowych, Oficyna Wydawnicza „MH”, 2002 
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Efekty uczenia się: 

W1 / ma wiedzę w zakresie fizyki obejmującą elektryczność w stopniu niezbędnym do 
zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach 
półprzewodnikowych / K_W02 

W2 / ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania 
elementów elektronicznych i optoelektronicznych, zna ich charakterystyki i podstawowe 
własności / K_W11 

W3 / ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru 
i ekstrakcji podstawowych parametrów elementów pół-przewodnikowych, zna metody 
obliczeniowe niezbędne do analizy wyników eksperymentu / K_W13 

W4 / ma elementarną wiedzę w zakresie wytwarzania elementów półprzewodnikowych 
/ K_W14 

U1 / potrafi zaplanować eksperyment badawczy i przeprowadzić pomiary 
podstawowych parametrów (charakterystyk) elementów półprzewodnikowych, potrafi 
przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, potrafi dokonać ich 
interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski, potrafi opracować dokumentację dotyczącą 
realizacji pomiarów charakterystyk i parametrów elementów półprzewodnikowych i 
przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania / K_U03, 
K_U12 

U2 / potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania 
odpowiednich elementów półprzewodnikowych projektowanego układu lub systemu / 
K_U16 

K1 / ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania / K_K04 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: kolokwiów wstępnych, pracy 
bieżącej i sprawozdań. 
Egzamin / zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej lub pisemnej i ustnej. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z laboratorium. 
 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, U1 i K1 - weryfikowane jest na laboratorium. 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, W4 i U2 - sprawdzane jest podczas egzaminu. 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 10 
2. Udział w laboratoriach / 20 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 20 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / 12 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 2 
 
Zajęcia praktyczne: 20 godz./ 1 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 20 godz./ 1 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 40 godz./ 2 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego:42 godz./ 2 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Miernictwo elektroniczne Electronic measurements 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-ME 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 14/+, C 0/ -, L 16/ -, P 0/ -, S 0/ - 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

1. Wprowadzenie do metrologii / wymagania wstępne: podstawowe zagadnienia z 
zakresu metrologii ogólnej i teoretycznej w tym wyrażania niedokładności i prezentacji 
wyników pomiarów. 
2. Obwody i sygnały 1 / wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z 
elektrotechniki (wielkości elektryczne, prawa obwodów). 

Program: 

Semestr: II 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr hab. inż. Jacek Jakubowski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Elektronicznych 

Skrócony opis przedmiotu: 

Tematyka przedmiotu obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu metrologii  stosowanej 
ze szczególnym uwzględnieniem metod pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych. 
Przedstawia budowę i zasady posługiwania się klasycznymi przyrządami pomiarowymi 
analogowymi i cyfrowymi, takimi jak woltomierze i amperomierze analogowe i cyfrowe 
napięć i prądów stałych i zmiennych, oscyloskopy analogowe oraz generatory pomiarowe 
analogowe i cyfrowe. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Bloki przyrządów pomiarowych analogowych (2h)  
Zasady realizacji i zaliczenia przedmiotu. Umiejscowienie miernictwa elektronicznego w 
dziale metrologii stosowanej. Przegląd podstawowych rozwiązań układów stosowanych 
w elektrycznych i elektronicznych przyrządach analogowych. Struktury przyrządów o 
działaniu bezpośrednim do pomiaru natężenia prądu stałego, napięcia stałego i 
rezystancji. Pojęcie przyrządu o działaniu pośrednim.  
2. Elektroniczne przyrządy analogowe (2h) 
Struktury przyrządów o działaniu pośrednim do pomiaru natężenia prądu stałego, 
napięcia stałego i rezystancji. Wartości charakterystyczne wielkości zmiennych w czasie. 
Przetworniki AC/DC. Pomiary napięć i prądów zmiennych. Wpływ kształtu przebiegu 
czasowego mierzonego napięcia na wskazania woltomierza.  
3. Cyfrowa technika pomiarowa (2h) 
Idea pomiaru cyfrowego. Operacje towarzyszące konwersji analogowo-cyfrowej: 
próbkowanie, kwantyzacja, kodowanie. Błąd kwantyzacji. Bloki cyfrowych przyrządów 
pomiarowych. Budowa i zasada działania przetwornika A/C na przykładzie 
równoległego przetwornika bezpośredniego porównania (flash ADC) i przetwornika z 
kompensacją wagową. Budowa i zasada działania przetwornika C/A. Wirtualne 
przyrządy pomiarowe. 
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4. Generatory pomiarowe. Pomiary częstotliwości i okresu (2h) 
Pojęcie i znaczenie generatora pomiarowego. Analogowe generatory pomiarowe napięć 
sinusoidalnych. Generatory funkcyjne. Generatory cyfrowe i cyfrowa synteza 
bezpośrednia DDS. Budowa i zasada działania układu podstawowego częstościomierza, 
okresomierza i fazomierza cyfrowego. Niedokładność pomiaru częstotliwości i okresu. 
5. Oscyloskopy (2h) 
Podział i podstawowe własności oscyloskopów. Działanie oscyloskopu analogowego. 
Budowa układu wyzwalania. Budowa i zasada działania oscyloskopu cyfrowego z 
podziałem na fazę akwizycji i rekonstrukcji przebiegu. Tryby akwizycji i metody 
próbkowania. 
6. Pomiary widma (2h) 
Podstawowe zagadnienia z zakresu transformacji Fouriera. Budowa i zasada działania 
analogowych analizatorów widma – analizator harmonicznych i analizator z przemianą 
częstotliwości. Podstawy matematyczne cyfrowej analizy widmowej. Zjawisko aliasingu i 
przecieku w widmie. Budowa blokowa cyfrowego analizatora widma.  
7. Multimetry analogowe i cyfrowe (2h)  
Pojęcie multimetru. Budowa blokowa – kondycjonery, przetworniki do pomiaru 
rezystancji i pojemności. Przetwornik A/C z podwójnym całkowaniem. Zasady dołączania 
multimetru do obwodu pomiarowego. Zaliczeniowa praca pisemna (kolokwium 
sprawdzające na drugiej godzinie wykładu). 

Laboratoria 

1. Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych (2h) 
Pomiary bezpośrednie napięcia i natężenia prądu stałego oraz rezystancji. Odczyt 
wskazania przyrządu analogowego z wykorzystaniem odpowiedniego ocyfrowania 
podziałki. Oszacowanie niepewności przeprowadzonych pomiarów. 
2. Generatory pomiarowe (3h) 
Zapoznanie z rodzajami i obsługą generatorów pomiarowych (nastawy wymaganych 
przebiegów, regulacja parametrów, tworzenie przebiegów arbitralnych). Wykonanie 
praktycznych badań generatorów prezentujących ich własności (wzajemny wpływ 
regulacji napięcia i częstotliwości, badanie dokładności skalowania regulatorów, badanie 
tłumika napięcia wyjściowego).  
2. Multimetry (3h) 
Zapoznanie z rodzajami i obsługą multimetrów analogowych i cyfrowych (dobór funkcji 
do pomiaru wielkości, podzakresu pomiarowego, dobór przyrządu do częstotliwości 
mierzonego napięcia i prądu, znaczenie przetwornika AC/DC). Wykonanie praktycznych 
badań multimetrów prezentujących ich własności (badanie wpływu kształtu mierzonego 
napięcia na wskazania, badanie wpływu rezystancji wewnętrznej źródła na wskazania, 
badanie wpływu częstotliwości, badanie ciągłości przewodów, pomiary automatyczne).  
3. Pomiary oscyloskopowe (4h) 
Zapoznanie z rodzajami i obsługą oscyloskopów (wykorzystanie nastaw współczynnika 
czasu i odchylania, przesuwu, źródeł wyzwalania, rodzajów wyzwalania, rodzajów 
sprzężenia, praca dwukanałowa, wykorzystanie kursorów i pomiarów automatycznych w 
oscyloskopach cyfrowych). Wykonanie praktycznych badań oscyloskopów 
prezentujących ich własności (sprawdzenie kalibracji osi czasu i napięcia, badanie 
szerokości pasma, badanie opcji autoskalowania, badanie opcji lupy czasowej, badanie 
możliwości pamięciowych).  
4. Pomiary czasu częstotliwości i fazy (4h) 
Zapoznanie z rodzajami i obsługą przyrządów do pomiaru parametrów czasowych i 
częstotliwości (wykorzystanie funkcji częstotliwościomierzy-czasomierzy cyfrowych, 
dobór czasu bramkowania i okresu wzorca w pomiarach częstotliwości i okresu, 
wykorzystanie metody figur Lissajous). Wykonanie praktycznych badań 
częstotliwościomierzy-czasomierzy cyfrowych (badanie poziomu błędu dyskretyzacji w 
pomiarach częstotliwości i okresu).  

Literatura: 

Podstawowa: 

1. Praca zbiorowa, Miernictwo Elektroniczne. Laboratorium, Redakcja Wydawnictw 
Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, 2016.  

2. A. Chwaleba i inni, Metrologia elektryczna, WNT Warszawa, wyd. XI, 2014. 
3. J. Rydzewski, Pomiary oscyloskopowe, WNT Warszawa, wyd. II, 1999.  

Uzupełniająca: 

1. M. Stabrowski, Cyfrowe przyrządy pomiarowe, Wydawnictwo PWN Warszawa, 
2002.  
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2. W. S. Kwiatkowski, Miernictwo elektryczne. Analogowa technika pomiarowa, 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1994. 

3. M. Stabrowski, Miernictwo elektryczne. Cyfrowa technika pomiarowa, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1994. 

Efekty uczenia się: 

W1 / Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad 
działania elektronicznych układów pomiarowych i przyrządów pomiarowych / K_W11 
W2 / Student ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody 
pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości elektrycznych / KW_13 
U1 / Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji inżynierskiego 
zadania pomiarowego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji 
tego zadania / K_U03 
U2 / Student potrafi wykorzystać sprzętowe narzędzia pomiarowe do analizy i oceny 
działania elementów i układów elektronicznych / K_U07 
U3 / Student potrafi przeprowadzić pomiary podstawowych parametrów 
(charakterystyk) układów elektronicznych oraz urządzeń i systemów elektronicznych; 
potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej oraz dokonać ich 
interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski / K_U12 
K1 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania / K_K04 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen uzyskanych z kolokwium 
wstępnego oraz ocen za sprawozdania wykonywane w ramach pracy domowej.  
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie: pracy pisemnej. Ocena końcowa z 
przedmiotu uwzględnia ocenę z pracy pisemnej oraz ocenę z ćwiczeń laboratoryjnych. 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń 
laboratoryjnych.  
Osiągnięcie efektów W1 i W2 - weryfikowane jest w trakcie zaliczenia przedmiotu. 
Osiągnięcie efektów U2, U3 i K1 - sprawdzane jest na ćwiczeniach laboratoryjnych. 
Osiągnięcie efektu U1 – sprawdzane jest na podstawie sporządzanych przez studentów 
sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 14 
2. Udział w laboratoriach / 16 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 22 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 4 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
13. Udział w egzaminie / 0 

Zajęcia praktyczne: 16 godz./ 0,5 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 38 godz./ 1,5 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 60 godz./ 2 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 34 godz./ 1,5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Podstawy telekomunikacji Fundamentals of telecommunication 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-PT 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 18/+, C 4/ +, L 8/ +  
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka / wymagania wstępne: rachunek prawdopodobieństwa, zmienna losowa i 
jej charakterystyka i parametry; 
Fizyka / wymagania wstępne: parametry pola elektrycznego; 
Podstawy elektromagnetyzmu / wymagania wstępne: podstawowe parametry 
elektryczne środowisk propagacji fal; 
Obwody i sygnały / wymagania wstępne: podstawowe miary sygnałów elektrycznych; 
Podstawy przetwarzania sygnałów / wymagania wstępne: podstawowe parametry i 
charakterystyki sygnałów losowych. 

Program: 

Semestr: III 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr hab. inż. Cezary Ziółkowski, prof. WAT 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

Definicja i podział systemów telekomunikacyjnych, charakterystyka podstawowych 
procesów telekomunikacyjnych, struktura i rola poszczególnych elementów łańcucha 
telekomunikacyjnego, podstawowe miary jakości transmisji informacji, charakterystyka 
torów transmisyjnych przewodowych, światłowodowych i bezprzewodowych, 
podstawowe modele kanałów telekomunikacyjnych, modele źródeł informacji – entropia 
źródła, ilości odbieranej informacji jako funkcja parametrów transmisyjnych kanału, 
przepustowości kanałów ciągłych i dyskretnych. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Definicja i klasyfikacja systemów telekomunikacyjnych / 2 godz. / telekomunikacja 
jako dziedzina związana z przesyłaniem informacji na odległość, kryteria klasyfikacji 
– formy i sposoby transmisji informacji; 

2. Łańcuch telekomunikacyjny / 2 godz. / struktura i rola poszczególnych elementów 
łańcucha, procesy telekomunikacyjne warunkujące przesyłanie informacji, łańcuch 
telekomunikacyjny jako podstawowy element systemu telekomunikacyjnego; 

3. Miary jakości transmisji informacji / 2 godz. / stosunek mocy sygnału użytecznego do 
mocy zakłóceń (SNR) jako praktyczna miara jakości transmisji sygnałów 
analogowych, elementowa (bitowa) (BER), znakowa, pakietowa stopa błędu jako 
praktyczna miara jakości transmisji sygnałów dyskretnych, dopuszczalne 
opóźnienie transmisji sygnałów; 
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4. Tory transmisyjne przewodowe i światłowodowe / 2 godz. / kryteria i klasyfikacja 
torów, związek parametrów technicznych torów z ich właściwościami 
transmisyjnymi, problematyka dopasowania i tłumienia; 

5. Tory transmisyjne bezprzewodowe / 2 godz. / kryteria i klasyfikacja torów ze 
względu na zakres częstotliwości i charakter propagacji fal, bilans mocy łącza 
radiowego, podstawowe modele propagacji fal względem tłumienia i natężenia pola; 

6. Modele kanałów telekomunikacyjnych / 2 godz. / modele kanałów analogowych – 
liniowy (AWGN), nieliniowy, wielodrogowy, podstawowe miary jakości kanału, 
modele kanałów dyskretnych – BSC, Gillberta, Purtowa, podstawowe miary jakości 
kanału; 

7. Matematyczne modele źródeł informacji / 2 godz. / entropia zmiennej losowej jako 
miara ilości informacji generowanej przez źródło, średnia entropia warunkowa jako 
miara strat informacji w kanale, definicja miary ilości informacji docierającej do 
odbiorcy; 

8. Przepustowość kanału telekomunikacyjnego / 2 godz. / definicja przepustowości 
kanału dyskretnego, przepustowość kanału BSC, definicja przepustowości kanału 
ciągłego (analogowego) przepustowość kanału AWGN, wzór C. E. Shannona i jego 
praktyczna interpretacja;  

9. Sieć telekomunikacyjna jako system masowej obsługi (SMO) / 2 godz. / modele SMO 
(systemy ze stratami, systemy z kolejkowaniem), podstawowe parametry i modele 
ruchu telekomunikacyjnego, pierwszy i drugi wzór Erlanga i jego fizyczna 
interpretacja 

Ćwiczenia 

1. Bilans mocy w torach transmisyjnych / 2 godz. / ocena strat mocy transmitowanego 
sygnału w torach transmisyjnych przewodowych, światłowodowych i 
bezprzewodowych, ocena wpływu parametrów elektrycznych toru na straty mocy; 

2. Ocena przepustowości kanału telekomunikacyjnego /2 godz. / dla zróżnicowanej 
liczby symboli ocena ilości informacji generowanych przez źródło, analiza wpływu 
parametrów elektrycznych toru transmisyjnego na przepustowość kanału.   

Laboratoria 

1. Pomiary parametrów i ocena właściwości statystycznych zakłóceń kanałowych / 4 
godz. / wyznaczanie gęstości prawdopodobieństwa wartości chwilowych sygnałów 
losowych, na bazie gęstości prawdopodobieństwa wyznaczanie podstawowych 
parametrów sygnałów losowych, badanie wpływu długości czasu akwizycji danych 
pomiarowych na dokładność pomiaru sygnału losowego; 

2. Badanie wpływu właściwości transmisyjnych toru na przepustowość kanału / 4 
godz. / w badaniach symulacyjnych na bazie „metody oczkowej” wyznaczanie 
stosunku mocy sygnału użytecznego do mocy zakłócenia, ocena zmian 
przepustowości kanału w funkcji SNR, pomiary skutków wielodrogowości propagacji 
fal. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. M. Norris, Teleinformatyka, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2015; 

2. K. Wesołowski, Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, 
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003; 

3. Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka II, IDG Poland S.A., 2002; 

4. R. Katulski, Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej, 
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2014; 

5. Z. Papir, Ruch telekomunikacyjny i przeciążenia w sieci pakietowych, Wydawnictwa 
Komunikacji i Łączności, 2014. 

Uzupełniająca: 

1. S. Haykin, Systemy telekomunikacyjne cz.1 i cz. 2, Wydawnictwa Komunikacji i 
Łączności, 1998; 

2. R. Read, Telekomunikacja, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2000. 
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Efekty uczenia się: 

W1/ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw telekomunikacji, podstaw 
systemów telekomunikacyjnych/K_W09 
W2/ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nadawania i 
odbioru sygnałów w systemach telekomunikacyjnych/K_W23 
W3/ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie transmisji 
sygnałów analogowych i cyfrowych w systemach telekomunikacyjnych/K_W24 
U1/potrafi sformułować specyfikację prostych systemów telekomunikacyjnych na 
poziomie realizowanych funkcji/K_U11 
U2/potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do 
rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla telekomunikacji oraz 
wybierać i stosować właściwe metody/K_U21 
U3/ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji 
zawodowych/K_U03 
K1/rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się/K_K04 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: kolokwium końcowego. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: sprawozdań z przeprowadzonych 
badań i pomiarów. 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnego testu 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych i ćwiczeń 
laboratoryjnych 
Osiągnięcie efektu W1, W2 i W3 weryfikowane jest w formie pisemnego testu 
Osiągnięcie efektu U1, U2 i U3 sprawdzane jest w formie indywidualnych odpowiedzi na 
pytania problemowe w trakcie realizacji ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych 
Osiągnięcie efektu K1 weryfikowane jest na podstawie ocen uzyskanych na podstawie 
ocen uzyskanych z przygotowania się do zajęć praktycznych 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 18 
2. Udział w laboratoriach / 8 
3. Udział w ćwiczeniach / 4 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 12 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 8 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 8 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 20 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne: 90 godz./3ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 20 godz./0.7 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 30 godz./1 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 38 godz./1.3 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Podstawy przetwarzania 

sygnałów 
Basics of signal processing 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-PPS 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 18/+, C 12/ +, L -/ -, P -/ -, S -/ - 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka 1, 2, 3 / umiejętność całkowania, różniczkowania, wykonywania operacji 
na liczbach zespolonych, znajomość podstawowych pojęć z rachunku 
prawdopodobieństwa 

Obwody i sygnały 1 i 2 / podstawowa znajomość wielkości elektrycznych, sygnałów 
harmonicznych i ich charakterystyk 

Program: 

Semestr: III 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr hab. inż. Czesław LEŚNIK 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis przedmiotu: 

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z tematyką związaną z klasyfikacją 
sygnałów, ich matematycznymi modelami, analizą widmową analogowych sygnałów 
okresowych i nieokresowych, przekształceniem Hilberta i sygnałem analitycznym, 
przetwarzaniem sygnałów analogowych w układach liniowych, konwersją analogowo-
cyfrową, liniowymi układami dyskretnymi, analizą widmową sygnałów dyskretnych, z 
pojęcie sygnału losowego i jego charakterystykami, z pojęciem stacjonarności i 
ergodyczności sygnałów losowych oraz ich analizą widmową. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Wprowadzenie (2 godziny): 

Pojęcia ogólne, klasyfikacja sygnałów, modele matematyczne, parametry sygnałów, 
przykłady sygnałów deterministycznych. 

2. Analiza widmowa analogowych sygnałów okresowych (2 godziny): 

Aproksymacja sygnału, iloczyn skalarny sygnałów, ortogonalność sygnałów, 
uogólniony szereg Fouriera, wykładniczy i trygonometryczny szereg Fouriera, 
warunki Dirichleta, 
wybrane właściwości szeregów Fouriera. 

3. Analiza widmowa analogowych sygnałów nieokresowych (2 godziny): 

Proste i odwrotne przekształcenie Fouriera, warunki istnienia transformaty, 
wybrane 
właściwości przekształcenia Fouriera, widmo amplitudowe i widmo fazowe sygnału, 
widmo energii, widmo mocy sygnału. 

4. Przekształcenie Hilberta, sygnał analityczny (2 godziny): 
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Sygnał analityczny, przekształcenie Hilberta, amplituda, pulsacja i faza chwilowa, 
drganie uogólnione, obwiednia zespolona. 

5. Przetwarzanie sygnałów analogowych przez układy liniowe (2 godziny): 

Definicja układu, pojęcie stacjonarności, liniowości i przyczynowości układu, 
charakterystyki układów w dziedzinie czasu i częstotliwości, związek pomiędzy 
sygnałem na wejściu i wyjściu układu. 

 

6. Konwersja analogowo-cyfrowa sygnału (2 godziny): 

Próbkowanie, kwantowanie, kodowanie, twierdzenie o próbkowaniu, szum 
kwantyzacji, pasmo przetwornika AC, rozdzielczość przetwornika AC, dynamika 
przetwornika AC. 

7. Analiza widmowa dyskretnych sygnałów zdeterminowanych (2 godziny): 

Przekształcenie Fouriera sygnałów dyskretnych, dyskretne przekształcenie 
Fouriera, 
właściwości dyskretnego przekształcenia Fouriera, szybka transformata Fouriera. 

8. Sygnały losowe, cz.1. (2 godziny): 

Pojęcie sygnału losowego, rozkład prawdopodobieństwa, dystrybuanta, momenty 
statystyczne.  

9. Sygnały losowe, cz.2 (1 godzina): 

Stacjonarność i ergodyczność, analiza widmowa sygnałów losowych. 

Zaliczenie przedmiotu (1 godzina) 

Ćwiczenia 

1. Rozwijanie ciągłego w czasie sygnału zdeterminowanego w szereg Fouriera. / 2 

2. Wyznaczanie transformaty Fouriera wybranych analogowych sygnałów 
zdeterminowanych. / 2 

3. Przekształcenie Hilberta. Sygnał analityczny. / 2 

4. Analiza widmowa dyskretnych sygnałów zdeterminowanych. / 2 

5. Wyznaczanie splotu dyskretnego w dziedzinie czasu i częstotliwości. /2 

6. Wyznaczanie charakterystyk probabilistycznych sygnałów losowych. / 1 
Kolokwium zaliczające. / 1 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. Leśnik C.: Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych, 
http://clesnik.wel.wat.edu.pl/ . 

2. Zieliński T.P.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań. WKŁ, 
Warszawa, 2005. 

3. Szabatin J.: Podstawy teorii sygnałów. WKŁ, Warszawa, 2003. 

4. Dobrowolski A.: Transformacje sygnałów od teorii do praktyki. BTC, Warszawa, 2018. 
 

Uzupełniająca: 

1. Izydorczyk J., Płonka G., Tyma G.: Teoria sygnałów. Kompendium wiedzy na temat 
sygnałów i metod ich przetwarzania. Helion, Gliwice, 2006. 

2. Lyons R.G.: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów. WKŁ, Warszawa, 
2003. 

3. Szabatin J.: Podstawy teorii sygnałów. WKŁ, Warszawa, 2003. 

4. Szabatin J.: Przetwarzanie sygnałów. Materiały dydaktyczne Politechniki 
Warszawskiej, 2003. 

5. Szabatin J. i inni: Zbiór zadań z teorii sygnałów i teorii informacji. Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003. 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki niezbędną do opisu i analizy 
algorytmów przetwarzania sygnałów zdeterminowanych / K_W01. 

W2 / Ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie teorii sygnałów 
zdeterminowanych i losowych oraz metod ich przetwarzania / K_W12. 

http://clesnik.wel.wat.edu.pl/
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U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł, potrafi integrować 
uzyskane informacje i dokonywać ich interpretacji / K_U01. 

U2 / Potrafi dokonać w sposób teoretyczny podstawowej analizy sygnałów 
zdeterminowanych i losowych oraz prostych systemów przetwarzania sygnałów w 
dziedzinie czasu i częstotliwości / K_U08. 

K1 / Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia 
kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych / K_K01. 

K2 / Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania 
zasad etyki zawodowej / K_K03. 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę. 

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: końcowego kolokwium zaliczającego na ocenę, 
przy spełnionym warunku pozytywnych wszystkich ocen bieżących. 

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie testu pisemnego z zestawem pytań 
otwartych. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń 
rachunkowych. 

Osiągnięcie efektów W1 i W2 - weryfikowane jest w trakcie ćwiczeń rachunkowych oraz 
na końcowym zaliczeniu pisemnym. 

Osiągnięcie efektów U1 i U2 - sprawdzane jest w trakcie ćwiczeń rachunkowych. 

Osiągnięcie efektów K1 i K2 - sprawdzany jest poprzez ocenę postawy studenta 
podczas 
wykładów oraz ćwiczeń rachunkowych. 

 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 18 

2. Udział w laboratoriach /0 

3. Udział w ćwiczeniach / 12 

4. Udział w seminariach / 0 

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 18 

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0 

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 14 

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 

9. Realizacja projektu / 0 

10. Udział w konsultacjach / 12 

11. Przygotowanie do egzaminu / 0 

12. Przygotowanie do zaliczenia / 16 

13. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne: 0 godz./ 0 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 0 godz./ 0 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 62 godz./ 2 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 42 godz./ 1,5 ECTS 



Karty Informacyjne Przedmiotów Ogólnych – JSM - MON 
 
 

118 | S t r o n a  
2019 

  



Karty Informacyjne Przedmiotów Ogólnych – JSM - MON 
 
 

119 | S t r o n a  
2019 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Układy analogowe Analog devices 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-UA 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 20/x,  L 24/ + 
razem: 44 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Obwody i sygnały 1 i 2 / wymagania wstępne: metody analizy obwodów. 
Elementy Półprzewodnikowe /wymagania wstępne: modele, charakterystyki i 
parametry diod i tranzystorów. 

Program: 

Semestr: III 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr inż. Zdzisław CHUDY 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Elektronicznych 

Skrócony opis przedmiotu: 

Moduł służy poznaniu podstawowych rozwiązań analogowych układów liniowych i 
nieliniowych. W ramach liniowych układów przedstawia zagadnienia i rozwiązania 
związane ze wzmacniaczami liniowymi (układów zasilania tranzystorów, wzmacniaczy 
prądu stałego, pasmowych, selektywnych, tranzystorowych i na wzmacniaczach 
operacyjnych, małej i dużej mocy, pojedynczych i przeciwsobnych) oraz analizie ich 
właściwości w dziedzinie czasu oraz częstotliwości. 

W ramach nieliniowych układów analogowych moduł umożliwia poznanie zagadnień i 
rozwiązania podstawowych układów wytwarzania i  przetwarzania sygnałów 
(generatorów LC, RC i kwarcowych a także analogowych układów mnożących) oraz ich 
właściwości w dziedzinie czasu oraz częstotliwości. Moduł jednocześnie zapoznaje z 
podstawowymi elementami zasilania układów elektronicznych. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godziny lekcyjne): 

1. Podstawowe własności analogowych układów elektronicznych. Układy zasilania 
tranzystorów. 
Podział układów elektronicznych, parametry robocze. Dobór punktu pracy 
tranzystora, czynniki destabilizujące punkt pracy, układy polaryzacji złącz 
tranzystora i stabilizacji pp.   

2. Małosygnałowe wzmacniacze pasmowe. 
Wzmacniacz w konfiguracji OE,OB i OC. Schematy zastępcze, parametry robocze, 
parametry szumowe, charakterystyka przejściowa wzmacniacza, zakres liniowy 
wzmacniacza.  

3. Wzmacniacz pasmowy ze  sprzężeniem zwrotnym 

Elementarna teoria sprzężenia zwrotnego. wymiana wzmocnienia na pasmo, układy 
ze sprzężeniem zwrotnym. 
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4. Charakterystyki częstotliwościowe wzmacniaczy pasmowych. 
Wpływ pojemności sprzęgających  na zakres dolnych częstotliwości wzmacniacza, 
twierdzenia Millera, wpływ sprzężenia wewnętrznego w tranzystorze na zakres 
górnych częstotliwości, wypadkowa charakterystyka kaskady wzmacniaczy. 

5. Wzmacniacze ze sprzężeniem bezpośrednim. 
Podstawowe właściwości wzmacniacza różnicowego. Podstawowe właściwości i 
wybrane zastosowania wzmacniaczy operacyjnych. 

6. Wzmacniacze selektywne. 
Układy, parametry i zastosowania wzmacniaczy. 

7. Wzmacniacze mocy. 
Aproksymacja charakterystyk elementów nieliniowych, analiza widmowa sygnału 
wyjściowego. Wzmacniacz klasy A, AB, B i C. Przeciwsobny wzmacniacz mocy. 

8. Generatory drgań sinusoidalnych. 
Klasyfikacja i parametry generatorów, warunki generacji, generator sprzężeniowy 
LC. Rozwiązania układowe i parametry generatorów sprzężeniowych RC i 
kwarcowych. 

9. Analogowe układy mnożące. 
Parametry i przegląd zastosowań mieszaczy częstotliwości (analogowych układów 
mnożących), rozwiązania układowe. 

10. Zasilanie układów elektronicznych. 
Parametry prostowników, prostowniki jedno i dwupołówkowe, filtry tętnień, 
stabilizatory napięcia. 

Laboratoria 

Tematy kolejnych zajęć (po 4 godziny lekcyjne): 

1. Wzmacniacz pasmowy RC z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. 
Pomiar parametrów roboczych i charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych 
struktur wzmacniaczy tranzystorowych w układach OE, OB i OC oraz objętego pętlą 
ujemnego sprzężenia zwrotnego. 

2. Wzmacniacz operacyjny. 
Pomiar parametrów roboczych oraz charakterystyk amplitudowo-
częstotliwościowych i czasowych struktur układów elektronicznych z 
wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego. 

3. Wzmacniacz mocy klasy C 
Pomiar parametrów roboczych i charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych 
wielkosygnałowego wzmacniacza mocy klasy C. 

4. Generator drgań sinusoidalnych. 
Pomiar parametrów roboczych i charakterystyk generatora Clappa. 

5. Analogowe układy mnożące. 
Pomiar parametrów mieszaczy częstotliwości. 

6. Zasilanie układów elektronicznych. 
Pomiar parametrów roboczych, badanie właściwości i charakterystyk układów 
prostowników i stabilizatorów napięcia. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. J. Boksa, Analogowe układy elektroniczne, BTC, 2007 

2. A.P. Dobrowolski, P. Komur, A. Sowiński,  Układy analogowe - ćwiczenia rachunkowe, 
WAT, 2004 

3. J. Boksa, J. Kaźmierczak, A Malinowski, Laboratorium z układów analogowych część 
I, WAT, 2004 

4. J. Boksa, Z. Chudy, A.Dobrowolski, J. Kaźmierczak, P. Szymańczyk, Laboratorium z 
układów analogowych część II, WAT, 2005 

Uzupełniająca: 

1. A. P. Dobrowolski, Z. Jachna, E. Majda, M. Wierzbowski, Elektronika – ależ to bardzo 
proste!, BTC, 2013 
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Efekty uczenia się: 

W1 / Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad 
działania elementów elektronicznych i optoelektronicznych, układów elektronicznych 
oraz prostych systemów elektronicznych. Posiada także uporządkowaną wiedzę w 
zakresie metrologii,  zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości 
różnego typu, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy 
wyników eksperymentu / K_W11 i K_W13 

W2 / Zna i rozumie metody i techniki projektowania układów elektronicznych (również w 
wersji scalonej, w tym układów programowalnych i specjalizowanych) i systemów 
elektronicznych, zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i 
symulacji K¬_W15 

U1 / Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; 
potrafi też integrować uzyskane informacje, dokonywać ich analizy i interpretacji, a także 
wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie / K_U01 

U2 / Student potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe do 
analizy i oceny działania elementów i układów elektronicznych, urządzeń i systemów 
telekomunikacyjnych. Potrafi również dokonać analizy sygnałów zdeterminowanych i 
losowych oraz prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i 
częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia 
sprzętowe i programowe / K_U07 i K_U08 

U3 / potrafi zaplanować eksperyment badawczy i przeprowadzić po-miary 
podstawowych parametrów (charakterystyk) układów elektronicznych oraz urządzeń i 
systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych; potrafi przedstawić otrzymane 
wyniki w formie liczbowej i graficznej, potrafi dokonać ich interpretacji i wyciągnąć 
właściwe wnioski, a także umie zaprojektować proces testowania elementów, układów 
elektronicznych i prostych systemów elektronicznych oraz – w przypadku wykrycia 
błędów – sformułować diagnozę / K_U12 i K_U13 

U4 / Student potrafi, używając właściwych metod, technik i narzędzi zaprojektować, 
wykonać, uruchomić oraz przetestować proste układy i systemy elektroniczne lub 
telekomunikacyjne przeznaczone do różnych zastosowań, z uwzględnieniem zadanych 
kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi. 
Po-trafi także korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania 
odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu / K_U15 i K_U16 

U5 / Student stosuje zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy a także 
potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania 
prostych zadań inżynierskich typowych dla elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać i 
stosować właściwe metody i narzędzia / K_U20 i K_U21 

K1 /Student dostrzega potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia 
drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i społecznych / K_K01 

K2 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania / K_K04 

 
 
 
 
 
 
 
Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: kolokwiów wstępnych, pracy 
bieżącej i sprawozdań. 
Egzamin jest prowadzone w formie pisemno-ustnej. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. 
Osiągnięcie efektu W1 i W2 weryfikowane jest podczas egzaminu. 
Osiągnięcie efektu U1, U2, U3, U4, U5 oraz K1 i K2 sprawdzane jest na ćwiczeniach 
laboratoryjnych. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
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Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 20 
2. Udział w laboratoriach / 24 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 14 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 20 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 14 
11. Przygotowanie do egzaminu / 18 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 2 
 
Zajęcia praktyczne: 24 godz. / 1 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 48 godz. / 1,5 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 52 godz./ 2 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 60 godz./ 2,5 ECTS 

  



Karty Informacyjne Przedmiotów Ogólnych – JSM - MON 
 
 

123 | S t r o n a  
2019 

KARTA INFORMACYJNAPRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Systemy i sieci 

telekomunikacyjne 1 
Telecommunication Systems & 

Networks 1 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ - SiST 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 14/x,  L 8/-, S 8/- 
razem:30 godz.,2 pkt. ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Podstawy telekomunikacji / wymagania wstępne: charakterystyki kanału 
telekomunikacyjnego, właściwości mediów transmisyjnych, metody uwierniania 
transmisji, kodowanie liniowe 

Program: 

Semestr: III 
Dyscyplina naukowa (wiodąca):ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów:Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Eksploatacja Systemów Łączności, Rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne 

Autor: dr inż. Marian WRAŻEŃ 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna 

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności 

Skrócony opis przedmiotu: 

Architektura systemu i sieci (model referencyjny). Sieć telekomunikacyjna i jej 
właściwości, funkcje sieciowe, usługi telekomunikacyjne. Modele OSI i TCP/IP w analizie 
sieci. 

Podstawowe metody zwielokrotnienia dostępu do medium transmisyjnego 
(przewodowego i bezprzewodowego). Charakterystyka systemów transmisyjnych i 
komutacyjnych w sieciach.  Ogólna charakterystyka technik komunikacyjnych w sieciach. 

Charakterystyka sieci LAN: architektury, topologie, metody i protokoły dostępu do 
medium transmisyjnego. Współpraca sieci LAN: metody i urządzenia pośredniczące, rola 
i znaczenie sieci VLAN.  

Integracja i konwergencja technik i usług, istota sieci następnej generacji. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Architektura systemu i sieci / 2 godz. / Sieć telekomunikacyjna i jej 
charakterystyki, klasyfikacja sieci, warstwy logiczne, topologie, elementy 
sieciowe i ich funkcje, zasoby, adresacja, taryfikacja i bezpieczeństwo sieci 
telekomunikacyjnej. 

2. Modele OSI, OSE i TCP/IP w analizie sieci / 2 godz. / Model OSI, właściwości 
środowiska OSI, OSE, funkcje warstw, komunikacja międzywarstwowa. Model 
dla sieci LAN i TCP/IP, protokoły komunikacyjne 

3. Metody zwielokrotnienia dostępu do medium transmisyjnego / 2 godz./ Funkcje 
realizowane w sieci telekomunikacyjnej, metody realizacji wielodostępu, 
techniki realizacji komutacji i transmisji. 

4. Charakterystyka systemów transmisyjnych i komutacyjnych w sieciach.  / 2 
godz. / Funkcje, budowa, algorytmy działania systemów teletransmisyjnych i 
komutacyjnych, urządzenia i topologie sieciowe, organizacja kanału 
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transmisyjnego SDH i PDH rodzaje komutacji i ich właściwości, architektury 
systemów transmisyjnych, funkcje sygnalizacji w sieciach telekomunikacyjnych. 

5. Charakterystyka sieci LAN / 2 godz. / Architektury, topologie, metody i 
protokoły dostępu do medium transmisyjnego. Protokoły sieciowe, elementy 
sieci LAN i ich funkcje. Sieć teleinformatyczna z protokołem IP, właściwości sieci 
z protokołem IP, budowa pakietu IP. 

6. Współpraca sieci LAN / 2 godz. / Metody i urządzenia pośredniczące, rola i 
znaczenie sieci VLAN, współpraca sieci IP z sieciami LAN 

7. Integracja i konwergencja technik i usług / 2 godz. / charakterystyka sieci IN, 
warstwy sieci IN, rola sieci IP jako platformy konwergencyjnej techniki i usług. 
Sieci następnej generacji, strategie rozwoju telekomunikacji wg ITU, elementy 
sieci NGN i ich funkcje, czynniki determinujące rozwój sieci 
telekomunikacyjnych 

Seminaria 

1. Transmisja danych w sieciach / 2 godz. / Właściwości mediów przewodowych i 
radiowych, protokoły transmisyjne w sieciach  

2. Technika MPLS i jej rola w sieciach / 2 godz. / charakterystyka techniki MPLS, funkcje 
węzłów sieciowych, budowa etykiety, wykorzystanie MPLS do tworzenia sieci 
dedykowanych i VPN. 

3. Ewolucja standardu Ethernet w sieciach / 2 godz. / charakterystyka standardu 
Ethernet i jego odmian, wykorzystanie standardu Ethernet w sieciach szkieletowych 

4. Kolokwium zaliczeniowe przedmiotu / 2 godz. / 

Laboratoria 

1. Konfiguracja mechanizmów sieciowych systemów operacyjnych do pracy w sieci 
komputerowej / 4 godz. / konfiguracja karty sieciowej, nadawanie adresów IP, 
diagnozowanie połączeń sieciowych, interpretacja raportu diagnozowania sieci ping i 
traceroute 

2. Badanie wydajności lokalnej sieci komputerowej / 4godz. / Opracowanie modelu 
symulacyjnego sieci LAN, zdefiniowanie wskaźników jakościowych sieci, realizacja 
symulacji, interpretacja raportu symulacyjnego sieci LAN 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. M. Wrażeń, J. Jarmakiewicz, Systemy i sieci telekomunikacyjne, WAT 2009 
2. W. Kabaciński, M. Żal, Sieci telekomunikacyjne, WKŁ 2008 
3. J. Kołakowski, J. Cichocki: "UMTS System Telefonii Komórkowej Trzeciej Generacji" 

Wydanie 2 zmienione, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. 2007 
4. J. Woźniak, K. Nowicki, Sieci LAN, MAN i WAN - protokoły komunikacyjne, WFPT 

2003 
5. K. Nowicki, J. Woźniak, „Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN”, WPW, 2002 
6. M. Sportack, Sieci komputerowe. Księga eksperta. Helion 2004 
 

Uzupełniająca: 

1. K. Nowicki, J. Woźniak, Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN, 2002  
2. S. Kula, Systemy teletransmisyjne, WKŁ 2004 
3. D. Kościelnik,  ISDN cyfrowe sieci zintegrowane usługowo, 2003 
4. F. Derfler, L. Freed, Okablowanie sieciowe w praktyce, Helion, 2000 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektur i topologii sieci 
teleinformatycznych, urządzeń wchodzących w skład systemów telekomunikacyjnych, 
ich wzajemnej współpracy / K_W01, K_W06, K_W08, K_W10 

W2 / Ma wiedzę z zakresu  metod przetwarzania informacji i danych w systemach 
telekomunikacyjnych, sposobu uzyskiwania dostępu do medium i transferu danych w 
sieciach / K_W06, K_W08, K_W10 

W3 / Zna urządzenia do budowy sieci komputerowych i sposób ich działania, ma 
elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz 
systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi 
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informatycznych służących do symulacji i projektowania układów, urządzeń i systemów 
elektronicznych oraz telekomunikacyjnych / K_W06, K_W08 

U1 / Potrafi skonfigurować komputer do pracy w sieci LAN i wykonać proste czynności 
administracyjne oraz diagnostyczne / K_U02, K_U03 K_U12 

U2 / Potrafi zbadać wydajność sieci komputerowej / K_U05, K_U11 

U3/  Potrafi opracować zagadnienie/wyniki badań i przedstawić je w formie prezentacji 
komputerowej. /K_U02, K_U03, K_U05, K_U12 

K1 / ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności 
inżyniera w obszarze telekomunikacji  / K_K02 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: ………...…..…… 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: kolokwium wstępnego,  aktywności 
i wykonanych sprawozdań 
Projekt jest zaliczany na podstawie indywidualnie opracowanego zagadnienia jego 
prezentacji 
Seminarium zaliczane jest na podstawie: indywidualnej prezentacji komputerowej 
wybranego zagadnienia przez prowadzącego i omówienia tego zagadnienia 
Egzamin / zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej 
Warunkiem dopuszczenia do  zaliczenia jest pozytywne zaliczenie projektu, 
laboratoriów i seminarium 
Osiągnięcie efektów W1, W2, W3 - weryfikowane jest podczas seminariów i na 
podstawie wykonanego projektu, okresowych kolokwiów i zaliczenia 
Osiągnięcie efektów U1, U2, U3 - sprawdzane jest podczas seminariów, laboratoriów, 
zaliczenia projektu i zaliczenia przedmiotu 
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest podczas wykonywania projektu, seminariów, 
laboratoriów i zaliczenia 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 14 godz. 
2. Udział w laboratoriach /8 godz. 
3. Udział w seminariach/ 8 godz. 
4. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20 godz. 
5. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 16 godz. 
6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / ….. 
7. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 16 godz. 
8. Realizacja projektu / …… 
9. Udział w konsultacjach / 8 godz. 
10. Przygotowanie do egzaminu / ….. 
11. Przygotowanie do zaliczenia / 6 godz. 
12. Udział w egzaminie / ….. 
 
Zajęcia praktyczne: ….. godz./…..ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych:16 godz./0,6 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 22 godz./0,7 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 38 godz./1,3 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Układy cyfrowe Digital Circuits 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-UC 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 24/x, L 20/ + 
razem: 44 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka / wymagania wstępne: znajomość problematyki z zakresu przedmiotu. 
Elementy półprzewodnikowe / wymagania wstępne: znajomość problematyki z zakresu 
przedmiotu. 
Obwody i sygnały / wymagania wstępne: znajomość problematyki z zakresu 
przedmiotu. 

Program: 

Semestr: III 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

W ramach przedmiotu prezentowane są treści dotyczące teorii układów cyfrowych i ich 
projektowania z użyciem języka VHDL. Omawiane są układy cyfrowe na poziomie opisu 
logicznego. Przedstawiane są sposoby syntezy logicznej układów kombinacyjnych i 
sekwencyjnych. Prezentowane są technologie wytwarzania scalonych układów 
cyfrowych. Wyjaśniane są budowa i działanie podstawowych bramek logicznych i bloków 
funkcjonalnych. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Kody liczbowe, alfanumeryczne i kontrolne. Algebra Boole’a. Funkcje logiczne, 
formy boolowskie. Minimalizacja form boolowskich. Bramki logiczne. Synteza 
układów kombinacyjnych. Zapis uzupełnieniowy liczb dwójkowych ze znakiem. 
Układy sekwencyjne. Automaty Mealy’ego i Moore’a. Zatrzaski i przerzutniki. 
Synteza układów sekwencyjnych. Rejestry równoległe, przesuwające, liniowe. 
Liczniki szeregowe, równoległe, NB, BCD, dwukierunkowe, dzielniki 
częstotliwości. Synteza systemów cyfrowych. Symulacja komputerowa / 8h / 

2. Rodzaje i klasy cyfrowych układów scalonych. Podstawowe parametry. 
Obudowy. Zasilanie. Technologie układów cyfrowych. Układy TTL, ECL i MOS 
Układy CMOS: inwerter i bramki logiczne. Bramki transmisyjne i ich 
zastosowania. Wyjścia trójstanowe. Przerzutniki scalone. Parametry 
dynamiczne i efekt metastabilności. Połączenia cyfrowych układów scalonych. 
Linie długie i sposoby dopasowania. Zasady projektowania urządzeń z 
układami cyfrowymi. Pamięci scalone: RAM, ROM, EPROM, EEPROM, Flash, 
FIFO, LIFO, CAM / 8h / 
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3. Architektura mikroprocesora. Przetwarzanie potokowe. Magistrale 
wewnętrzne. Budowa typowego systemu mikroprocesorowego. Lokalne 
interfejsy cyfrowe (I2C, SPI, UART) / 2h / 

4. Kurs języka VHDL. Jednostka projektowa, klauzule, porty. Style opisu 
architektury. Współbieżność i sekwencyjność. Obiekty - sygnały, zmienne, stałe 
i pliki. Typy skalarne, złożone i wektorowo-skalarne. Atrybuty. Pakiety i 
biblioteki. Instrukcje współbieżne. Instrukcje sekwencyjne. Funkcje i procedury. 
Opis systemów cyfrowych. Zastosowanie stylu behawioralnego i 
strukturalnego. Przykłady opisu bloków cyfrowych. Weryfikacja projektów / 6h  

Laboratoria 

1. Synteza układów kombinacyjnych / 4h / 

2. Synteza układów sekwencyjnych / 4h / 

3. Liczniki i rejestry / 4h / 

4. VHDL. Opis podstawowych układów cyfrowych. Zastosowanie stylu behawioralnego 
i strukturalnego / 4h / 

5. VHDL. Przykłady opisu bloków cyfrowych. Weryfikacja projektów / 4h / 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. J. Kalisz, Podstawy elektroniki cyfrowej, WKŁ, 2007  

2. T.L. Floyd, Digital Fundamentals, Pearson Education, 2015 

Uzupełniająca: 

1. M. M. Mano, C. R. Kime, Logic and Computer Design Fundamentals, Pearson 
Education, 2014 

2. J. F. Wakerly: Digital Design, Principles and Practices, Pearson/Prentice Hall, 2005 

3. C. H. Roth, Jr., Fundamentals of Logic Design, Thomson Brooks/Cole, 2004 

4. R. H. Katz, G. Borriello, Contemporary Logic Design, Pearson Education, 2005 

5. J. Tyszer, Układy cyfrowe, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2000 

6. J. Tyszer, G. Mrugalski, Układy cyfrowe, Zbiór zadań z rozwiązaniami, Wyd. 
Politechniki Poznańskiej, 2004 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę, 
statystykę matematyczną oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym 
metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do: 

1) opisu i analizy działania obwodów elektrycznych, elementów elektronicznych oraz 
analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, a także podstawowych zjawisk 
fizycznych w nich występujących; 

2) opisu i analizy działania systemów elektronicznych, w tym systemów zawierających 
układy programowalne; 

3) opisu i analizy algorytmów przetwarzania sygnałów oraz danych;  
4) syntezy układów i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych / K_W01 

W2 / Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania 
elementów elektronicznych i optoelektronicznych, układów elektronicznych oraz 
prostych systemów elektroniczny / K_W11 

W3 / Zna i rozumie metody i techniki projektowania układów elektronicznych (również w 
wersji scalonej, w tym układów programowalnych  i specjalizowanych) i systemów 
elektronicznych, zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i 
symulacji / K_W15 

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi 
integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także 
wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie / K_U01 

U2 / Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na 
realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac 
zapewniający dotrzymanie terminów / K_U02 
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U3 / Potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe do analizy i 
oceny działania elementów i układów elektronicznych, urządzeń i systemów 
telekomunikacyjnych / K_U07 

U4 / Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, 
symulatorami oraz narzędziami komputerowego wspomagania projektowania, 
symulacji, weryfikacji i interpretacji wyników w odniesieniu do elementów, układów i 
systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych / K_U10 

U5 / Potrafi sformułować specyfikację prostych systemów elektronicznych oraz 
urządzeń i systemów telekomunikacyjnych na poziomie realizowanych funkcji, także z 
wykorzystaniem języków opisu sprzętu / K_U11 

K1 / Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i 
trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenie kompetencji zawodowych, 
osobistych i społecznych / K_K01 

K2 / Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności 
inżyniera w obszarze elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki, w tym jej wpływ na 
środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje/ K_K02 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: kolokwiów wstępnych, pracy 
bieżącej i sprawozdań. 
Egzamin z przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W3 - weryfikowane jest w czasie egzaminu. 
Osiągnięcie efektu U1, U2, U3, U4, U5 - sprawdzane jest w trakcie ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
Osiągnięcie efektu K1, K2 - weryfikowane jest w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych. 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 24 godz. 
2. Udział w laboratoriach / 20 godz. 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 godz. 
4. Udział w seminariach / 0 godz. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16 godz. 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 20 godz. 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 godz. 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 godz. 
9. Realizacja projektu / 0 godz. 
10. Udział w konsultacjach / 4 godz. 
11. Przygotowanie do egzaminu / 8 godz. 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 godz. 
13. Udział w egzaminie / 2 godz. 
 
Zajęcia praktyczne: 20 godz./ 1 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 40 godz./ 2 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 48 godz./ 1 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 50 godz./ 2 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Technika mikrofalowa Microwave technique 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-TM 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 24/x, C 8/ -, L 12/ + 
razem: 44 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka 1, 2 i 3 / wymagania wstępne: podstawowe umiejętności w zakresie: 
rachunku macierzowego, rozwiązywania układów równań liniowych, rachunku 
wektorowego i elementów algebry liniowej, podstawowe umiejętności w zakresie: 
rachunku różniczkowego i całkowego, oraz funkcji zespolonych i przekształceń 
całkowych;  
Fizyka 1 / wymagania wstępne: fale biegnące, równanie fali, przenoszenie energii przez 
fale, równania Maxwella – Lorentza, energia pola magnetycznego, równanie fali 
elektromagnetycznej;  
Elementy półprzewodnikowe / wymagania wstępne: dioda Gunna, dioda PIN, tranzystor 
mikrofalowy 
Fizyczne podstawy elektroniki / wymagania wstępne: materiały elektroniczne typu 
przewodnik, dielektryk, ferromagnetyk; 
Obwody i sygnały 1 i 2 / wymagania wstępne: znajomość podstawowych praw, pojęć i 
definicji dla modeli obwodowych układów oraz wybranych metod analizy obwodów 
liniowych i nieliniowych w stanach ustalonych, umiejętność interpretacji równoważnych 
opisów czasowych i częstotliwościowych; 
Układy analogowe / wymagania wstępne: znajomość układów analogowych typu 
wzmacniacz, generator, znajomość parametrów czwórnikowych układów 

Program: 

Semestr: IV 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr hab. inż. Waldemar Susek, prof. WAT 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis przedmiotu: 

Transmisyjne własności linii przesyłowych, budowa i parametry mikrofalowych linii 
przesyłowych, macierzowym opisem obwodów mikrofalowych. Metody i układy 
dopasowania impedancji, mikrofalowe elementy ferrytowe, rezonatory i filtry 
mikrofalowe. Mikrofalowe elementy bierne, wzmacniacze mikrofalowe, generatory 
mikrofalowe i mikrofalowe układy scalone. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Transmisyjne własności linii przesyłowych / 2 godz. / Równanie telegrafistów, 
zespolone unormowane amplitudy fal padających i odbitych, współczynnik odbicia, 
impedancja wejściowa linii 

2. Budowa i parametry mikrofalowych linii przesyłowych / 2 godz. /, linia koncentryczna, 
Linie paskowe, falowód prostokątny 
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3. Macierzowy opis obwodów / 3 godz. / Graf przepływu sygnałów, macierz rozproszenia, 
macierz transmitancyjna 

4. Metody i układy dopasowania impedancji / 4 godz. / Wykres Smitha, dopasowanie 
impedancji rzeczywistych i zespolonych 

5. Mikrofalowe elementy ferrytowe / 2 godz. / Cyrkulator ferrytowy i izolator ferrytowy 

6. Rezonatory i filtry mikrofalowe / 3 godz. / Rezonatory pół i ćwierćfalowe z falami typu 
TEM. Rozwiązania konstrukcyjne filtrów mikrofalowych na stałych rozłożonych 

7. Mikrofalowe elementy bierne / 3 godz. / Rezystory, tłumiki, sprzęgacze, dzielniki mocy, 
obciążenie dopasowane 

8. Wzmacniacze mikrofalowe / 2 godz. / Stabilność, wzmocnienie, budowa wzmacniacza 
mikrofalowego  

9. Generatory mikrofalowe / 2 godz. / Reflektancyjny warunk generacji, rezonatory 
dielektryczne, generatory na diodzie Gunna, generatory tranzystorowe 

10. Mikrofalowe układy scalone / 1 godz. / Struktury hybrydowe, układy MIMIC. 

Ćwiczenia 

1. Mikrofalowe linie przesyłowe / 2 godz. / Obliczanie parametrów linii koncentrycznej, 
niesymetrycznej linii paskowej, falowodu 

2. Transformacyjne właściwości linii transmisyjnych / 2 godz. / Wykres Smith’a, obliczanie 
impedancji wejściowej linii 

3. Dopasowanie impedancji / 2 godz. / Obliczanie parametrów obwodów 
dopasowujących 

4. Macierzowy opis obwodów mikrofalowych / 2 godz. / Obliczanie parametrów macierzy 
rozproszenia podstawowych układów mikrofalowych 

 Laboratoria 

1. Badanie transformacyjnych własności linii transmisyjnych / 3 godz. 

2. Badanie sprzęgaczy kierunkowych i filtrów / 3 godz. 

3. Badanie układów dopasowania impedancji / 3 godz. 

4. Badanie podzespołów ferrytowych / 3 godz. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. J. A. Dobrowolski: Technika wielkich częstotliwości, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa 2001.  

2. J. A. Dobrowolski: Układy i systemy wielkich częstotliwości. Zadania, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.  

3. R. Litwin, M. Suski: Technika mikrofalowa, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, 
Warszawa 1972.  

4. J. Szóstka: Mikrofale, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006.  

5. A. K. Rutkowski, W. Susek, Cz. Rećko, A. Słowik, M. Czyżewski: Technika bardzo 
wielkich częstotliwości. Wybrane zagadnienia i laboratorium, Skrypt WAT, Warszawa 
2009r. 

Uzupełniająca: 

1. A. Dukata, A. Kawalec, M. Okoń-Fąfara, G. Tofel, Podstawy elektromagnetyzmu, 
WAT, Waszawa 2018. 

2. B. Galwas: Miernictwo mikrofalowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łącz-ności, 
Warszawa 1985. 

3. D. J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 
2001 lub później 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma wiedzę z zakresu podstawowych właściwości i zastosowania mikrofalowych 
sygnałów elektromagnetycznych / K_W17, K_W19, K_W23  

W2 / Ma wiedzę z zakresu podstawowych technik prowadzenia i rozpraszania fal w 
liniach transmisyjnych oraz w mikrofalowych układach pasywnych i aktywnych / K_W04, 
K_W11, K_W23, K_W24  
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W3 / Ma wiedzę z zakresu zjawisk zachodzących w układach na stałych skupionych i 
stałych rozłożonych / K_W02, K_W04, K_W24  

W4 / Ma wiedzę z zakresu technik dopasowania impedancyjnego 

obwodów mikrofalowych / K_W10, K_W23  

W5 / Ma podstawową wiedzę z zakresu struktur i parametrów prowadnic falowych 
sygnałów mikrofalowych / K_W10, K_W11  

W6 / Ma podstawową wiedzę z zakresu struktur i modeli teoretycznych oraz zastosowań 
powszechnie spotykanych układów techniki i elektroniki mikrofalowej / K_W10, K_W11, 
K_W12, K_W13, K_14, K_W17 

W7 / Ma podstawową wiedzę z zakresu metrologii podzespołów i urządzeń 
mikrofalowych / K_W10, K_W11, K_W13  

U1 / Potrafi posługiwać się obwodami zastępczymi złożonymi z linii długich i elementów 
o stałych skupionych do analizowania właściwości układów mikrofalowych / K_U01, 
K_U05  

U2 / Potrafi obliczyć podstawowe parametry obwodów mikrofalowych / K_U03, K_U09, 
K_U10, K_U21  

U3 / Potrafi wykorzystać wykres Simth’a do wyznaczenia podstawowych parametrów 
obwodów mikrofalowych / K_U07  

U4 / Potrafi zbudować stanowisko pomiarowe i zmierzyć podstawowe parametry 
obwodów mikrofalowych / K_U02, K_U03, K_U12, K_U13, K_U18, K_U20  

K1 / Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie teorii i techniki 
mikrofalowej oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych / 
K_K01  

K2 / Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty stosowania urządzeń 
mikrofalowych / K_K02  

K3 / Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole realizującym wspólne zadania z zakresu 
układów i systemów mikrofalowych/ K_K04  

K4 / Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie 
potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie 
zrozumiały rzetelnych informacji i racjonalnych opinii dotyczących teorii i techniki 
mikrofalowej/ K_K06 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: obecności i zaliczenia zadania projektowego 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia kolokwium wstępnego i 
oceny ze sprawozdania ze wszystkich tematów laboratorium 
Seminarium zaliczane jest na podstawie: 
Egzamin / zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej i ustnej 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu / zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń 
rachunkowych i laboratoryjnych 
Osiągnięcie efektu W1 – W7 - weryfikowane jest egzaminem pisemnym i ustnym 
Osiągnięcie efektu U1 – U4 - sprawdzane jest w ramach rozliczania zadań 
wykonywanych podczas ćwiczeń i laboratoriów 
Osiągnięcie efektu K1 – K4 – weryfikowane jest poprzez bieżące obserwacje oraz 
rozmowy ze studentem podczas ćwiczeń i laboratoriów oraz konsultacji 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
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Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 24 
2. Udział w laboratoriach / 12 
3. Udział w ćwiczeniach / 8 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 18 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 16 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 12 
11. Przygotowanie do egzaminu / 8 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 2 
 
Zajęcia praktyczne: ….. godz./…..ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 15 godz./ 0.5 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 60 godz./ 2 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 60 godz./ 2 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Symulacja i projektowanie 

układów 
Circuits simulation and design 

Kod przedmiotu: WELEXCSJ-SiPU 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 6/+, C / -, L 24/ +, P / -, S / - 
 razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Obwody i sygnały 1 i 2 / wymagania wstępne: metody analizy obwodów elektrycznych 
prądu stałego i zmiennego; 
Elementy półprzewodnikowe / wymagania wstępne: znajomość zasady działania, 
budowy oraz parametrów i charakterystyk podstawowych elementów elektronicznych: 
diod, tranzystorów bipolarnych i polowych, elementów optoelektronicznych; modele 
elementów półprzewodnikowych; 
Układy analogowe / wymagania wstępne: znajomość własności podstawowych 
układów elektronicznych analogowych (liniowych oraz nieliniowych); 
Układy cyfrowe / wymagania wstępne: znajomość podstawowych elementów i układów 
cyfrowych. 

Program: 

Semestr: IV 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr inż. Wiktor Olchowik; mgr inż. Jakub Kaźmierczak 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Elektronicznych 

Skrócony opis przedmiotu: 

Przedmiot służy poznaniu komputerowych metod i technik symulacji układów 
elektronicznych. Moduł zapoznaje oraz uczy wykorzystania wybranych aplikacji 
symulacyjnych opartych na implementacji standardu SPICE do analizy układów 
elektronicznych. 

Przedmiot umożliwia również poznanie podstawowych metod projektowania urządzeń 
elektronicznych oraz zasad doboru materiałów i elementów w procesie projektowania, 
zapoznaje i uczy programów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, w tym 
projektowania obwodów drukowanych. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godziny lekcyjne): 

1. Wprowadzenie do przedmiotu. 
Zapoznanie z metodami projektowania układów elektronicznych. 

2. Wprowadzenie do projektowania układów elektronicznych. 
Zastosowania oprogramowania CAD w projektowaniu. Podstawy użytkowania 
programów Altium designer oraz AutoCad. 

3. Wprowadzenie do symulacji układów elektronicznych. 
Standard SPICE, podstawowe rodzaje analiz, zasady opisu układu, struktura 
pakietów symulacyjnych. 
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Laboratoria 

Tematy kolejnych zajęć (po 4 godziny lekcyjne): 

1. Rysunek techniczny elektryczny wspomagany komputerowo  –  Altium. 
Schemat zasadniczy układu elektronicznego jako baza danych do symulacji jego 
funkcjonowania a następnie projektowania obwodów drukowanych. 

2. Projektowanie obwodów drukowanych – Altium. 
Zastosowanie bazy danych schematu zasadniczego układu elektronicznego do 
zaprojektowania obwodu drukowanego. 

3. Projektowanie wybranych elementów konstrukcyjnych urządzeń elektronicznych.  
Praktyczne poznanie możliwości programu AutoCAD – rysunek precyzyjny z 
podstawami modelowania 2D i 3D. 

4. Symulatory układów elektronicznych.  
Przegląd możliwości edycyjnych i obliczeniowych wybranych aplikacji do 
projektowania i symulacji układów elektronicznych opartych na implementacji 
standardu SPICE. 

5. Zaawansowane metody symulacji w języku SPICE.  
Przeprowadzenie zaawansowanych analiz przykładowych obwodów 
elektronicznych z wykorzystaniem pakietu ICAP. 

6. Makromodele i analiza parametryczna w języku SPICE.  
Praktyczne zapoznanie się z ideą tworzenia makromodeli w pakiecie ICAP oraz 
przeprowadzenie przykładowej analizy parametrycznej obwodu elektronicznego.  

Literatura: 

Podstawowa:   

1. P. Horwitz, W. Hill, Sztuka elektroniki – część 1-2, WKŁ, 2014 

2. R. Kisiel, Podstawy technologii dla elektroników – poradnik praktyczny, BTC, 2007 

3. Praca zbiorowa. Altium Designer. Zbiór artykułów środowiska Altium Designer, 
Evatronix, 2005-2009 

4. Normy polskie wskazane przez wykładowcę, 

5. A.P. Dobrowolski, J. Kaźmierczak, P. Komur, A. Malinowski, Laboratorium z 
komputerowej analizy układów elektronicznych, Wydawnictwo WAT, 2007 

Uzupełniająca: 

1. A.P. Dobrowolski, Pod maską SPICE'a. Metody i algorytmy analizy układów 
elektronicznych, BTC, 2004 

2. A. P. Dobrowolski, Z. Jachna, E. Majda, M. Wierzbowski, Elektronika – ależ to bardzo 
proste!, BTC, 2013 

3. A. Charloy , Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych – części 1- 4, WNT,2000 

4. R. Kisiel, A. Bajera, Podstawy konstrukcji urządzeń elektronicznych, Oficyna 
Wydawnicza PW, 1999 

Efekty uczenia się: 

W1 / Student ma wiedzę w zakresie opisu i działania obwodów i systemów 
elektronicznych oraz w zakresie niezbędnym do zrozumienia podstawowych zjawisk 
występujących w elementach i układach elektronicznych. Ma uporządkowaną wiedzę 
dotyczącą komputerowych metod formułowania równań obwodu, metody 
stałoprądowej i zmiennoprądowej analizy obwodów liniowych i nieliniowych, metody 
analizy czasowej i widmowej oraz metody analizy wrażliwościowej i statystycznej / 
K_W01, K_W02, K_W11, K_W12 
W2 / Ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów elektronicznych oraz zna i rozumie 
podstawy konstruowania i wytwarzania prostych urządzeń elektronicznych / K_W05 
W3 / Zna i rozumie metody i techniki projektowania układów elektronicznych  i systemów 
elektronicznych oraz zna specjalizowane komputerowe narzędzia służące do 
projektowania i symulacji analogowych układów elektronicznych, takie jak: Altium,, 
ICAP/4Win, MultiSim, OrCAD PSpice A/D, TINA Pro oraz uniwersalne środowisko do 
obliczeń naukowo-technicznych Matlab / K_W08, K_W15 
U1 / Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania 
inżynierskiego oraz potrafi  korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu 
dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu / K_U03, 
K_U16 
U2 / Student potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów, układów i systemów 
elektronicznych oraz telekomunikacyjnych ze względu na zadane kryteria użytkowe i 
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ekonomiczne oraz potrafi sformułować specyfikację prostych systemów elektronicznych 
/ K_U09, K_U11 
U3 / Student potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne oraz 
narzędzia symulacji komputerowej do analizy i oceny działania elementów 
elektronicznych oraz układów analogowych / K_U07 
U4 / Student potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, 
symulatorami oraz narzędziami komputerowego wspomagania projektowania, 
symulacji, weryfikacji i interpretacji wyników w odniesieniu do elementów, układów i 
systemów elektronicznych /K_U10 
U5 / Student potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do 
rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki oraz wybierać i 
stosować właściwe metody i narzędzia. Potrafi także, używając właściwych metod, 
technik i narzędzi zaprojektować  i uruchomić proste układy elektroniczne / K_U15, 
K_U21 
K1 / Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki 
działalności inżyniera jako konstruktora urządzeń elektronicznych, w tym wpływu na 
środowisko / K_K02 
K2 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i po-noszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania / K_K04 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: kolokwiów wstępnych, pracy 
bieżącej i sprawozdań. 
Osiągnięcie efektów W1, W2, W3, U1, U2, U3, U4 i U5 oraz K1 i K2- sprawdzane jest 
pod-czas ćwiczeń laboratoryjnych. 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach  / 6 
2. Udział w laboratoriach  / 24 
3. Udział w ćwiczeniach  / 0 
4. Udział w seminariach  / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 46 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu  / 0 
10. Udział w konsultacjach  / 6 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne: 24 godz. / 1 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 70 godz. / 2,5 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 84 godz. / 3 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 36 godz. / 1,5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Prototypowanie układów 

elektronicznych 
Electronics units design 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-PuE 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 6/+, L 24/ + 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Brak przedmiotów wprowadzających 

Program: 

Semestr: VII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: ppłk dr inż. Grzegorz CZOPIK 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis przedmiotu: 

Montaż elektroniczny. Rodzaje spoiw, metody poprawnego lutowania, najczęstsze błędy. 
Oprogramowanie specjalistyczne wspomagające projektowanie układów 
elektronicznych. Metody i zasady tworzenia płytek PCB. Wykonanie i uruchomienie 
prototypu układu elektronicznego. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Montaż elektroniczny. Elementy elektroniczne i ich obudowy / 2 godz. 

Rodzaje montażu elektronicznego - montaż przewlekany i powierzchniowy. 
Rodzaje spoiw i zasady poprawnego lutowania. Rodzaje obudów elementów 
(technologia THT i SMD) - rezystorów, kondensatorów, tranzystorów, układów 
scalonych, itp. 

2. Projektowanie i wytwarzanie płytek PCB / 2 godz. 

Metody i zasady tworzenia płytek PCB. Metoda termotransferu i fotochemiczna. 
Metody przemysłowego lutowania elementów. 

3. Tworzenie schematów ideowych i projektowanie obwodów drukowanych w 
programie EAGLE / 2 godz. 

Zapoznanie z zasadami tworzenia schematów i obwodów drukowanych w 
programie EAGLE. 

Laboratoria 

1. Wprowadzenie do środowiska EAGLE / 8 godz. 

Nauka tworzenia schematów ideowych oraz obwodów drukowanych w programie 
EAGLE. 
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2. Projekt układu elektronicznego w środowisku EAGLE / 4 godz. 

Przygotowanie schematu ideowego i układu połączeń obwodu drukowanego 
zadanego układu elektronicznego w programie EAGLE. 

3. Omówienie zasad BHP. Nauka lutowania / 4 godz. 

Lutowanie elementów THT (o różnych wysokościach - zwora, rezystory, 
kondensatory) i SMD na płytce uniwersalnej. Demontaż elektroniczny z 
wykorzystaniem odsysacza i plecionki. 

4. Wykonanie obwodu drukowanego / 4 godz. 

Wykonanie fotomaski. Naświetlanie płytek. Wywoływanie. Trawienie. Przycięcie 
płytki do założonych wymiarów. 

5. Montaż i uruchamianie układu elektronicznego / 4 godz. 

Nawiercenie otworów. Oczyszczenie płytki. Montaż elementów. Uruchomienie i 
sprawdzenie układu. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. J. Felba, Montaż w elektronice, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 
Wrocław 2010 

2. S. Monk, Zabawy z elektroniką, Helion 2014 

Uzupełniająca: 

1. K. Daniszewski, Urządzenia elektroniczne. Część 1, WSiP Wydaw-nictwa Szkolne i 
Pedagogiczne, 2008 

2. K. Daniszewski, Urządzenia elektroniczne. Część 2, WSiP Wydaw-nictwa Szkolne i 
Pedagogiczne, 2008 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów elektronicznych oraz zna i rozumie 
podstawy konstruowania i wytwarzania prostych urządzeń elektronicznych / K_W05 

W2 / Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania 
elementów elektronicznych i optoelektronicznych, układów elektronicznych oraz 
prostych systemów elektronicznych / K_W11 

W3 / Zna i rozumie metody i techniki projektowania układów elektronicznych (również w 
wersji scalonej, w tym układów programowalnych i specjalizowanych) i systemów 
elektronicznych, zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i 
symulacji / K_W15 

U1 / Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na 
realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować har-monogram prac 
zapewniający dotrzymanie terminów / K_U02 

U2 / Potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe do analizy i 
oceny działania elementów i układów elektronicznych, urządzeń i systemów 
telekomunikacyjnych / K_U07 

U3 / Potrafi zaprojektować proces testowania elementów, układów elektronicznych i 
prostych systemów elektronicznych oraz  - w przypadku wykrycia błędów - sformułować 
diagnozę / K_U13 

U4 / Potrafi, używając właściwych metod, technik i narzędzi zaprojektować, wykonać, 
uruchomić oraz przetestować proste układy i systemy elektroniczne lub 
telekomunikacyjne przeznaczone do różnych zastosowań, z uwzględnieniem zadanych 
kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi / 
K_U15 

U5 / potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania 
odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu / K_U16 

K1 / Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i 
trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, 
osobistych i społecznych / K_K01 

K2 / Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności 
inżyniera w obszarze elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki, w tym jej wpływ na 
środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje / K_K02 
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Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: wykonanych projektów i układów 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie ustnej w oparciu o efekty uzyskane 
podczas zajęć laboratoryjnych 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych, 
wykonanie wskazanych przez prowadzącego zadań na ocenę pozytywną 
Osiągnięcie efektów W1, W2, W3, K1 i K2 - weryfikowane jest w formie ustnej podczas 
realizacji ćwiczeń laboratoryjnych 
Osiągnięcie efektów U1, U2, U3, U4, U5 - weryfikowane jest w formie ustnej podczas 
realizacji ćwiczeń laboratoryjnych poprzez ocenę przygotowania i wyników 
realizowanych prac 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 6 
2. Udział w laboratoriach / 24 
3. Udział w ćwiczeniach / ….. 
4. Udział w seminariach  / ….. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 18 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 26 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / ….. 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / ….. 
9. Realizacja projektu / ….. 
10. Udział w konsultacjach / 6 
11. Przygotowanie do egzaminu / ….. 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 2 
13. Udział w zaliczeniu / 2 
 
Zajęcia praktyczne: -/ - 
Kształcenie umiejętności praktycznych: - / - 
Kształcenie umiejętności naukowych: 74 godz./ 2,5 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 38 godz./ 1,5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Podstawy modulacji i detekcji 
Fundamentals of modulation  

and detection 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-PMiD 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 16/+, C 6/Z, L 8/Z 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Obwody i sygnały 1, 2 / Wymagania wstępne: wymagana znajomość podstaw teorii 
obwodów oraz metod opisu i analizy sygnałów zdeterminowanych. 
Układy analogowe / Wymagania wstępne: wymagana znajomość budowy i zasady 
działania podstawowych analogowych układów elektronicznych. 

Program: 

Semestr: IV 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis przedmiotu: 

Podstawowe wiadomości dotyczące modulacji i detekcji. Opis matematyczny, widma i 
wykresy wektorowe sygnałów zmodulowanych. Analogowe modulacje harmonicznej fali 
nośnej (AM, DSB-SC, SSB, FM, PM). Dyskretne modulacje harmonicznej fali nośnej (ASK, 
FSK, PSK). Analogowe modulacje impulsowe (PAM, PDM, PPM). Rozwiązania układowe 
modulatorów i demodulatorów. 
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Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Wiadomości wstępne / 2 godz. / Podstawowe wiadomości dotyczące modulacji i 
detekcji, pojęcia oraz istota modulacji i detekcji, miejsce i rola modulatora oraz 
demodulatora w systemie telekomunikacyjnym, cel stosowania modulacji, 
klasyfikacja rodzajów modulacji, oznaczenia rodzajów modulacji. 

2. Opis matematyczny cz.1 / 2 godz. / Opis matematyczny sygnałów zmodulowanych, 
twierdzenie o mnożeniu, wyznaczanie widma sygnału zmodulowanego. 

3. Opis matematyczny cz.2 / 2 godz. / Zastosowanie sygnału analitycznego w analizie 
sygnałów zmodulowanych, wykres wektorowy sygnału zmodulowanego, widmo 
sygnału analitycznego. 

4. Modulacje amplitudowe cz.1 / 2 godz. / Modulacja i demodulacja AM oraz DSB-SC - 
zapis analityczny, przebiegi czasowe, interpretacja wek-torowa, parametry, widmo, 
układy modulatorów i demodulatorów. 

5. Modulacje amplitudowe cz.2 / 2 godz. / Modulacja i demodulacja SSB - zapis 
analityczny, przebiegi czasowe, interpretacja wektorowa, widmo, układy 
modulatorów i demodulatorów. 

6. Modulacje kątowe / 2 godz. / Modulacja częstotliwości FM i fazy PM - zapis 
analityczny, przebiegi czasowe, parametry, widmo, układy modulatorów i 
demodulatorów. 

7. Modulacje dyskretne / 2 godz. / Dwuwartościowe manipulacje amplitudy ASK, 
częstotliwości FSK i fazy PSK - zapis analityczny, przebiegi czasowe, parametry, 
widmo, metody wytwarzania sygnałów ASK, FSK i PSK. 

8. Modulacje impulsowe / 2 godz./ Analogowe modulacje impulsowe PAM, PDM i PPM 
- zapis analityczny, przebiegi czasowe, parametry, widmo, metody wytwarzania 
sygnałów PAM, PDM i PPM. 

Ćwiczenia 

1. Modulacja i demodulacja AM / 2 godz. / Analiza własności sygnałów AM oraz 
modulatorów i demodulatorów AM. 

2. Modulacja i demodulacja FM / 2 godz. / Analiza własności sygnałów FM oraz 
modulatorów i demodulatorów FM. 

3. Modulacje dyskretne / 2 godz. / Analiza własności sygnałów zmodulowanych ASK  
i FSK. 

Laboratoria 

1. Modulacje AM i FM / 4 godz. / Analiza przebiegów czasowych i widm sygnałów 
zmodulowanych AM i FM. 

2. Modulacje dyskretne i impulsowe / 4 godz. / Analiza przebiegów czasowych i widm 
sygnałów zmodulowanych ASK i FSK, analiza prze-biegów czasowych sygnałów 
PAM, PDM i PPM. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. Kaniewski P.: Podstawy modulacji i detekcji, WAT, 2007. 

Uzupełniająca: 

1. Haykin S.: Systemy telekomunikacyjne cz. I, WKŁ, 1998. 

2. Kwiatosz J.: Modulacja i detekcja, WAT, 1995. 

Efekty uczenia się: 

W1 / Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę niezbędną do zrozumienia 
modulacji oraz detekcji i demodulacji sygnałów / K_W04 

W2 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw telekomunikacji, podstaw 
systemów telekomunikacyjnych / K_W09 

W3 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład systemów 
telekomunikacyjnych i ich wzajemnej współpracy / K_W10 

W4 / Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania 
układów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych / K_W11 



Karty Informacyjne Przedmiotów Ogólnych – JSM - MON 
 
 

142 | S t r o n a  
2019 

W5 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych, w zakresie 
teorii sygnałów zdeterminowanych i losowych oraz metod ich przetwarzania / K_W12 

W6 / Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nadawania i 
odbioru sygnałów w systemach telekomunikacyjnych / K_W23 

W7 / Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie transmisji 
sygnałów analogowych i cyfrowych w systemach telekomunikacyjnych / K_W24 

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi 
integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski 
oraz formułować i uzasadniać opinie / K_U01 

U2 / Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na 
realizację zleconego zadania / K_U02 

U3 / Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i 
przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania / K_U03 

U4 / Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji 
zawodowych / K_U06 

U5 / Potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe do analizy i 
oceny działania elementów i układów elektronicznych, urządzeń i systemów 
telekomunikacyjnych / K_U07 

U6 / Potrafi dokonać analizy sygnałów zdeterminowanych i losowych oraz prostych 
systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki 
analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe / K_U08 

U7 / Potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów, układów i systemów 
elektronicznych oraz telekomunikacyjnych ze względu na zadane kryteria użytkowe i 
ekonomiczne / K_U09 

U8 / Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, 
symulatorami oraz narzędziami komputerowego wspomagania projektowania, 
symulacji, weryfikacji i interpretacji wyników w odniesieniu do elementów, układów i 
systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych / K_U10 

U9 / Stosuje zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy / K_U20 

K1 / Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności 
inżyniera w obszarze elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki, w tym jej wpływ na 
środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje / K_K02 

K2 / Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania / K_K04 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: ocen bieżących uzyskiwanych pod-czas 
rozwiązywania zadań rachunkowych, uwzględniających obecność oraz stopień 
efektywności i samodzielności rozwiązania zadania. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: obecności oraz oceny wiedzy z 
zakresu tematu ćwiczenia oraz oceny efektywności i samodzielności realizacji zadania 
laboratoryjnego. 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej. 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń  
i ćwiczeń laboratoryjnych. 
 
Osiągnięcie efektów W1-W7 - weryfikowane jest podczas kolokwium zaliczeniowego. 
Osiągnięcie efektów U1-U9, K1, K2 - sprawdzane jest podczas wykonywania ćwiczeń i 
ćwiczeń laboratoryjnych. 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
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Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 16. 
2. Udział w laboratoriach / 8. 
3. Udział w ćwiczeniach / 6. 
4. Udział w seminariach / -. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16. 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 12. 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 6. 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / -. 
9. Realizacja projektu / -. 
10. Udział w konsultacjach / 6. 
11. Przygotowanie do egzaminu / -. 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 20. 
13. Udział w egzaminie / -. 
 
Zajęcia praktyczne: 0 godz./ 0 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 0 godz./ 0 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 90 godz./ 3 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 36 godz./ 1 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Podstawy radiokomunikacji i 

teorii anten 
Basics of Radiocommunication and 

Antena Theory 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-PRiTA  

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 20/+, C 8/ +, L 16/ +, P -/ -, S -/ - 
razem: 44 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Podstawy telekomunikacji / definicja łańcucha telekomunikacyjnego, miary jakości 
transmisji, model kanału telekomunikacyjnego 

Podstawy Modulacji i Detekcji / podstawowe rodzaje modulacji i detekcji 
Systemy i Sieci Telekomunikacyjne 1/ charakterystyka i architektura sieci 

telekomunikacyjnych, metody dostępu do medium 
Fizyka / podstawy teorii pola 
Matematyka / Wymagania wstępne: rachunek macierzowy, różniczkowy i całkowy 

Program: 

Semestr: IV 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Radionawigacja 

Autor: dr inż. Jarosław Michalak, dr inż. Rafał Przesmycki 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

Pojęcie Radiokomunikacji, wykorzystanie zasobów częstotliwościowych. Struktura łącza 
radiowego. Budowa nadajnika i odbiornika radiowego. Anteny ich znaczenie, kanał 
radiowy, zniekształcenia sygnału i zakłócenia występujące w kanałach radiowych. Bilans 
energetyczny łącza radiowego, zasięg łączności. Przykłady rozwiązań końcowych i 
systemowych, perspektywy ( WiFi, BT, GSM, LTE). Wiadomości podstawowe o antenach. 
Charakterystyki i parametry anten. Elementarne źródła promieniowania. Wybrane 
rodzaje anten. Podstawowe wiadomości z zakresu propagacji fal elektromagnetycznych. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Podstawowe zagadnienia i definicje związane z radiokomunikacją / 2 godz. / 
wykorzystanie zasobów częstotliwościowych, struktura łącza radiowego, 
budowa nadajnika i odbiornika radiokomunikacyjnego. 

2. Funkcje i właściwości poszczególnych układów funkcjonalnych nadajnika i 
odbiornika / 2 godz. / Modulator, demodulator, koder, wzmacniacz, układy 
dopasowania, antena 

3. Wiadomości wstępne z zakresu techniki antenowej i pomiarów antenowych. 
Charakterystyki i parametry anten. / 2 godz. / Przedstawienie i omówienie 
charakterystyk promieniowania oraz parametrów elektrycznych anten. 

4. Elementarne źródła promieniowania. Anteny liniowe. / 2 godz. / Budowa i 
charakterystyka elementarnych źródeł promieniowania. Charakterystyka 
anten liniowych 
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5. Anteny aperturowe. Anteny tubowe i soczewkowe. / 2 godz. /. Anteny z 
reflektorem kątowym i parabolicznym. Anteny tubowe: sektorowe- E i H – 
płaskie, piramidalne, stożkowe. 

6. Anteny mikropaskowe. Wady i zalety anten mikropaskowych. Sposoby zasilania 
anten mikropaskowych. / 2 godz. /. Charakterystyka anten mikropaskowych. 
Sposoby zasilania anten mikropaskowych. Zalety i wady anten 
mikropaskowych. Wielowarstwowe anteny mikropaskowe. Szerokopasmowe 
anteny mikropaskowe. 

7. Klasyfikacja fal elektromagnetycznych. Rodzaje i parametry ośrodków 
propagacji. Wybrane modele propagacji fal radiowych. / 2 godz. / 
Przedstawienie klasyfikacji fal elektromagnetycznych. Charakterystyka 
ośrodków propagacyjnych. Podstawowe zjawiska występujące przy propagacji 
fal radiowych. Fala na granicy dwóch ośrodków. 

8. Zniekształcenia kanałowe i ich wpływ na konstrukcję urządzeń końcowych / 4 
godz. / uproszczony bilans energetyczny łącza 

9. Przykłady rozwiązań końcowych i systemowych / 2 godz. / WiFi, BT, GSM, LTE, 
perspektywy 

Ćwiczenia 

1. Wyznaczanie charakterystyk i parametrów anten. / 2 godz. /. W oparciu o 
widomości zdobyte na wykładach studenci będą liczyć wartości parametrów 
elektrycznych wybranych anten. 

2. Wyznaczanie parametrów anten liniowych. / 2 godz. /. W oparciu o widomości 
zdobyte na wykładach studenci będą liczyć wartości parametrów elektrycznych 
dla wybranych anten liniowych. 

3. Analiza funkcjonalna elementów analogowego łańcucha telekomunikacyjnego. 
Bilans łącza / 2 godz./ W oparciu o przykładowe rozwiązania aplikacyjne torów 
nadawczego i odbiorczego oraz wybrane modele propagacyjne. 

4. Analiza funkcjonalna elementów cyfrowego łańcucha telekomunikacyjnego / 
2godz / W oparciu o przykładowe rozwiązania aplikacyjne torów nadawczego i 
odbiorczego oraz wybrane modele propagacyjne. 

Laboratoria 

1. Konfiguracja urządzeń końcowych popularnego użytku / 4 godz. / WiFi, 
Bluetooth 

2. Analiza przebiegów sygnałowych w poszczególnych punktach nadajnika i 
odbiornika / 4 godz. / 

3. Badanie charakterystyki anteny symetrycznej / 3 godz. /. Wyznaczanie 
charakterystyki promieniowania anteny symetrycznej w dwóch płaszczyznach. 

4. Badanie anteny mikropaskowej / 3 godz. /. Wyznaczanie charakterystyki 
promieniowania anteny mikropaskowej w dwóch płaszczyznach. 

5. Pomiary parametrów łącza radiokomunikacyjnego / 2 godz. /. Wyznaczanie 
parametrów łącza radiokomunikacyjnego w oparciu o wybrane modele 
propagacji. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. K. Wesołowski, Systemy radiokomunikacji ruchomej, 2003 

2. J. Cichocki, J. Kołakowski, UMTS. System telefonii komórkowej trzeciej 
generacji, 2009 

3. D. J. Bem, Anteny i rozchodzenie się fal radiowych, WNT, Warszawa, 1973 

4. J. Szóstka, Fale i anteny, WKŁ, Warszawa 2000 

5. S. Rosłoniec, Podstawy techniki antenowej, Warszawa 2006 

Uzupełniająca: 

1. J. Chustecki i inni, Vademecum teleinformatyka, 1999 

2. Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka II, 2002 
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3. Simon Haykin, Systemy telekomunikacyjne, 1998 

4. T.Morawski, W. Gwarek, Teoria pola elektromagnetycznego, WNT 1985 

5. J. Pieniak, Anteny telewizyjne i radiowe, WKŁ 2001 

Efekty uczenia się: 

W1 / ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw telekomunikacji, podstaw 
systemów telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwa informacyjnego / K_W09 

W2 / ma uporządkowaną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład systemów 
telekomunikacyjnych, ich wzajemnej współpracy oraz konfigurowania urządzeń i 
systemów / K_W10 

W3 / orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych elektroniki i 
telekomunikacji / K_W17 

W4 / ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych 
uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy / K_W19 

W5 / ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nadawania i 
odbioru sygnałów w systemach telekomunikacyjnych / K_W23 

W6 / ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie pól i fal 
elektromagnetycznych, propagacji fal, techniki antenowej i kompatybilności 
elektromagnetycznej oraz wiedzę niezbędną do zrozumienia generacji, modulacji 
oraz detekcji i demodulacji sygnałów/ K_W01 

U1 / potrafi zaplanować eksperyment badawczy i przeprowadzić pomiary 
podstawowych parametrów (charakterystyk) układów elektronicznych oraz 
urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych; potrafi przedstawić 
otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, potrafi dokonać ich interpretacji i 
wyciągnąć właściwe wnioski /K_U12 

U2 / potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na 
realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac 
zapewniający dotrzymanie terminów  / K_U02 

U3 / potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe do analizy i 
oceny działania elementów i układów elektronicznych, urządzeń i systemów 
telekomunikacyjnych / K_U07 

U4 / potrafi sformułować specyfikację prostych systemów elektronicznych oraz 
urządzeń i systemów telekomunikacyjnych na poziomie realizowanych funkcji, także z 
wykorzystaniem języków opisu sprzętu / K_U11 

K1 / rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i 
trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenia kompetencji 
zawodowych, osobistych i społecznych / K_K01 

K2 / ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza 
rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez 
środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektroniki i 
telekomunikacji oraz innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, 
aby przekazywać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały / K_K06 

K3 / ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania / K_K04 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia  
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: oceny końcowej z wystąpień i opracowań 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia wszystkich laboratoriów 
Egzamin / zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie pozostałych form realizacji 
przedmiotu (ćwiczenia i laboratoria) 
 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W5, W6, U1 - weryfikowane jest podczas egzaminu 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W3, W4, U2, K1, K2, K3  - sprawdzane jest na podstawie 
odpowiedzi, kolokwiów i opracowań na ćwiczenia 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W4, W5, U1, U2, U3, U4, K3,- weryfikowane jest podczas 
laboratorium 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
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Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 20 
2. Udział w laboratoriach / 16 
3. Udział w ćwiczeniach / 8 
4. Udział w seminariach  / …--.. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 18 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 18 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / …--.. 
9. Realizacja projektu / -- 
10. Udział w konsultacjach / 12 
11. Przygotowanie do egzaminu /-- 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 12 
13. Udział w egzaminie /  
 
Zajęcia praktyczne: 24….. godz./…1..ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 64….. godz./…2..ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 108….. godz./…3..ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 56….. godz./…2..ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Systemy i techniki dostępowe Access systems and technology 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ- SiTD 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 24/+, L 16/+, S 4/z  
razem: 44 godz., 4pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Systemy i sieci telekomunikacyjne / Wymagania wstępne: podstawowe  
wiadomości nt. sieci telekomunikacyjnych i sygnalizacji 
Podstawy telekomunikacji / Wymagania wstępne: znajomość podstawowych 
pojęć z zakresu telekomunikacji (łącze, kanał, natężenie ruchu 
telekomunikacyjnego, itp.). 

Program: 

Semestr: IV 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr inż. Jerzy Dołowski, mgr inż. Mirosława Pawlaczyk 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

Wykład ma za zadanie zapoznanie z architekturą, właściwościami i działaniem sieci 
dostępowych wykorzystujących różne media i techniki transmisyjne oraz budową i 
zasadą działania podstawowych urządzeń dostępowych. 

Laboratorium ma zadanie zapewnić umiejętności konfigurowania wybranych urządzeń 
dostępowych oraz badania jakości transmisji cyfrowych w kanale przewodowym 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Charakterystyka sieci dostępowej (2 godz.) 

2. Przewodowe techniki dostępowe: analogowe łącze abonenckie. Budowa 
aparatu telefonicznego, sygnalizacja (2 godz.) 

3. Standardy transmisji danych w łączu telefonicznym. Zasada działania 
modemu (2 godz.) 

4. Przewodowe techniki dostępowe: abonenckie łącze cyfrowe.  Technologie, 
budowa i zasada pracy urządzeń xDSL (2 godz.) 

5. Przewodowe techniki dostępowe: łącza abonenckie zintegrowane. Rola i 
znaczenie techniki ISDN w systemach dostępowych, styki BRI i PRI.      (2 godz.) 

6. Konfiguracja odniesienia dla dostępu do sieci ISDN. Styki S, T, U, V (2  godz.) 

7. Sygnalizacja w łączu zintegrowanym. Budowa i zasada działania terminala 
ISDN.     (2  godz.) 

8. Bezprzewodowe techniki dostępowe , ogólna charakterystyka rozwiązań (2 
godz.) 

9. Tory światłowodowe, charakterystyka, zasada działania (2 godz.) 

10. Właściwości transmisyjne torów światłowodowych. (2 godz.) 
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11. Światłowodowe systemy dostępowe. Pasywne światłowodowe sieci 
dostępowe : architektura FTTx, komponenty OLT, ONU i splitery (2 godz.) 

12.  Realizacja systemów dostępowych w  telewizji kablowej. Techniki dostępu z 
wykorzystaniem sieci energetycznych  (2 godz.) 

Laboratoria 

1. Budowa i działanie urządzeń dostępowych łącza telefonicznego (telefaksu i 
aparatu z wybieraniem wieloczęstotliwościowym) (4 godz.) 

2. Badanie modemu średniej szybkości (4 godz.) 

3. Konfiguracja modemu SHDSL (4 godz.) 

4. Pomiary tłumienia linii teletransmisyjnej (4 godz.) 

Seminaria 

     1.   Charakterystyka torów przewodowych (2 godz.)  

     2.   Kolokwium zaliczeniowe   (2 godz.) 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. S. Kula, Sieci i systemy dostępowe xDSL, 2009 
2. W. Kabaciński, Standaryzacja w sieciach ISDN, 2001 
3. W. Kabaciński, M. Żal, Sieci telekomunikacyjne, 2008 
4. J. Siuzdak, Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej,1997 

Uzupełniająca: 

1. Praca zbiorowa, Sieci dostępowe dla usług szerokopasmowych, 1997 
2. K. Brzeziński, Istota sieci ISDN, 1999 

Efekty uczenia się: 

W1 – ma podstawową wiedzę z zakresu akustyki i optyki w zakresie niezbędnym do 
zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w systemach 
dostępowych / K_W02 

W2 – ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia zasad działania urządzeń 
optoelektronicznych wykorzystywanych w systemach dostępowych / K_W03 

W3 - zna architekturę różnych systemów dostępowych i zasady ich funkcjonowania / 
K_W10, K_W24 

W4 - zna budowę i zasady działania podstawowych urządzeń dostępowych      / K_W10 

W5 - ma podstawową wiedzę o systemach sygnalizacji  powszechnie stosowanych w 
sieciach abonenckich / K_W10 

W6 - orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych systemów i urządzeń 
dostępowych  /K_W17 

U1 – potrafi zaprojektować prosty system dostępowy  i dobrać urządzenia 

w zależności od potrzeb i możliwości / K_U14, K_U15 

U2 - jest w stanie skonfigurować prosty system dostępowy oraz urządzenia dostępowe / 
K_U14 

U3 - potrafi uzyskać informacje na temat wybranego systemu dostępowego    / K_U01 

U4 - potrafi zaplanować eksperyment badawczy i przeprowadzić pomiary 
podstawowych parametrów systemów dostępowych; potrafi przedstawić otrzymane 
wyniki w formie liczbowej i graficznej, potrafi dokonać ich interpretacji i wyciągnąć 
właściwe wnioski /K_U12 

U5 -potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na 
realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac 
zapewniający dotrzymanie terminów/ K_U02 

U6  - ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji 
zawodowych K_U06 

K1 - ma świadomość potrzeby rozwijania wiedzy w obszarze systemów dostępowych / 
K_K01 
K2 - ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania 
zasad etyki zawodowej/ K_K03 
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K3 - ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania/K_K04   

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie:  zaliczenia. 

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: wyniku kolokwium wstępnego, 
realizacji postawionego zadania i przedstawionego sprawozdania 

Seminarium zaliczane jest na podstawie przygotowanej przez studenta prezentacji na 
zadany temat oraz obecności na zajęciach. 

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie testu końcowego, zawierającego pytania 
zamknięte jedno- i wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. 

Warunkiem dopuszczenia  do zaliczenia jest zaliczenie (uzyskanie oceny pozytywnej z 
wszystkich ćwiczeń) laboratoriów oraz seminarium . 

Osiągnięcie efektu W2, W3, W4, W5- weryfikowane jest podczas kolokwium 
zaliczeniowego oraz seminarium. 
Osiągnięcie efektu W1, W4, U1, U2, U4, U5 - sprawdzane jest na podstawie 
sprawozdania z ćwiczenia laboratoryjnego. 
Osiągnięcie efektu W6, U3, U5, U6, K3 sprawdzane jest podczas seminarium. 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 24 
2. Udział w laboratoriach / 16 
3. Udział w ćwiczeniach / ….. 
4. Udział w seminariach / 4 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 28 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 14 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / ….. 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 8 
9. Realizacja projektu / ….. 
10. Udział w konsultacjach / 16 
11. Przygotowanie do egzaminu / ….. 
12. Przygotowanie do zaliczenia /10 
13. Udział w egzaminie / ….. 
 
Zajęcia praktyczne: ….. godz./…..ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 30 godz./ 1 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 90 godz./  3 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego:60 godz./ 2 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Programowanie 

mikrokontrolerów 
Programming of microcontrollers 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-PM 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 10/+, L 20/ + 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Podstawy programowania / wymagania wstępne: umiejętność projektowania 
algorytmów, składnia języka C/C++. 

Układy cyfrowe / wymagania wstępne: arytmetyka dwójkowa, znajomość podstaw 
techniki cyfrowej, budowy podstawowych układów logicznych. 

Program: 

Semestr: IV 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr inż. Andrzej Poniecki, dr inż. Paweł Dąbal 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

Budowa mikrokontrolera. Podzespoły i organizacja. Architektury współczesnych 
mikrokontrolerów (8-, 16-, 32-bitowe). Rodzaje i obsługa pa-mięci cache, danych i 
programu. Mapa pamięci. Systemy przerwań. Układy peryferyjne. Techniki zarządzania 
energią. Procesory AVR. Narzędzia projektowe i biblioteki. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Wprowadzenie do przedmiotu / 2h / Podstawy budowy i działania mikrokontrolera 
(architektura, rdzeń, lista rozkazów, system przerwań, magistrale wewnętrzne, 
pamięci, system zegarowy, zasilanie). 

2. Peryferia / 2h / Moduły wewnętrzne i układy peryferyjne mikrokontolera (porty 
wejścia/wyjścia, kontrolery, przetworniki, liczniki. 

3. Platformy sprzętowe / 2h / Charakterystyka wybranych mikrokontrolerów (AVR, PIC, 
MSP430, Cortex-M) oraz platform sprzętowych (cechy charakterystyczne, zasoby, 
obudowy, płyty ewaluacyjne, zastosowania). 

4. Programowanie / 2h / Sposoby programowania mikrokontrolerów (język asemblera, 
język C, języki skryptowe, programowanie szeregowe i zdarzeniowe. 

5. Środowiska projektowe / 2h / Narzędzia wspomagające programowanie 
mikrokontrolerów (środowiska IDE, biblioteki, symulatory, debugery, wspomaganie 
projektowania kodu). 
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Laboratoria 

1. Konfiguracja środowiska programistycznego. / 4h / Uruchomienie programu 
(pierwszy program, struktura projektu, projekty wieloplikowe, pliki źródłowe, 
nagłówkowe i konfiguracyjne. 

2. Porty wejścia/ wyjścia. / 4h / Obsługa portów wejścia/wyjścia (rejestry funkcyjne, 
kierunek portu, odczyt i zapis stanu). Konfiguracja i obsługa przerwań. 

3. Porty komunikacyjne. / 4h / Obsługa portów komunikacyjnych (kontrolery magistral, 
obsługa interfejsu UART). 

4. Liczniki. / 4h / Liczniki sprzętowe oraz przetworniki A/C i D/A (odmierzanie czasu, 
generacja sygnału PWM, pomiar napięcia/ temperatury. 

5. Wyświetlacze. / 4h / Zobrazowanie informacji na wyświetlaczu (wyświetlacze 7-
segmentowe i LCD). 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. T. Francuz, Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych 
aplikacji, Helion, 2015 

2. J. Biernat: Architektura komputerów, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, 2004 

3. P. Metzger, Anatomia PC, Helion, Warszawa 2006 

4. R. Pełka: Mikrokontrolery. Architektura, programowanie, zastosowania, WKiŁ, 
Warszawa 2001 

Uzupełniająca: 

1. Materiały z Internetu na podstawie informacji podawanych na wykładach. 

Efekty uczenia się: 

W1 / Student zna i rozumie sposób programowania mikrokontrolerów. Zna podstawy 
architektury procesorów / K_W06, K_W07 

W2 / Student zna rodzaje i właściwości architektury mikrokontrolerów oraz narzędzia do 
projektowania aplikacji mikrokontrolerowych / K_W11, K_W17, K_W24 

U1 / Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; 
potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, 
a także wyciągać wnioski. / K_U01, K_U02, K_U09 

U2 / Student potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi 
i symulatorami w celu wykonania projektu i symulacji programu mikrokontrolerowego 
oraz potrafi wgrać oprogramowanie do systemu mikroprocesorowego / K_U10 

U3 / Student potrafi ocenić przydatność popularnych metod i narzędzi służących do 
rozwiązywania prostych zadań programistycznych, typowych dla elektroniki oraz 
wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia projektowe / K_U10, K_U18 

U4 / Student potrafi wykorzystać poznane techniki programowania do opracowania 
aplikacji mikrokontrolerowej zgodnie z przyjętymi wymaganiami / K_U07, K_U17 

K1 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania. Ma świadomość ważności zachowania w sposób 
profesjonalny. / K_K04 

K2 / Student jest otwarty na nowości technologiczne i inicjatywę we wprowadzaniu ich 
do nowych projektów. / K_K01, K_K06 

Metody i kryteria 
oceniania (sposób 

sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 

efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: wyników kolokwiów wstępnych i 
realizacji zadań projektowych zleconych przez prowadzącego. 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej. 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
Osiągnięcie efektu W1, W2 - weryfikowane jest podczas zaliczenia. 
Osiągnięcie efektu U1, U2, U3, U4 - sprawdzane jest w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych 
oraz w pewnym zakresie na zaliczeniu. 
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzane jest w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych. 
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Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 10 godz. 
2. Udział w laboratoriach / 20 godz. 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 godz. 
4. Udział w seminariach / 0 godz. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10 godz. 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 40 godz. 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 godz. 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 godz. 
9. Realizacja projektu / 0 godz. 
10. Udział w konsultacjach / 2 godz. 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 godz. 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 godz. 
13. Udział w egzaminie / 0 godz. 
 
Zajęcia praktyczne: 20 godz./ 0,5 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 50 godz./ 1,0 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 30 godz./ 1,0 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 34 godz./ 2,0 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Podstawy eksploatacji systemów Basics of Systems Operation 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-ESE 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 14/+, C -/ -, L 16/ +, P / -, S / - 
 razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Matematyka 3: pożądana znajomość rachunku prawdopodobieństwa, podstaw 
statystyki matematycznej, metod weryfikacji hipotez, podstaw procesów 
stochastycznych i elementów logiki, rozkładów zmiennych losowych; 
Podstawy metrologii/Miernictwo elektroniczne: pożądana znajomość właściwości 
przetworników pomiarowych, elementów teorii niepewności wyników pomiarów, 
organizacji procedur pomiarowych i interpretacji wyników pomiarów; 
Podstawy przetwarzania sygnałów: pożądana znajomość podstaw analizy widmowej, 
filtracji cyfrowej, konwersji analogowo-cyfrowej i cyfrowo-analogowej. 
Układy cyfrowe: struktury i analiza stanów logicznych w układach cyfrowych. 

Program: 

Semestr: VII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Dąbrowski;  dr inż. Wiktor Olchowik 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Elektronicznych 

Skrócony opis przedmiotu: 

Dyskusja pojęć: eksploatacja, diagnozowanie, niezawodność, bezpieczność. System 
antropotechniczny. Pojęcia zdatności i niezdatności. Trójwarstwowy model procesu 
eksploatacji. Rodzaje i formy diagnozowania. Procedury diagnostyczno-obsługowe. 
Wnioskowanie diagnostyczne. Wskaźniki i funkcje niezawodności użytkowej. 
Właściwości podstawowych struktur niezawodnościowych. Błędy w układach cyfrowych 
i przyczyny ich powstawania, metody diagnozowania i testowania układów cyfrowych, 
systemy tolerujące uszkodzenia, testowanie oprogramowania. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 
Tematy kolejnych zajęć (po 2 godziny lekcyjne): 

1. System antropotechniczny. Trójwarstwowy model procesu eksploatacji. 
(Struktura systemu i relacji z otoczeniem. Pojęcia zdatności i niezdatności technicznej 
 i funkcjonalnej, chwilowej i zadaniowej. System przeciwdestrukcyjny).  

2. Struktura procesu diagnozowania.  
(Wnioskowanie diagnostyczne. Formy diagnozowania. Optymalizacja procedur 
diagnozowania. Wiarygodność diagnoz).  

3. Wskaźniki i funkcje niezawodności użytkowej.  
(Nieuszkadzalność, częstość uszkodzeń, intensywność uszkodzeń, średni czas między  
uszkodzeniami, gęstość prawdopodobieństwa zdatności, gotowość obiektu).  

4. Podstawowe struktury niezawodnościowe.  
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(Struktura szeregowa, równoległa, progowa. Modele rozkładów czasu zdatności 
obiektów).  

5. Testowanie układów kombinacyjnych i sekwencyjnych. 
Uszkodzenia i błędy w układach cyfrowych oraz ich fizyczna interpretacja. Błędy 
statyczne i dynamiczne oraz przyczyny ich powstawania. Klasyfikacja i metody tworzenia 
testów. Metody testowania. D-algorytm. 

6. Testowanie układów VLSI oraz pamięci półprzewodnikowych. 
Testowanie układów VLSI. Specyfika pamięci. Typy błędów i ich klasyfikacja. Algorytmy 
testowania. Testy pamięci i ich wydajność. Kompresja odpowiedzi. 

7. Testowanie systemów cyfrowych. 

Magistrale testowe. Testowanie funkcjonalne, wewnątrzukładowe oraz z 
wykorzystaniem ścieżki krawędziowej. Systemy tolerujące uszkodzenia. Testowanie 
oprogramowania. 

Laboratoria 
Tematy ćwiczeń: 

1. Badanie właściwości układu przeciwdestrukcyjnego. / 4 godz.  
(Identyfikacja właściwości ochronnych elektrycznej listwy zasilającej).  

2. Wyznaczanie optymalizowanej procedury diagnostycznej. / 4 godz.  
(Ilustracja wnioskowania diagnostycznego na przykładzie układu elektrycznego).  

3. Badanie wybranych struktur niezawodnościowych. / 2 godz.  
(Symulacyjne wyznaczanie podstawowych wskaźników niezawodnościowych obiektów o 
typowych strukturach).  

4. Badanie wiarygodności diagnoz. / 2 godz.  
(Symulacyjna ilustracja wpływu zakłóceń na wiarygodność diagnoz. Ilustracja sposobu 
zwiększania niezawodności diagnoz w oparciu o tworzony nadmiar informacyjny). 

5. Tworzenie testów z wykorzystaniem D-algorytmu /2 godz. 
Tworzenie testów diagnozujących zadane błędy dla wybranych układów cyfrowych z 
wykorzystaniem D-algorytmu w oparciu o autorski program. 

6. Analiza testów pamięci RAM /2 godz. 
Badanie wydajności zadanych testów pamięci RAM z wykorzystaniem oprogramowania 
narzędziowego. 

Literatura: 

Podstawowa: 

[1] Będkowski L. Dąbrowski T.: Podstawy eksploatacji. Cz.1. Podstawy diagnostyki  

technicznej, WAT 2000 

[2] Będkowski L. Dąbrowski T.: Podstawy eksploatacji. Cz.2. Podstawy niezawodności  

eksploatacyjnej, WAT 2006 

[3] Dąbrowski T., Paś J., i in.: Podstawy eksploatacji systemów.  Laboratorium, WAT 
2014 

[4] Sosnowski J.; Testowanie i niezawodność systemów komputerowych, Akademicka 
Oficyna Wydawnicza EXIT; 2005 

[5] Mrozek J., Yarmolik V. Problemy funkcjonalnego testowania pamięci RAM, Oficyna 
wydawnicza politechniki Białostockiej, 2009 

 

Uzupełniająca: 

[1] Polska Norma. Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność; jakość obsługi.  

PN-93/N-50191  

[2] Polska Norma. Diagnostyka techniczna. Terminologia ogólna. PN-90/N-04002  

[3] Polska Norma. Eksploatacja obiektów technicznych. Terminologia ogólna. PN-82/N-
04001 

[4] Charloy A.: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych, cz.1, 2, 3, 4, WNT, 
Warszawa 2000 

[5] Horwitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki, cz.1, 2,  WKiŁ, Warszawa 2014  
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[6] Oprac. zbiorowe: L. Hasse, J. Kołodziejski, Z. Karkowski, A. Konczakowska, L. 
Spiralski: Zakłócenia w aparaturze elektronicznej, Wyd. Radioelektronik, Warszawa 
1995 

[7] Naraj Jha, Sandeep Gupta; Testing of digital systems; Oxford 2003 

Efekty uczenia się: 

W01 - ma podstawową wiedzę w zakresie procesów eksploatacji obiektów technicznych 
i systemów antropotechnicznych w aspekcie relacji z procesami diagnozowania oraz 
procesami aktywnego kształtowania niezawodności / K_W18 

W02 - ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych 
uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz uwarunkowań bezpiecznej eksploatacji 
urządzeń technicznych / K_W19 

W03 - ma podstawową wiedzę w zakresie tworzenia struktur obiektów i systemów o 
wymaganej niezawodności funkcjonalnej oraz świadomość wpływu relacji pomiędzy 
elementami systemu eksploatacji na efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo 
realizacji zadań eksploatacyjnych / K_W21 

U01 - posiada umiejętność samodzielnego kształcenia się w celu podnoszenia 
kompetencji zawodowych / K_U06 

U02 - posiada umiejętność wykorzystania metod diagnozowania do analizy i oceny 
działania obiektów technicznych i systemów antropotechnicznych / K_U07 

U03 - potrafi tworzyć proste procedury testowania elementów i systemów technicznych 
oraz realizować wnioskowanie eksploatacyjne / K_U13 

U04 - potrafi rozwiązywać zadania inżynierskie z uwzględnieniem ich aspektów 
systemowych i pozatechnicznych, zwłaszcza środowiskowych / K_U19 

K01 - ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności 
inżyniera-elektronika, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność 
za podejmowane decyzje / K_K02 

K02 - ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz deklaruje gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania / K_K04 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot kończy się zaliczeniem. 
Przedmiot jest zaliczany na podstawie wyników pisemnego testu, obejmującego 
zagadnienia z całego programu przedmiotu oraz z uwzględnieniem oceny wykonanych 
ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych. 
Warunkiem dopuszczenia do testu zaliczeniowego jest uzyskanie ocen pozytywnych z 
wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Na ocenę każdego ćwiczenia rzutuje ocena wiedzy 
z zakresu tematu ćwiczenia, ocena efektywności i samodzielności realizacji zadania 
laboratoryjnego oraz ocena wykonanego sprawozdania. 
Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest: uzyskanie pozytywnej, uśrednionej 
oceny z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z 
testu. 
Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco: 
efekty z kategorii wiedzy (W01, W02, W03) weryfikowane są w cząstkowym zakresie 
poprzez skuteczną realizację ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych, a w zakresie 
całościowym przez wynik testu, efekty z kategorii umiejętności (U01, U02, U03, U04) 
weryfikowane są przez skuteczną realizację technicznych elementów zadań 
laboratoryjnych, ćwiczeń audytoryjnych oraz przez wyniki pracy własnej studenta, 
efekty z kategorii kompetencji społecznych (K01, K02) weryfikowane są przez 
pozytywną zespołową realizację ćwiczeń laboratoryjnych. 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
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Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach  / 14 godz. 
2. Udział w laboratoriach  / 16 godz.. 
3. Udział w ćwiczeniach  / 0 
4. Udział w seminariach  / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 14 godz. 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 16 godz.. 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń /  0 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu  / 0 
10. Udział w konsultacjach  / 8 godz. 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 godz. 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne: 16 godz. / 1 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 32 godz. / 2 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 30 godz. / 2 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 38 godz. / 2 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami Project Management 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-ZPr 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 10/+,  L 16/ +, S 4/ + 
razem: 30 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Brak 

Program: 

Semestr: VII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr hab. inż. Dariusz Laskowski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony 
opis 

przedmiotu: 

Podczas zajęć audytoryjnych omawiane są współczesne stosowane standardy 
(metodyki) zarządzania projektami na różnych warstwach i poziomach. 
Wyspecyfikowane zostaną istotne procesy zarządzania w ujęciu strategicznym i 
operacyjnym, scharakteryzowane zostanie również uzasadnienie biznesowe przy 
uwzględnieniu analizy ryzyka i specyfiki sektora mundurowego. 
Zasadnicze treści zostaną przedstawione w skondensowany sposób adekwatnie do 
percepcji słuchaczy. 
Student nabędzie praktycznych umiejętności konieczny do pełnienia funkcji Kierownika 
Zadania (Grupy Zadań) i Kierownika Projektu. 

Pełny 
opis 

przedmiotu 
(treści 

programowe): 

Wykłady/metody dydaktyczne: wykład wspierany prezentacjami komputerowymi 

1. Standardy (metodyki) zarządzania projektami. /1 g /. Charakterystyka i analiza 
porównawcza zasadniczych standardów zarządzania projektami. 

2. Zarządzanie strategiczne projektem. / 2 g /. Inicjowanie projektu. Sterowanie etapami. 
Dostarczanie produktów. Obowiązki osób funkcyjnych. Tolerancja. 

3. Specyfikacja procesów. /1 g /. Procesy Zarządzania Strategicznego i Operacyjnego. 
Relacje pomiędzy proce1sami, działaniami i czynnościami. 

4. Uzasadnienie biznesowe. /2 g /. Pryncypia. Zasadność biznesowa. Zużywanie 
potencjału. Koncentracja na produkcie. 

5. Analiza ryzyka. /2 g /. Specyfikacja pojęcia. Identyfikacja zagrożeń. Zarządzanie 
ryzykiem. Szacowanie subiektywne i obiektywne. 

6. Struktury odpowiedzialności osób funkcyjnych. /2 g /. Opis funkcji Komitetu 
Sterującego, Kierownika Projektu, Kierownika Zespołu, Biura i Wsparcia Projektu. 

 

Laboratoria/metody dydaktyczne: praca w podgrupach na stanowiskach 
laboratoryjnych pod nadzorem nauczyciela akademickiego 
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1. Zarządzanie projektem wg Prince2®. / 4 g /. Przedstawienie determinant bazowych. 

2. Wykonanie zasadniczych produktów projektu. / 4 g /. Opracowanie dokumentów 
inicjacji projektu (Cel biznesowy, Opis produktu końcowego projektu, Opis kamieni 
milowych, Analiza ryzyka, Wykonanie Harmonogram, itp.). 

3. Prezentacja realizacji etapu badań naukowych na VI PGT / 4 g /. Dokumenty 
rozpoczęcia i zakończenia zadań. Omówienie tolerancji w zasobach ludzkich, czasu i 
środkach finansowych. Graficzne zobrazowanie procesów. Analiza zagrożeń 
osiągnięcia produktu cząstkowego i finalnego. 

4. Prezentacja realizacji etapu prac rozwojowych i wdrażania do produkcji / 4 g /. 
Dokumenty rozpoczęcia i zakończenia zadań. Omówienie tolerancji w zasobach 
ludzkich, czasu i środkach finansowych. Graficzne zobrazowanie procesów. Analiza 
zagrożeń osiągnięcia produktu cząstkowego i finalnego. 

 

Seminaria/metody dydaktyczne: referowanie przez studentów sposobu rozwiązania 
zadania i uzyskanych wyników 

1. Propozycja efektywnej metody zarządzania projektem pod kątem wybranego 
parametru optymalizacji. /2 g /. 

2. Rola negocjacji w procesie zarządzania projektem. / 2 g /. 

Student nabędzie wiedzę teoretyczną z obszaru współcześnie stosowanych metodyk zarządzania projektem 
realizowanym zarówno przez pojedynczego wykonawcę jak i konsorcjum składające się z jednostek naukowych, 
uczelni i przedsiębiorstw. 

Student potrafi efektywnie i kreatywnie określać zakres zadań składowych projektu i przypisywać je adekwatnym 
osobom funkcyjnym oraz nabędzie podstawowych umiejętności z zakresu monitorowania ich pracy. 

Umożliwi to słuchaczom pozyskanie praktycznych umiejętności w zakresie pełnienia istotnych funkcji w dziale 
projektowym i wdrożeniowym niezależnie od uwarunkowań zewnętrznych i specyfiki jednostki organizacyjnej. 

W efekcie końcowym student potrafi zastosować nabytą wiedzę teoretyczną w zakresie właściwego i 
odpowiedzialnego postępowania z otrzymanych do realizacji przedsięwzięciem uwzględniającym posiadany 
potencjał ludzki i wsparcie techniczne w zdefiniowanych reżimach czasowych. 

Zagadnienia teoretyczne przedstawiane i omawiane na wykładach zostaną dokładnie przeanalizowane na 
laboratoriach i seminarium. Zasadnicze treści programowe zostaną przedstawione w skondensowany sposób 
adekwatnie do percepcji słuchaczy. 

Student nabędzie wiedzę teoretyczną z obszaru współcześnie stosowanych protokołów trasowania i narzędzi 
monitorowania sieci komputerowych. 

Student potrafi efektywnie i kreatywnie konfigurować stacje sieciowe z wykorzystanie komercyjnych i open 
source-owych aplikacji. 

Literatura: 

Podstawowa: 
1. Kaszlajda A., Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach, Helion, 2010. 
2. Filański M., Zarządzanie projektami informatycznymi, PWN, 2009. 
3. Phillips J., Zarządzanie projektami IT. Wydanie III, Helion, 2011. 
4. Office of Government Commerce, PRINCE2® - Skuteczne zarządzanie projektami, 

TSO, 2010. 
5. Marek P., Zarządzanie projektami, PWN, 2011 
6. Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, 2012. 
7. Stephen B., Zarządzanie Projektami, PWE, 2010. 
8. Shephar A., Nowe spojrzenie na zarządzanie projektami, Microsoft Press, 2008. 
9. Newton R., Poradnik menedżera projektu. Praktyczne narzędzia, techniki i listy 

kontrolne, Edgard, 2011. 
10. Kisielnicki J., Zarządzanie projektami, Wolters Kluwer polska, 2011. 

Uzupełniająca: 
1. John N. M., Zarządzanie projektami. Zastosowanie w biznesie, inżynierii i nowych 

technologiach, Wolters Kluwer polska, 2011. 
2. Harper-Smith P. Zarządzanie Projektami Prosta Droga Do Sukcecu, MT Biznes, 

2012. 
3. Szyjewski Z., Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Placet, 2004. 
4. Chmielewski J., Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi. Poradnik 

dla menedżerów, Helion, 2007. 
5. Materiały udostępniane na recenzowanych stronach WWW: http://www.iso.org, 

http://www.prince2.com, http://www.pmi.org, http://4pm.pl, 
http://www.bsigroup.com/ 
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Efekty 
uczenia się: 

W1 – Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystujących wiedzę z zakresu elektroniki i telekomunikacji / K_W11 

U1 – potrafi pracować indywidualnie i w zespole / K_U02 

U2 – potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania 
projektowego oraz przeprowadzić dyskusję dotyczącą przed-stawionej prezentacji / 
K_U04 

K1 – potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny / K_K06 

Metody i kryteria 
oceniania 

(sposób sprawdzania 
osiągnięcia przez 

studenta 
zakładanych 

efektów 
uczenia się): 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen z kolokwiów wstępnych i ocen 
ze sprawozdań. 
Seminarium zaliczane jest na podstawie: oceny za przygotowany i wygłoszony referat i 
prezentację 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów 
oraz zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i seminarium. 
Osiągnięcie efektu W1 - weryfikowane jest poprzez ocenę kolokwiów wejściowych w 
czasie laboratoriów oraz zaliczenia 
Osiągnięcie efektu U1, U2 - sprawdzone jest poprzez ocenę sprawozdań z ćwiczeń 
laboratoryjnych oraz ocenę z przygotowanej i wygłoszonej prezentacji 
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzone jest poprzez ocenę umiejętności poszukiwania 
wiedzy w celu przygotowania się do laboratoriów, seminariów i zaliczenia 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy 

studenta): 

1. Udział w wykładach / 10 

2. Udział w laboratoriach / 16 

3. Udział w ćwiczeniach / - 

4. Udział w seminariach / 4 

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 22 

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 40 

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / - 

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 10 

9. Realizacja projektu / - 

10. Udział w konsultacjach / 12 

11. Przygotowanie do egzaminu / - 

12. Przygotowanie do zaliczenia / 6 

13. Udział w egzaminie / - 
 
Zajęcia praktyczne: 20 godz./ 0,7 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 70 godz./ 2,8 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 102 godz./ 3,4 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 42 godz./ 1,7 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Podstawy teledetekcji Remote sensing principles 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-RSP    

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 14/+, C -/ -, L 16/ +, P -/ -, S -/ - 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Physics 1; 2, Physical basics of electronics,  / prerequisites: Digital Fundamentals, 
Modulation and Demodulation Fundamentals, Radio Communications Fundamentals, 
Microcontroller Programming,    

Program: 

Semestr: VI 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr inż. Tomasz Borowski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Radioelektroniki 

Skrócony opis przedmiotu: 

The course of subject is to familiarize students with the basics of remote sensing. Issues 
related to remote sensing are discussed, namely:  
Definitions of remote sensing, the essence and tasks of remote observation and sensing. 
Types of radiation used in remote sensing.  
Classifications of sensors used in remote sensing. 
Methods of transmission and reception of signals in remote sensing. 
Processing of signals, data and imaging in acoustic, microwave, optical and 
optoelectronic remote sensing devices and systems.  
Remote sensing acoustic and optoelectronic devices.  
Basic characteristics and parameters of selected remote sensing acoustic and 
optoelectronic devices and systems.  
Examples of selected remote sensing devices, products, systems, services and their 
applications.   

Full description of the  
subject 

(program content): 
 

Pełny opis  przedmiotu 
(treści programowe): 

Lectures . /14/ 

1. Remote sensing: / 2 hours 
   introductory remarks; definitions, classifications, configurations of sensors,  
   features and characteristics of simple and chirping signals  

2. Applications of remote sensing sensors: / 2 hours. 
    detection and location: SONAR, Ultrasonography.  

3. Remote sensing in meteorology and environmental observation: / 2 hours. 
    measurements of temperature, wind and current speed, SODAR, ADCP.  

4. Geophysical Radar / 2 hour  
    characteristics, properties,  

5. Optical sensors  / 2 hours. 
    optical scanning, LIDAR; adaptive optics.  
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6. Photonic radars: / 2 hours. 
    features, operation, applications, 

7. Quantum detection: / 2 hours. 
    features, operation, applications, 

Laboratories / 16  
1. Detecting an object by radar and measuring coordinates /2  hours. 
2. Primary radar in air traffic control systems / 2  hours. 
3. Secondary radar in air traffic control systems / 2  hours. 
4. Ground penetrating radar / 2  hours 
5. Radar cross section / 2 hours. 
6. Introduction to sonolocation  / 2  hours.   
7. Acoustic sensors / 2  hours.  
8. LIDAR / 2 hours. 

Reference:   
(Literatura: ) 

 

Basic: 

1. Campbell J.B., Wynne R.H.: Introduction to remote sensing. Fifth Edition. The Guilford 
Press, 2011, A Division of Guilford Publication, Inc. 
2. Bhatta B.: Remote sensing and GIS. Oxford University Press, 2008 
3. Elachi C.: Introduction to the physics and techniques of remote sensing; Wiley J. & 
Sons, 1987 
4. Kolev N., Sonar systems, InTech  2011.  

5. Hodges  R., Underwater acoustics, Wiley 2010. 

6. Iniewski K.: Optical, Acoustic, Magnetic, and Mechanical Sensor Technologies, CRC 
Press, 2017 

7. Van der Lugy A.: Optical Signal Processing. Wiley J. & Sons. 2005. 
8. Wabnitz S., Eggleton B.J.: All-Optical Signal Processing: Data Communication and 
Storage Application, Springer, 2015 
9.Tyson R. H.:  Principles of Adaptive Optics, CRC Press Taylor & Francis Group, 2015   
 

Supplementary:  

1. Arnau A.: Piezoelectric Transducers and Applications, Springer 2008.  

2. Hansen R. E.: Introduction to sonar,  Course materiel to INF-GEO4310, University of 
Oslo, Autumn 2009  
4. Ioannis A. Jørgensen E., Bradley H.: On the theory of  
SODAR measurement techniques, DTU 2003 
5. Rosencwaig A.: Photoacoustic and Photoacoustic Spectroscopy, Wiley & Sons.1980 

Educational outcomes: 
(Efekty uczenia się) 

W1 / Zna podstawowe zjawiska związane z propagacją fal elektromagnetycznych  /  
K_W02 

W1/  Zna podstawowe sposoby wykrywanie obiektów i pomiarów współrzędnych 
obiektu za pomocą radaru / K_W02   
W1 / Zna funkcję i rolę radaru głównego w systemach kontroli ruchu lotniczego  / 
K_W02   
W1 / Zna i rozumie funkcję i rolę radaru pomocniczego w systemach kontroli ruchu 
lotniczego / K_W02   
W1 / Zna i rozumie działanie radaru penetrującego ziemię / K_W02   
W1 /  Zna podstawowe zjawiska związane z propagacją dźwięku w gazach, cieczach i 
ciałach stałych /  K_W02 

W2 / Zna metody generacji i detekcji dźwięku w ośrodkach gazowych, ciekłych i stałych. 
/ K_W05 

W3 / Zna budowę i zasadę działania urządzeń akustolokacyjnych. / K_W011 

W3 / Zna budowę i zasadę działania urządzeń fotoakustycznych / K_W011 

W3 Zna i rozumie zasadę rekonstrukcji obrazu z danych uzyskiwanych podczas skaningu 
teledetekcyjnego  /  K_W01 

U1 / Potrafi wybrać metodę teledetekcji w stosunku do potrzeb  / K_U01 

U3 /  Potrafi przetwarzać i interpretować proste dane teledetekcyjne / /K_U15 K1 / Jest 
świadom zalet i ograniczeń systemów teledetekcyjnych. / K_K06 

K1 / Dostrzega potrzebę doskonalenia i samokształcenia się  / K_K01 

https://www.crcpress.com/Optical-Acoustic-Magnetic-and-Mechanical-Sensor-Technologies/Iniewski/p/book/9781138074811
https://www.crcpress.com/Optical-Acoustic-Magnetic-and-Mechanical-Sensor-Technologies/Iniewski/p/book/9781138074811
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Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Wykład zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie 
laboratorium Osiągnięcie efektów W1, W2, W3, K1, weryfikowane jest testem 
wielokrotnego wyboru.   
Osiągnięcie efektów U1, U3, sprawdzane podczas seminarium.  
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 14 
2. Udział w laboratoriach / 16 
3. Udział w ćwiczeniach / - 
4. Udział w seminariach  / - 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 20 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń /- 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / - 
9. Realizacja projektu / - 
10. Udział w konsultacjach / 10 
11. Przygotowanie do egzaminu / - 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
13. Udział w zaliczeniu /  
 
 
Zajęcia praktyczne: 0 godz./ 0 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 0 godz./ 0 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 70 godz./ 2,5 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego :  40 godz./1,5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Systemy pomiarowe Measuring systems 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-SPom 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 2/+, C 0/ -, L 12/ +, P 0/ -, S 0/ - 
razem: 14 godz., 1 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

1. Układy cyfrowe / wymagania wstępne: znajomość podstawowych układów 
kombinacyjnych i sekwencyjnych oraz logiki układów programowalnych. 

2. Podstawy przetwarzania sygnałów / wymagania wstępne: znajomość podstaw 
analizy widmowej sygnałów ciągłych i dyskretnych. 

Program: 

Semestr: IV 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr hab. inż. Jacek Jakubowski, mgr inż. Krzysztof Kocoń 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Elektronicznych 

Skrócony opis przedmiotu: 

Przedmiot zapoznaje z podstawowymi zagadnieniami wykorzystania techniki 
komputerowej w pomiarach wielkości elektrycznych. Przedstawia budowę urządzeń 
przeznaczonych do cyfrowej analizy widmowej, podstawowe struktury i standardy 
interfejsów, oprogramowanie stosowane w systemach pomiarowych oraz wirtualne 
przyrządy pomiarowe. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Automatyzacja pomiarów (2h) 

Pojęcie systemu pomiarowego. Charakterystyka wybranych interfejsów stosowanych w 
apa-raturze pomiarowej. Oprogramowanie systemów pomiarowych. Wirtualne 
przyrządy pomiarowe. 

Laboratoria 

1. Pomiary widma (4h) 

Zapoznanie z rodzajami i obsługą analizatorów widma (dobór zakresu analizy i 
parametrów filtru pośredniej częstotliwości oraz filtru wizyjnego w analizatorach 
analogowych, dobór częstotliwości próbkowania w analizatorach cyfrowych). 
Wykonanie praktycznych badań analizatorów widma prezentujących ich własności 
(badanie wpływu szerokości pasma filtru pośredniej częstotliwości na rozdzielczość, 
badanie wpływu szybkości analizy na postać widma, badanie wpływu okien czasowych na 
postać widma w analizatorach cyfrowych). 

2. Automatyzacja pomiarów (4h) 

Zapoznanie z rodzajami i obsługą interfejsów pomiarowych oraz oprogramowaniem 
syste-mów pomiarowych (przygotowanie aparatury pomiarowej do pracy systemowej w 
standar-dzie RS232, GPIB i USB, zapoznanie ze środowiskiem Agilent VEE, przesyłanie 
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komunikatów w standardzie SCPI). Opracowanie programów sterujących dla realizacji 
zadań automatycznego wykonywania pomiarów. 

3. Wirtualne przyrządy pomiarowe (4h) 

Zapoznanie z budową i podstawową obsługą modułu pomiarowego klasy NI myDAQ 
(usta-nowienie sesji akwizycji danych, wyzwolenie pomiarów, przetworzenie i 
zobrazowanie uzy-skanych danych). Opracowanie programów do realizacji zadań 
wirtualnego przyrządu pomia-rowego. 

Literatura: 

Podstawowa: 

Praca zbiorowa, Miernictwo Elektroniczne. Laboratorium, Redakcja Wydawnictw 
Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, 2016.  
 

Uzupełniająca: 

A. Chwaleba i inni, Metrologia elektryczna, WNT Warszawa, wyd. XI, 2014. 

Efekty uczenia się: 

W1 / Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad 
działania elektronicznych układów pomiarowych i przyrządów pomiarowych / K_W11 

W2 / Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury sprzętowej 
komputerów oraz metodyki i technik programowania w kontekście budowy systemów 
pomiarowych/ K_W06 

U1 / Student potrafi dokonać analizy sygnałów stosując techniki analogowe i cyfrowe 
oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe/ K_U08 

U2 / Student potrafi posługiwać się programowymi i sprzętowymi narzędziami 
wspomagającymi projektowanie, zarządzanie i administrowanie systemami 
elektronicznymi/ K_U18 

K1 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania / K_K04 

Metody i kryteria 
oceniania (sposób 

sprawdzania osiągnięcia  
przez studenta zakładanych 

efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen uzyskanych z kolokwium 
wstępnego oraz ocen za sprawozdania wykonywane w ramach pracy domowej.  
Osiągnięcie efektu W1, W2 oraz U1, U2, K1  weryfikowane jest podczas ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 2 
2. Udział w laboratoriach / 12 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 4 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 10 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 1 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne: 12 godz./ 0,4 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 22 godz./ 0,9 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 28 godz./ 0,9 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 15 godz./ 0,6 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Propagacja fal 

elektromagnetycznych 
Propagation of the electromagnetic 

waves 

Kod przedmiotu: WELEXCSJ-PPE 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 10/+, C /10 +, L 8/ +, S/2 - 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Teoria Pola Elektromagnetycznego, Podstawy Radiokomunikacji i Teorii Anten 

Program: 

Semestr: VIII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: prof. dr hab. inż. Roman Kubacki 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

Elektrodynamiczne uwarunkowania propagacji fal elektromagnetycznych. Zależności 
analityczne pola anten rzeczywistych w propagacji jedno- i dwu-drogowej. Propagacja 
wielodrogowa. Zaniki. Modele propagacyjne. Promieniowanie anten z elektronicznym 
sterowaniem położenia charakterystyki promieniowania.  uwarunkowania propagacji 
pola elektromagnetycznego w antenach adaptacyjnych.  Pole promieniowania w 
układach antenowych w systemach MIMO oraz mMIMO. Modelowanie propagacji fal 
EM w narzędziu ICS-Telecom. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Elektrodynamiczne uwarunkowania propagacji fal elektromagnetycznych. Morfologia 
pola promieniowania. / 2 godz. 

2. Charakterystyczne obszary pola promieniowania anten rzeczywistych. Pole bliskie, 
obszar przejściowy (Fresnela), strefa daleka, strefy propagacyjne Fresnela. / 2 godz. 

3. Polaryzacja fali. Odbicie fali na granicy 2 ośrodków. Analityczne zależności 
matematyczne pola promieniowania w propagacji jedno- i dwu-drogowej. / 2 godz. 

4. Propagacja fali płaskiej i sferycznej. Propagacja rodzaju TEM. Fale niejednorodne i 
mody (TE, TM).  Propagacja wielodrogowa. Zaniki. Modele propagacyjne. / 2 godz. 

5. Promieniowanie anten z elektronicznym sterowaniem położenia charakterystyki 
promieniowania.  Uwarunkowania propagacji pola elektromagnetycznego w 
antenach adaptacyjnych.  Pole promieniowania w układach antenowych w systemach 
MIMO oraz mMIMO. Emisja i propagacja fal w układach antenowych w systemie 5G. 
/ 2 godz. 

Ćwiczenia  

1. Obliczanie zasięgów pola bliskiego i strefy dalekiej dla dipola Hertza i anten 
rzeczywistych. Wyprowadzenie i rozwiązanie równania falowego/ 2 godz. 

2. Wyprowadzenie równia radiolokacyjnego i obliczenia praktyczne. / 2 godz. 
3. Obliczanie stref propagacyjnych Fresnela dla anten mikrofalowych. Metody 

adaptacyjne charakterystyki promieniowania. / 2 godz. 
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4. Praktyczne przekształcania zależności analitycznych do wzorów propagacyjnych. / 
2 godz. 

5. Modele obliczeń pola promieniowania – modele analityczne i metody numeryczne. / 
2 godz. 

Laboratoria 

6. Modelowanie propagacji fal EM z wykorzystaniem modeli deterministycznych w 
narzędziu ICS-Telecom. / 4 godz. 

7. Modelowanie propagacji fal EM z wykorzystaniem modeli statystycznych i 
mieszanych w narzędziu ICS-Telecom. / 4 godz. 

Seminaria  

1. Propagacja fali EM w metamateriałach / 2 godz. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. R. Kubacki, „Anteny mikrofalowe, technika i środowisko”, WKiŁ 2008. 

2. D.J. Bem, „Anteny i rozchodzenie się fal radiowych”, Warszawa, 1973. 

3. W. Zieniutycz, „Anteny; podstawy polowe, Warszawa 1999. 

Uzupełniająca: 

1. R. Crane, „Propagation handbook for wireless communications system design”. 

2. C. Balanis, „Antenna theory; Analysis and design”. 

3. W. Hołubowicz, P. Płóciennik, "Systemy łączności bezprzewodowej", 

4. K. Wesołowski, "Systemy radiokomunikacji ruchomej”. 

Efekty uczenia się: 

W1 / Student ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów 
matematyki, obejmującą elementy analizy matematycznej / K_W01 

W2 / Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład 
systemów telekomunikacyjnych oraz w zakresie technik i technologii stosowanych w 
systemach elektronicznych lub telekomunikacyjnych / K_W03, K_W12 

W3 / Student ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie teorii 
sygnałów / K_W04 

U1 / Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; 
potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny / 
K_U01, K_U03 

U2 / Student potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania 
projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej 
prezentacji / K_U04 

U3 / Student potrafi zaplanować oraz przeprowadzić eksperymenty badawcze, w tym 
testowanie, symulację i pomiary charakterystyk a także ekstrakcję parametrów 
charakteryzujących rozwiązania techniczne systemów elektronicznych lub 
telekomunikacyjnych/ K_U09 

K1 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, jak również za pracę 
realizowaną w grupie / K_K01, K_K02, K_K03 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia. 
Egzamin / zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu / zaliczenia jest zaliczenie laboratoriów oraz 
ćwiczeń rachunkowych. 
Osiągnięcie efektu W1, W2, W3 - weryfikowane jest na wykładach i laboratoriach. 
Osiągnięcie efektu U1, U2, U3 - sprawdzane jest na laboratoriach i ćwiczeniach. 
Osiągnięcie efektu K1 - weryfikowane jest na wykładach, laboratoriach. 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
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Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 10. 
2. Udział w laboratoriach / 8. 
3. Udział w ćwiczeniach / 10. 
4. Udział w seminariach / 2. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 14. 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 12. 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 14 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 2 
9. Realizacja projektu /- 
10. Udział w konsultacjach / 2. 
11. Przygotowanie do egzaminu /- 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 5. 
13. Udział w zaliczeniu / 1. 
 
Zajęcia praktyczne: 33 godz./ 3 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 18 godz./1.5 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 33 godz./2 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 33 godz./2 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Komputerowa analiza układów 

elektronicznych 
Computer analysis of electronic 

circuits 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-KAUE 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 12/x, C 6/ +, L 12/ +, P 0/ -, S 0/ - 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

-/- 

Program: 

Semestr: VIII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Elektronicznych 

Skrócony opis przedmiotu: 

Moduł służy poznaniu technik obliczeniowych (formuł matematycznych oraz algorytmów 
komputerowych) przeznaczonych do rozwiązywania (symulacji i analizy) obwodów 
elektronicznych. Przedstawiane techniki mają zastosowanie zarówno do obwodów prądu 
stałego, jak i zmiennego, analizowanych w dziedzinie czasu oraz częstotliwości. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godziny lekcyjne): 

1. Komputerowe formułowanie równań obwodu. 
Zmodyfikowana metoda węzłowa. Technika szablonów. Algorytmizacja procesu 
formułowania równań. 

2. Analiza stałoprądowa obwodów nieliniowych. 
Algorytm Newtona-Raphsona. Modele iterowane elementów. Modyfikacje 
algorytmu poprawiające zbieżność obliczeń: ustalanie wartości startowych, 
metoda parametryzacji źródeł, metoda omijania, zagadnienie minimalnych i 
maksymalnych konduktancji. 

3. Małosygnałowe analizy częstotliwościowe. 
Analiza stanu ustalonego. Analiza zniekształceń nieliniowych. Analiza szumowa. 

4. Analiza czasowa. 
Metody całkowania numerycznego w kontekście sieci stowarzyszonej 
określającej własności dynamiczne obwodu. Modele stowarzyszone elementów 
reaktancyjnych. Zbieżność i stabilność algorytmów całkowania numerycznego. 
Istota i metody dynamicznej zmiany kroku. 

5. Analiza widmowa. 
Transformacja Fouriera: geneza, interpretacja fizyczna i podstawowe własności 
DFT. Zjawisko przecieku. Okienkowanie sygnału. FFT. 
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6. Analiza wrażliwościowa i statystyczna. 
Analiza wrażliwościowa. Analiza Monte Carlo. Analiza najgorszego przypadku. 

Ćwiczenia 

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godziny lekcyjne): 

1. Komputerowe formułowanie równań obwodu. 
Zastosowanie zmodyfikowanej metody węzłowej oraz algorytmu eliminacji 
Gaussa do rozwiązania przykładowego obwodu liniowego. 

2. Analiza stałoprądowa obwodu nieliniowego. 
Zastosowanie algorytmu Newtona-Raphsona oraz modeli iterowanych 
elementów nieliniowych do rozwiązania przykładowego obwodu nieliniowego 
prądu stałego. 

3. Analiza czasowa obwodu reaktancyjnego. 
Zastosowanie metod całkowania numerycznego oraz modeli stowarzyszonych 
elementów reaktancyjnych do rozwiązania przykładowego obwodu. 

Laboratoria 

Tematy kolejnych zajęć (po 4 godziny lekcyjne): 

1. Badanie algorytmów analizy stałoprądowej. 
Implementacja i weryfikacja algorytmów analizy stałoprądowej w środowisku 
Matlab. 

2. Badanie algorytmów analizy czasowej i widmowej. 
Implementacja i weryfikacja algorytmów analizy czasowej i widmowej w 
środowisku Matlab. 

3. Algorytmy standardu SPICE w zastosowaniach praktycznych. 
Zastosowanie algorytmów analizy stałoprądowej i czasowej w komercyjnych 
środowiskach symulacyjnych. 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. A. Dobrowolski, Pod maską SPICE'a. Metody i algorytmy analizy układów 
elektronicznych, BTC, 2004 

2. A. Dobrowolski, J. Kaźmierczak, A. Malinowski, Technika Obliczeniowa i Symulacyjna 
- Laboratorium, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2015 

 

Uzupełniająca: 

1. L. O. Chua, Pen-Min Lin, Komputerowa analiza układów elektronicznych. Algorytmy i 
metody obliczeniowe, WNT, Warszawa 1981 

2. S. Osowski, A. Cichocki, K. Siwek, MATLAB w zastosowaniu do obliczeń obwodowych 
i przetwarzania sygnałów, Oficyna Wydawnicza PW, 2006 

3. A. Dobrowolski, Z. Jachna, E. Majda, M. Wierzbowski, Elektronika – ależ to bardzo 
proste!, BTC, 2013 

4. A. Dobrowolski, Transformacje sygnałów – od teorii do praktyki, BTC, 2018 

Efekty uczenia się: 

W1 / Student ma wiedzę w zakresie opisu i działania obwodów i systemów 
elektronicznych oraz w zakresie niezbędnym do zrozumienia podstawowych zjawisk 
występujących w elementach i układach elektronicznych. Ma uporządkowaną wiedzę 
dotyczącą komputerowych metod formułowania równań obwodu, metody 
stałoprądowej i zmiennoprądowej analizy obwodów liniowych i nieliniowych, metody 
analizy czasowej i widmowej oraz metody analizy wrażliwościowej i statystycznej / 
K_W01, K_W02, K_W11, K_W12 

W2 / Zna i rozumie metody i techniki projektowania układów elektronicznych  i systemów 
elektronicznych oraz zna specjalizowane komputerowe narzędzia służące do symulacji 
analogowych układów elektronicznych, takie jak: ICAP/4Win, MultiSim, OrCAD PSpice 
A/D, TINA Pro oraz uniwersalne środowisko do obliczeń naukowo-technicznych Matlab 
/ K_W08, K_W15 

U1 / Student potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne oraz 
narzędzia symulacji komputerowej do analizy i oceny działania elementów 
elektronicznych oraz układów analogowych / K_U07 
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U2 / Student potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, 
symulatorami oraz narzędziami komputerowej, symulacji, analizy, weryfikacji i 
interpretacji wyników w odniesieniu do elementów, układów i systemów elektronicznych 
/K_U10 

U3 / Student potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do 
rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki oraz wybierać i 
stosować właściwe metody i narzędzia / K_U17 

K1 / Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki 
działalności inżyniera jako projektanta urządzeń elektronicznych, w tym wpływu na 
środowisko / K_K02 

K2 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 
wspólnie realizowane zadania / K_K04 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: kolokwiów wstępnych oraz pracy bieżącej na 
zajęciach. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: kolokwiów wstępnych, pracy 
bieżącej i sprawozdań. 
Egzamin jest prowadzone w formie pisemno-ustnej. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćw. rachunkowych i 
laboratoryjnych. 
Osiągnięcie efektu W1 i W2 weryfikowane jest podczas egzaminu. 
Osiągnięcie efektu U1, U3 i K1 sprawdzane jest na ćwiczeniach rachunkowych. 
Osiągnięcie efektu U1, U2, U3 i K2 sprawdzane jest na ćwiczeniach laboratoryjnych. 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 12 
2. Udział w laboratoriach / 12 
3. Udział w ćwiczeniach / 6 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 6 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 6 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 4 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 4 
11. Przygotowanie do egzaminu / 8 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 
13. Udział w egzaminie / 2 
 
Zajęcia praktyczne: 18 godz. / 0,5 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 12 godz. / 0,5 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 26 godz./ 1 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 36 godz./ 2 ECTS 

  



Karty Informacyjne Przedmiotów Ogólnych – JSM - MON 
 
 

173 | S t r o n a  
2019 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Multiband SDR Operation 
Obsługa wielozakresowych 

radiostacji SDR 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-MSDR 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 4/+, C --/ -, L 26/ +, P -/ -, S -/ - 
razem: 30 godz., 2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Podstawy telekomunikacji / definicja łańcucha telekomunikacyjnego, miary jakości 
transmisji, model kanału telekomunikacyjnego 

Podstawy Modulacji i Detekcji / podstawowe rodzaje modulacji i detekcji 
Modulacja i Detekcja / specjalizowane modemy stosowane w łączności radiowej 
Podstawy Radiokomunikacji i Teorii Anten/ podstawowe bloki funkcjonalne urządzeń 

radiokomunikacyjnych 
Technika Emisji i Odbioru / Rozwiązania układowe toru Tx i Rx w radiokomunikacji 
Anteny i Propagacja Fal / Anteny stosowane w radiokomunikacji i ich właściwości. 

Modele propagacyjne 
Systemy Radiokomunikacyjne / Podstawowe wiadomości o systemach KF i UKF 
Wojskowe Systemy Łączności Radiowej / Systemy radiowe użytkowane w wojsku 

Program: 

Semestr: IX 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr inż. Jarosław Michalak 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

Wiadomości wstępne (terminologia, charakterystyka systemu i urządzeń) 

Użytkowanie radiostacji: 

o warunki pracy, BHP; 
o cechy systemu łączności AN/PRC-117G i AN/PRC-152A 
o charakterystyka pracy w podpasmach częstotliwości; 
o tryby pracy (VULOS, HQ, HPW, ANW2); 
o pozostałe cechy radiostacji i szczególne tryby pracy; 
o obsługiwanie radiostacji. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Wydanie certyfikatów upoważnienia kryptograficznego / 2/ 

2. Widomości podstawowe o rodzinie radiostacji FALCON III / 2/ Definicja, 
konfiguracje, możliwości funkcjonalne 

Laboratoria 

1. Budowa radiostacji, menu radiostacji, kryptografia w radiostacji. /4 / Praca na 
sprzęcie 

2. Programowanie oraz obsługa radiostacji w trybie VULOS. /4/ Praca na sprzęcie 
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3. Programowanie oraz obsługa radiostacji w trybie HAVEQUICK. /4/ Praca na 
sprzęcie 

4. Programowanie oraz obsługa radiostacji w trybie HPW. /4 / Praca na sprzęcie 

5. Programowanie radiostacji z wykorzystaniem aplikacji wspomagającej 
planowanie misji – tryb ANW2 /4/ Praca na sprzęcie 

6. Ćwiczenia uzupełniające, praktyczne zadania indywidulne, test zaliczający /6 / 
Praca na sprzęcie 

Literatura: 

1. AN/PRC-117G Multiband Manpack Radio Operations – Student Guide 
(10515-0319-4500) 

2. AN/PRC-117G Multiband Manpack Radio Operations - Operation Manual 
(10515-0319-4200) 

3. AN/PRC-152A Multiband Handheld Radio Operations – Student Guide 
(10515-0409-4500) 

4. AN/PRC-152A Multiband Handheld Radio Operations –Operation Manual 
(10515-0409-4200) 

5. HPW IP Networking System Guide for the Falcon III Radio Suite (12073-0198) 

6. Adaptive Networking Wideband Waveform C (ANW2C) Configuration with 
the AN/PRC-117G (12073-0191) 

7. AN/PRC-152 Mission Planning and Programming Guide (10515-0411-4200) 

Efekty uczenia się: 

W1 / posiada wiedzę z zakresu znajomości rodzajów sił zbrojnych, struktur 
organizacyjnych, wyposażenia, rodzajów działań bojowych i ich zabezpieczenia, 
systemu dowodzenia i stopnia jego automatyzacji, sposobów ugrupowania wojsk w 
toku działań bojowych, wypełniania dokumentów bojowych, wszechstronnego 
zabezpieczenia działań, w tym logistycznego/ K_W09 

W2 / posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji sprzętu 
telekomunikacyjnego, szczególnie WE stosowanego w SZ, ich wzajemnej współpracy i 
konfiguracji / K_W10, K_W23, K_W24 

U1 / potrafi zaplanować wykorzystanie oraz eksploatować środki telekomunikacyjne w 
szczególności wchodzące w skład systemów WE w działaniach taktycznych / K_U01, 
K_U02, K_U03 

K1 / jest otwarty na nowości technologiczne i inicjatywę we wprowadzaniu nowych 
technik i technologii z zakresu telekomunikacji w SZ RP / K_K01, K_K06 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.  
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia wszystkich laboratoriów 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnego i praktycznego testu. 
 
Osiągnięcie efektu W1, W2, U1, - weryfikowane jest podczas zaliczenia 
Osiągnięcie efektu W1, W2, U1, K1,- weryfikowane jest podczas laboratorium 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 4 
2. Udział w laboratoriach / 26 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 
4. Udział w seminariach  / …--.. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 4 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 16 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / -- 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / …--.. 
9. Realizacja projektu / -- 
10. Udział w konsultacjach / 6 
11. Przygotowanie do egzaminu /-- 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 4 
13. Udział w egzaminie /  
 
Zajęcia praktyczne: 26….. godz./…1..ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 22….. godz./…1..ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 56….. godz./…2..ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 36….. godz./…1..ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Programowalne układy cyfrowe Programmable Logic Devices 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-PUC 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 14/x, L 16/ + 
razem: 30 godz., 4 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Układy cyfrowe / znajomość problematyki z zakresu przedmiotu 
Elementy elektroniczne / znajomość problematyki z zakresu przedmiotu 
Technika układów programowalnych / znajomość problematyki z zakresu przedmiotu 

Program: 

Semestr: VII 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): AEE – automatyka, elektronika i elektrotechnika 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

W ramach przedmiotu prezentowane są szczegółowe treści dotyczące budowy i 
sposobów konfigurowania wybranych układów programowalnych. Omawiane są 
budowa, funkcjonalności i sposoby konfigurowania wybranych bloków IP. Realizowane 
są projekty układów cyfrowych z zastosowaniem bloków IP. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Cyfrowe układy scalone / 1h / klasyfikacja 

2. Architektury wybranych złożonych programowalnych struktur logicznych (CPLD) / 
1h / przegląd układów różnych producentów 

3. Architektury wybranych programowalnych matryc bramkowych (FPGA) / 1h / 
przegląd struktur różnych producentów 

4. FPGA – dedykowane bloki wbudowane (bloki zegarowe, pamięci, multiplikatory) / 1h 
/ prezentacja stałych bloków cyfrowych 

5. FPGA – połączenia, bloki IO, standardy interfejsów / 1h / przepływ danych i 
sygnałów 

6. Bloki funkcjonalne IP w układach FPGA / 1h / przegląd wirtualnych bloków 
cyfrowych różnych producentów 

7. Proces projektowania układów cyfrowych realizowanych w strukturach 
programowalnych z użyciem języka VHDL, programy testowe / 2h / przykładowe 
konstrukcje opisu wybranych układów cyfrowych  

8. Systemy do projektowania PUC, edytory projektów topograficznych / 1h / 
środowiska projektowe wiodących firm 

9. Systemowe narzędzia diagnostyczne / 1h / metody weryfikacji projektowanych 
układów 

10. Procesory programowe / 1h / procesory w strukturach programowalnych 
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11. Dobór parametrów syntezy / 1h / optymalizacja zajętości i prędkości 

12. Projektowanie z użyciem języka Verilog / 1h / przykładowe opisy podstawowych 
układów cyfrowych 

13. Przykładowe projekty z użyciem układów FPGA / 1h / przegląd typowych projektów 
układowych 

Laboratoria 

1. Projektowanie układów w strukturach FPGA firmy Intel / 8h / praktyczna realizacja 
projektów 

2. Projektowanie układów w strukturach FPGA firmy Xilinx / 8h / praktyczna realizacja 
projektów 

Literatura: 

Podstawowa: 

1. J. Kalisz, Podstawy elektroniki cyfrowej, 5 wydanie, WKŁ, 2008 

2. J. Kalisz, Język VHDL w praktyce, WKŁ, 2002 

3. K. Skahill, Język VHDL. Projektowanie programowalnych układów logicznych, WNT, 
2001 

4. J. Majewski, P. Zbysiński, Układy FPGA w przykładach, BTC 2007 

Uzupełniająca: 

5. J. Pasierbiński, P. Zbysiński, Układy programowalne w praktyce, WKŁ, 2002 

6. P. Zbysiński, J. Pasierbiński, Układy programowalne: pierwsze kroki, BTC, 2004 

7. Z. Hajduk, Wprowadzenie do języka Verilog, BTC, 2009 

8. M. Nowakowski, PicoBlaze. Mikrokontroler w FPGA, BTC, 2009 

Efekty uczenia się: 

W1 / zna budowę logiczną i technologię układów programowalnych / K_W05 

W2 / zna bieżący stan techniki w zakresie narzędzi projektowych / K_W05 

U1 / potrafi stosować systemy projektowe firm Xilinx i Intel / K_U11 

U2 / opanował zaawansowane metody projektowania układów cyfrowych w strukturach 
programowalnych z użyciem języka VHDL / K_U14, K_U18 

K1 / dostrzega potrzebę ciągłego samokształcenia / K_K01 

K2 / potrafi współpracować w grupie, podział pracy w poszukiwaniu rozwiązań / K_K03 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: weryfikacji zaprojektowanych 
układów oraz z pisemnych sprawdzianów wiedzy. 
Egzamin z przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej. 
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie zaliczenia laboratorium. 
Osiągnięcie efektu W1, W2, K1 - weryfikowane jest podczas egzaminu. 
Osiągnięcie efektu U1, U2 i K2 - sprawdzane jest poprzez realizację projektów i zadań 
stawianych w trakcie laboratorium. 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 14 godz. 
2. Udział w laboratoriach / 16 godz. 
3. Udział w ćwiczeniach / 0 godz. 
4. Udział w seminariach / 0 godz. 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 34 godz. 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 40 godz. 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0 godz. 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0 godz. 
9. Realizacja projektu / 0 godz. 
10. Udział w konsultacjach / 2 godz. 
11. Przygotowanie do egzaminu / 12 godz. 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 0 godz. 
13. Udział w egzaminie / 2 godz. 
 
Zajęcia praktyczne: 16 godz./…..ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 16 godz./ 0,5 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 14 godz./ 1,0 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 34 godz./ 2,0 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Wirtualizacja w sieciach i 

systemach 
Virtualization in networks and 

systems 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ -WSS 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 12/+,  L 16/ +,  S 2/- 
razem: 30 godz., 3 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Systemy i sieci telekomunikacyjne 1/Znajomość zasad, budowy oraz mechanizmów 
funkcjonowania sieci komputerowych  

Program: 

Semestr: IX 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr inż. Krzysztof MAŚLANKA 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Systemów Łączności 

Skrócony opis przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest nauczenie korzystania z wirtualizacji, tworzenia platform 
wirtualnych oraz ich administrowania. Posługiwania się narzędziami wspierającymi 
wirtualizację, poznania technik wirtualizacji i infrastruktury sprzętowej pozwalającej na 
efektywne korzystanie z wirtualizacji. Poznania mechanizmów przetwarzania w chmurze 
oraz wirtualizacji funkcji sieciowych.  

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 
1. Wprowadzenie do wirtualizacji. / 2 godz. 
2. Przegląd technik wirtualizacji. / 2 godz. 
3. Narzędzia i platformy wirtualizacji. / 2 godz.  
4. Przetwarzanie w chmurze. Tworzenie chmur obliczeniowych. / 2 godz. 
5. Wirtualizacja urządzeń i funkcji sieciowych. Orkiestracja usług. / 2 godz. 
6. Przykłady zastosowań wirtualizacji. / 2 godz. 
Laboratoria 
1. Przeprowadzenie instalacji i konfiguracja wybranego otwartego środowiska 

wirtualizacji. Administracja platformą wirtualną. / 4 godz. 
2. Wirtualizacja kontenerowa, przygotowanie środowiska wirtualizacji, zarządzanie 

usługami. / 4 godz. 
3. Konfiguracja i administracja sieci maszyny wirtualnej. Wirtualizacja funkcji 

sieciowych. / 4 godz. 
4. Wdrożenie wybranego systemu informacyjnego w oparciu o dostępne otwarte 

rozwiązania przetwarzania w chmurze. / 4 godz. 
Seminaria 
1. Architektura i zastosowania SDN /2 godz. 
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Literatura: 

Podstawowa: 
1. M. Portnoy, Virtualization Essentials, Wiley Publishing, 2016 
2. M. Serafin, Wirtualizacja w praktyce, Helion 2012 
3. K. Ivanov, KVM Virtualization Cookbook, Packt Publishing Ltd 2017  
4. A. Gościński, J. Broberg, R. Buyya, Cloud Computing: Principles and Paradigms, 

Wiley Publishing, 2010 
Uzupełniająca: 
1. C. Takemura, L. S. Crawford, “The Book of Xen: A Practical Guide for the System 

Administrator”. 
2. A. Mouat, Using Docker: Developing and Deploying Software with Containers, 

O’Reilly 2015 
3. S. Goasguen, Docker Cookbook: Solutions and Examples for Building Distributed 

Applications, O’Reilly 2015 
4. W.R.Stevens, Programowania w środowisku systemu Unix, 2002 
5. W. von Hagen, Professional XEN Virtualization, Wiley Publishing, 2008 
6. C. Bunch, Automating VSphere with VMware VCenter Orchestrator, VMware 

Press 2012 
7. K. Ivanov, Containerization with LXC, Packt Publishing Ltd 2017 
8. K. Jackson, OpenStack Cloud Computing Cookbook, Packt Publishing Ltd 2012 
9. D. Shackleford, Virtualization Security: Protecting Virtualized Environments, Wiley 

Publishing, 2012 

Efekty uczenia się: 

W1 / Zna i rozumie architekturę sprzętową i systemową komputerów. / K_W06, K_W08, 
K_W10 
W2 / Zna i rozumie mechanizmy wirtualizacji systemów operacyjnych oraz 
przetwarzania danych w chmurze. / K_W06, K_W08, K_W19 
W3 / Posiada wiedzę w zakresie realizacji procesów systemowych w systemach 
operacyjnych. / K_W06, K_W08, K_W10 
U1 / Umie wykorzystywać i zastosować platformy wirtualizacji. / K_U03, K_U10 
U2 / Potrafi zainstalować oraz administrować platformami wirtualizacji. / K_U03, K_U10, 
K_U15 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: pisemnego zaliczenia. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: oceny z analizy oprogramowania 
wykorzystanego na ćwiczeniach. 
Zaliczenie z przedmiotu jest realizowane na podstawie pozytywnych ocen z ćwiczeń 
oraz pisemnego zaliczenia. 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. 
Osiągnięcie efektu W1, W2  – weryfikowane jest poprzez ocenę napisanego zaliczenia; 
Osiągnięcie efektu W3 – sprawdzane jest poprzez ocenę z zaliczenia ćwiczeń 
laboratoryjnych. 
Osiągnięcie efektu U1, U2 – poprzez ocenę z analizy oprogramowania wykorzystanego 
na ćwiczeniach laboratoryjnych i omówionego na wykładach. 
 

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 12 
2. Udział w laboratoriach / 16 
3. Udział w ćwiczeniach / - 
4. Udział w seminariach / 2 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 6 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 8 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / - 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / - 
9. Realizacja projektu / - 
10. Udział w konsultacjach / 4 
11. Przygotowanie do egzaminu / - 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 2 
13. Udział w egzaminie / - 
 
Zajęcia praktyczne: ….. godz./…..ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 28 godz./ 1,5 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 28 godz./ 1 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 34 godz./ 1,5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Technika sensorowa  Sensor Technique  

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-TS   

Język wykładowy: polski 

Profil kształcenia ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne  

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie 

Rodzaj przedmiotu treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru 2019 

Forma zajęć, liczba 
godzin/rygor: 

W 16/+,C8/-, L -/-, S 6/-,   
 razem: 30 godz., 3 pkt. ECTS 

Przedmioty  
wprowadzające: 

Fizyczne podstawy elektroniki /zjawiska transportu, właściwości  materiałów , 
Elektronika  / elementy elektroniczne, podstawowe układy elektroniczne. 
Fizyka 1, 2 /  fale akustyczne, fale elektromagnetyczne, podstawy optyki, właściwości  fal 
akustycznych, elektromagnetycznych, rezonansu akustycznego, elektromagnetycznych  
Matematyka 1, 2 ,  

Programy: 

Semestr: VIII  
Dyscyplina naukowa (wiodąca):AEE- automatyka, elektrotechnika i elektronika  
Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności   

Autor: dr inż. Tomasz Borowski  

Jednostka 
organizacyjna  

odpowiedzialna  
za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytutu Radioelektroniki 

Skrócony opis 
przedmiotu: 

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z zagadnieniami związanymi z 
przetwarzaniem wielkości fizycznych na elektryczne.  

Omawiane są zagadnienia związane ze zjawiskami wykorzystywanymi w przetwarzaniu 
wielkości fizycznych na elektryczne. Rodzaje i klasyfikacja przetworników wielkości 
fizycznych, przetworniki pasywne, generacyjne, rezystancyjne, pojemnościowe, 
parametryczne ,przetworniki  położenia i kątów prędkości obrotowej, przyspieszenia i 
kierunku, pola magnetycznego, pola elektrycznego, promieniowania 
elektromagnetycznego, przetworniki  akustoelektryczne. Budowa, właściwości i 
zastosowania. Techniki wytwarzania sensorów. Charakterystyka i kalibracja czujników.  
Układy i sposoby przesyłania sygnałów z sensorów. Przykłady wybranych przetworników     

Pełny opis przedmiotu: 
(treści programowe): 

Wykłady    /16 

1. Wprowadzenie (2 godziny): 
    Zjawiska fizyczne wykorzystane w sensorach, podstawowe pojęcia i klasyfikacje 
sensorów.   

2. Klasyfikacje przetworników (2 godziny): 
     Przetworniki pasywne, generacyjne, parametryczne, rezystancyjne, pojemnościowe,  
     budowa, rodzaje, rozwiązania.     

3. Przetworniki położenia, cz. 1 (2 godziny): 
    Przetworniki prędkości i kierunku ruchu, kąta, prędkości obrotowej, budowa i 
przykładowe 
    rozwiązania.  

4. Przetworniki położenia, cz. 2  (2 godziny): 
    Przetworniki przyspieszenia i kierunku ruchu, budowa, rodzaje i przykładowe 
rozwiązania. 
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5. Przetworniki specjalne, cz. 1 (2 godziny):   
    Przetworniki pola magnetycznego, pola elektrycznego, promieniowania 
elekromagnetycznego.  

6. Przetworniki specjalne, cz. 2. (2 godziny):   
    Przetworniki akustoelektryczne. Budowa, właściwości, zastosowania.  

7. Kalibracja czujników  (2 godziny):   
     Parametry i charakterystyki czujników.    

8. Układy pracy czujników  (1,5 godziny):   
     Układy zasilania, sposoby przesyłania sygnałów z sensorów.  
     Kolokwium zaliczające. / 0,5 godziny 

 

Ćwiczenia   / 8  

1. Pomiar położenia, prędkości, kierunku ruchu. kąta, prędkości obrotowej i kierunku ruchu. 
/ 2  

2. Pomiar pola elektrycznego.  / 2 

3. Pomiar pola magnetycznego. / 2 

4. Kalibracja czujników. / 1,5 
    Kolokwium zaliczające. / 0,5 godziny  

 

Seminaria / 6  

1. Sensory dalmierzy ultradźwiękowych i optycznych. / 2 

2. Przetworniki kąta i położenia.  / 2 

3. Pomiar siły. / 2 

Literatura 

Podstawowa 

1. Bielecki Z., Rogalski A.: Detekcja sygnałów optycznych, PWN 2001. 

2. Tietze U., Schenk Ch.: Układy półprzewodnikowe, PWN Warszawa, 1997 

3. Horowitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki, Tom 1 oraz 2, Warszawa WKiŁ 

3. Hansen R.E.:  Introduction to sonar. Course materiel to INF-GEO4310, Oslo, Autumn 
2009   

4. Łopaciński W.: Przetworniki wielkości nieelektrycznych na elektryczne,  WNT, Warszawa 

5. Watts A. J.: Underwater warfare Systems, ISBN 0-7106-2333-x 

6. Więcek B. i in.: Termografia I spektrometria w podczerwieni.  Zastosowania przemysłowe.  
     Wyd. WNT 2017 
 

Uzupełniająca 

1. Ratyńska J.: Laboratorium przetworników pomiarowych, Radom 2011 

2. Michalski A.. Tumański S., Żyła B.: Laboratorium miernictwa wielkości  
    nieelektrycznych, Oficyna Wydawnicza PW 1999 
3. Jóźwicki R.: Technika laserowa, Oficyna Wyd. PW. 2009 

4. Porównanie enkodera absolutnego z inkrementalnym: 
    https://www.apautomatyka.pl/index.php/news/wiedza/129-posital- 
   porównanie enkodera absolutnego z-inkrementalnym 

5. Advantages and Disadvantages of LiDAR, 2018  
    http://lidarradar.com/info/advantages-and-disadvantages-of-lidar 

6. www.gugik.gov.pl/ Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR  
    realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju  
    przed nadzwyczajnymi zagrożeniami – ISOK  

Efekty uczenia się 

W1 / Ma wiedzę w zakresie wybranych zjawisk fizycznych, materiałów i układów 
stosowanych w sensorach stosowanych w dalmierzach /  K_W01  

W1 / Ma wiedzę w zakresie wybranych zjawisk fizycznych i układów stosowanych w 
pomiarach położenia, kąta, prędkości wirowania. /  K_W01  

W2 / Zna główne zastosowania sensorów w teledetekcji. /  K_W02 

W1 / Ma wiedzę w zakresie przetworników kąta i położenia /  K_W01 
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U1 / Potrafi odróżnić i prawidłowo nazywać różne zjawiska fizyczne i materiały 
stosowanych w sensorach akustycznych / K_U01 

U1/ Zna zastosowania termopar, czujników temperatury. / K_U01 

K2 / Dobiera metody pomiarowe do konkretnych potrzeb .  /  K_K02  

Metody i kryteria 
oceniania 

(sposób sprawdzania 
osiągnięcia przez 

studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia na ocenę.  

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: kolokwium końcowego, mającego formę testu 
wielokrotnego wyboru.  
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń  i seminarium.  
Zaliczenie prowadzone jest w formie testu pisemnego mającego formę testu wielokrotnego 
wyboru.  
Zaliczenia seminarium weryfikowane jest na podstawie ocen uzyskanych w trakcie zajęć. 

Konieczne jest uzyskania co najmniej połowy wszystkich punktów.  

Osiągnięcie efektów W1, W2, U1,  sprawdzenie będą na ćwiczeniach, seminarium oraz na 
podstawie  kolokwium końcowego.  

Efekty W2 i K2 sprawdzany będzie w trakcie ćwiczeń. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 91-100%. 

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 81-90%. 

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 
71-80%. 

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 61-70%. 

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie 51-60%. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie wyższym niż 50%. 

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy studenta) 

1. Udział w wykładach / 16 
2. Udział w laboratoriach / 0 
3. Udział w ćwiczeniach / 8  

4. Udział w seminariach  /6  

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 24   
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 10 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 10  
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 12 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 6 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne: 0 godz./0 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 0 godz./ 0 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 74  godz./ 2 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego:  42  godz./ 1,5 ECTS 
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: Podstawy cyberbezpieczeństwa Basics of cybersecurity 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-ZWSŁ 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 12/+, L 12/ +, P 2/ +, S 4/ + 
razem: 30 godz., 2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

Sieci IP w zastosowaniach wojskowych / wymagania wstępne: znajomość 
podstawowych technik sieciowych wykorzystywanych w wojskowych sieciach 
teleinformatycznych. 
Systemy i usługi multimedialne w zastosowaniach wojskowych / wymagania wstępne: 
znajomość organizacji systemu multimedialnego, architektury systemu MM oraz 
elementów przekazu multimedialnego. 
Infrastruktura informacyjna federacyjnych systemów wsparcia dowodzenia/ 
wymagania wstępne: modele opisu architektury systemu oraz infrastruktura 
telekomunikacyjna systemu informacyjnego wsparcia dowodzenia. 

Program: 

Semestr: X 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: dr hab. inż. Dariusz Laskowski 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji 

Skrócony opis przedmiotu: 

Przedmiot jest skierowany do grona studentów zainteresowanych pozyskaniem wiedzy i 
praktycznych umiejętności z zakresu bezpieczeństwa lokalnych i rozległych sieci 
teleinformatycznych. 
Podczas zajęć omawiane będą pojęcia z zakresu bezpieczeństwa środowiska sieci 
teleinformatycznych tj. identyfikacja celów, strategii i polityk bezpieczeństwa systemów 
informatycznych w instytucji oraz identyfikowania i analizowania zagrożeń dla zasobów 
i poziomu ryzyka utraty danych. Szczegółowo przedstawiona zostanie metoda 
zarządzania bezpieczeństwem systemu i zarządzania zasobami systemowymi. Również 
wyjaśniona zostanie konfiguracja przykładowych narzędzi bezpieczeństwa sieci. 
Słuchacz zostanie zapoznany z bezpieczeństwem realizacji usług w zakresie fizycznego i 
sprzętowo-programowego zabezpieczenia infrastruktury systemów informatycznych o 
krytycznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa, efektywnymi praktykami i metodologią 
ochrony teleinformatycznej, sposobami prowadzenia audytu i metodyką tworzenia i 
realizacji polityki bezpieczeństwa. 
Przedstawione zostaną zagrożenia występujące we współczesnych wielowarstwowych 
strukturach sieciowych zawierające heterogeniczne urządzenia i mechanizmy sieciowe 
oraz adekwatnie do nich student będzie w stanie sprecyzować główne elementy polityki 
bezpieczeństwa na szczeblu batalionu-brygady SZ RP. 
Zasadnicze treści zostaną przedstawione w skondensowany sposób adekwatnie do 
percepcji słuchaczy. 
W efekcie końcowym student nabędzie praktycznych umiejętności wymaganych na 
stanowisku eksperta ds. bezpieczeństwa sieci i systemów w zakresie podstaw 
projektowania i eksploatacji. 
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Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady /metody dydaktyczne: wykład wspierany prezentacjami multimedialnymi 

1. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa. / 2 g /. Zagrożenia sieciowe (tj.: botnets, 
Social Engineering, Cryptocurrency Hijacking, Phishing, itp.). Analiza zagrożeń i 
oszacowywanie poziomu ryzyka utraty danych w sieciach. 

2. Zarządzanie bezpieczeństwem w heterogenicznym systemie teleinformatycznym. /2 g 
/. Atrybuty bezpieczeństwa. Charakterystyka personelu ds. bezpieczeństwa 
sieciowego w strukturach SZ RP. 

3. Cykl życia problemu (wykrycie, identyfikacja, reakcja, raport). / 2 g /. Praktyki i 
metodologie zabezpieczenia posianych zasobów telekomunikacyjnych i 
teleinformatycznych. 

4. Projektowanie struktur o gwarantowanym poziomie poufności i integralności danych. 
/ 2 g/. Architektura referencyjna (tj.: clients, cloud, hybrid infrastructure, IoT, software 
and service). 

5. Omówienie głównych komponentów cyber (tj.: standardy, frameworks, polityki, 
procedury). / 2 g /. Zarządzanie danymi i informacją w budowaniu świadomości 
sytuacyjnej. 

6. Polityka bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych na szczeblu oddziału / 2 g /. 
Omówienie zasadniczych elementów dokumentu tj.: oznaczenie danych, uprawnienia, 
zasady eksploatacji stacji sieciowych, reguły postępowania w przypadku anomalii / 
zagrożenia, monitoring stanu, detekcja, predykacja, reakcja, itp. 

Laboratoria /metody dydaktyczne: praca w podgrupach na stanowiskach 
laboratoryjnych pod nadzorem nauczyciela akademickiego 

1. Analiza ruchu sieciowego i weryfikacja przydzielonych uprawnień. /4 g /. 

2. Tunelowanie danych w sieci łączności w relacji batalion-brygada. / 4 g /. 

3. Projektowanie bezpiecznej architektury sieciowej na SD batalionu / brygady. / 4 g /. 

Projekt /metody dydaktyczne: praca w podgrupach na stanowiskach laboratoryjnych 
pod nadzorem nauczyciela akademickiego 

1. Opracowanie zasadniczych elementów polityki bezpieczeństwa na szczeblu brygady. 
/2 g /. 

 

Seminaria /metody dydaktyczne: referowanie przez studentów sposobu rozwiązania 
zadania i uzyskanych wyników 

1. Zintegrowana ochrona danych. / 4 g /. Optymalizacja przedsięwzięć administratora 
systemu i sieci ze względu na bezpieczeństwo danych i usług. Przegląd 
perspektywicznych technik i technologii wspierających dotrzymanie uwierzytelnienia, 
poufności, integralności i niezaprzeczalności. Przegląd współczesnych open 
source’owych i komercyjnych mechanizmów i narzędzi wsparcia bezpieczeństwa 
środowiska sieciowego. 

Student nabędzie wiedzę teoretyczną z obszaru współcześnie stosowanych metod stosowanych przy zachowaniu 
wymaganego poziomu bezpieczeństwa adekwatnie do istniejących w sieci zagrożeń. 

Student potrafi efektywnie i kreatywnie konfigurować reprezentatywne narzędzia analizy ruchu z wykorzystanie 
komercyjnych i open source-owych aplikacji. 

Umożliwi to słuchaczom pozyskanie praktycznych umiejętności w zakresie pełnienia funkcji eksperta ds. 
bezpieczeństwa sieci i systemu w dziale IT nie-zależnie od uwarunkowań zewnętrznych i specyfiki 
przedsiębiorstwa na potrzeby, którego sieć komputerowa jest zaprojektowana i eksploatowana. 

Literatura: 

Podstawowa: 
1. Benjamin H., CCIE 4695 CCIE Security, Mikom, 2012. 
2. Białas A., Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT, 

2007. 
3. Hofstede G., Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, 

2007. 
4. Łuczak J., Tyburski M., Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji ISO / 

IEC 27001, WUE, 2010. 
5. Polaczek T., Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce, Helion, 2006. 
6. Rash M., Bezpieczeństwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi 

za pomocą iptables, psad i fwsnort, 2012. 
7. Reuvid J., E-biznes bez ryzyka. Zarządzanie bezpieczeństwem w sieci, 2011. 
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8. Stallings W., Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych: matematyka 
szyfrów i techniki kryptologii, Wydanie 5, Helion, 2012. 

Uzupełniająca: 
1. Serafin M., Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych, 2008. 
2. Stallings W., Ochrona danych w sieci i intersieci, WNT, 1997. 
3. Sutton R., Bezpieczeństwo telekomunikacji, WKŁ, 2004. 
4. Szmit M. ii, 13 najpopularniejszych sieciowych ataków na Twój komputer. 

Wykrywanie, usuwanie skutków i zapobieganie, 2008. 
5. Ustawy, Ustawa o ochronie danych osobowych i o podpisie elektronicznym, 2001. 
6. Zalecenia RFC dotyczące sieci, www.ietf.org, 2012. 
7. Materiały udostępniane na stronach WWW: www.cisco.com, http:// www.cc.com.pl, 

itp. 

Efekty uczenia się: 

W1 – ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w 
zakresie telekomunikacji i informatyki w zastosowaniach wojskowych / K_W09 

W2 – ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik stosowanych w 
systemach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych / K_W12 

U1 – potrafi pracować indywidualnie i w zespole / K_U02 

U2 – potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania 
projektowego oraz przeprowadzić dyskusję dotyczącą przed-stawionej prezentacji / 
K_U04 

K1 – potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny / K_K06 

Metody i kryteria 
Oceniania 

(sposób sprawdzania 
osiągnięcia przez studenta 

zakładanych efektów 
uczenia się): 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia. 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen z kolokwiów wstępnych i ocen 
ze sprawozdań. 
Seminarium zaliczane jest na podstawie: oceny za przygotowany i wygłoszony referat i 
prezentację 
Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej 
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów 
oraz zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i seminarium. 
Osiągnięcie efektu W1, W2 - weryfikowane jest poprzez ocenę kolokwiów wejściowych 
w czasie laboratoriów oraz zaliczenia 
Osiągnięcie efektu U1, U2 - sprawdzone jest poprzez ocenę sprawozdań z ćwiczeń 
laboratoryjnych oraz ocenę z przygotowanej i wygłoszonej prezentacji 
Osiągnięcie efektu K1 - sprawdzone jest poprzez ocenę umiejętności poszukiwania 
wiedzy w celu przygotowania się do laboratoriów, seminariów i zaliczenia 
 
Oceny osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się: 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na poziomie 
71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie 51-60%. 
Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie równym lub niższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się na 
poziomie wyższym niż 50%. 
Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia się 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 
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Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 12 
2. Udział w laboratoriach / 12 
3. Udział w ćwiczeniach / - 
4. Udział w seminariach / 4 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 4 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 7 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / - 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 8 
9. Realizacja projektu / 4 
10. Udział w konsultacjach / 3 
11. Przygotowanie do egzaminu / - 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 4 
13. Udział w egzaminie / - 
 
Zajęcia praktyczne: 20 godz./ 0,7 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych: 35 godz./ 1,4 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych: 51 godz./ 1,7 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego: 35 godz./ 1,4 ECTS 

  



Karty Informacyjne Przedmiotów Ogólnych – JSM - MON 
 
 

189 | S t r o n a  
2019 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu: 
Podstawy kompatybilności 

elektromagnetycznej 
Basics of electromagnetic 

compatibility 

Kod przedmiotu: WELEXWSJ-PKE 

Język wykładowy: polski 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarne 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie wojskowe 

Rodzaj przedmiotu: treści kształcenia kierunkowego 

Obowiązuje od naboru: 2019 

Forma zajęć,  
liczba godzin/rygor,  

razem godz., pkt ECTS: 

W 16/+, C 6/ -, L 8/ +, P 0/ -, S 0/ x 
razem: 30 godz., 2 pkt ECTS 

Przedmioty 
wprowadzające: 

1. Obwody i sygnały/ Podstawowe prawa i twierdzenia teorii obwodów 
2. Fizyka /Podstawy teorii pola, 
3. Anteny i propagacja fal 
4. podstawy telekomunikacji / budowa systemów telekomunikacyjnych 

Program: 

Semestr: V 
Dyscyplina naukowa (wiodąca): ITT – informatyka techniczna i telekomunikacja 
Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalność: Wszystkie specjalności 

Autor: prof. dr hab. inż. Marian WNUK 

Jednostka  
organizacyjna  
odpowiedzialna  

za przedmiot 

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI / INSTYTUT SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI 

Skrócony opis przedmiotu: 

Podstawowe aspekty kompatybilności elektromagnetycznej. Źródła zakłóceń i 
mechanizmy sprzężeń. Uregulowania prawne, normy EMC, techniki i środowiska 
pomiarowe. Stany przejściowe, ekranowanie, integralność sygnałowa -materiały 
podłożowe, odbicia, przesłuchy i promieniowanie. Podstawowe zasady projektowania 
kompatybilnych elektromagnetycznie układów, urządzeń i systemów telekomunikacji 
bezprzewodowej. Kompatybilność w technologiach informacyjnych. Kompatybilność w 
technice motoryzacyjnej i lotniczej, człowiek w środowisku elektromagnetycznym, 
bioelektromagnetyzm. Strefy ochronne - wymagania normatywne. 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe): 

Wykłady 

1. Podstawowe aspekty kompatybilności elektromagnetycznej. 2 godz. 

2. Źródła zakłóceń i mechanizmy sprzężeń. Uregulowania prawne, normy EMC, 
techniki i środowiska pomiarowe. 2 godz. 

3. Stany przejściowe, ekranowanie, integralność sygnałowa -materiały 
podłożowe, odbicia, przesłuchy i promieniowanie.  2 godz. 

4. Problematyka kompatybilności elektromagnetycznej w sieciach 
radiokomunikacyjnych. Kompatybilność wewnętrzna i zewnętrzna sieci. 
Podstawowe zasady projektowania kompatybilnych elektromagnetycznie 
układów, urządzeń i systemów telekomunikacji bezprzewodowej. 2 godz. 

5. Kompatybilność w technologiach informacyjnych.  2 godz. 

6. Kompatybilność w technice motoryzacyjnej i lotniczej, 2 godz. 

7. Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe. Zasady 
ochrony ludzi przed promieniowaniem niejonizującym 2 godz. 
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8. Technika ekranowania urządzeń i wyrównywania potencjałów. Realizacje 
praktyczne ochrony. Uziemienia. Rola uziemienia. Uziemienie ochronne 2 godz. 

Laboratoria 

1. Pomiar poziomu emisyjności promieniowanej wybranych urządzeń łączności i 
informatycznych. 4 godz. 

2. Pomiar poziomu emisyjności przewodzonej wybranych urządzeń łączności i 
informatycznych. 4 godz.  

Ćwiczenia  

1. Wyznaczanie parametrów dotyczących pomiaru zaburzeń promieniowanych 2 
godz. 

2. Wyznaczanie parametrów dotyczących pomiaru zaburzeń przewodzonych 2 
godz. 

3. Obliczanie i dobór instalacji uziemiającej 2 godz. 

Literatura: 

Podstawowa: 
W. Rotkiewicz Kompatybilność elektromagnetyczna w radiotechnice WKiŁ 1978  
W. Kołosowski, Anteny i rozchodzenie się fal radiowych. Anteny, WAT, Warszawa, 
1990, 1992 
J. Pawelec Radiokomunikacja – problematyka kompatybilności Politechnika Radomska 
2002 
T. Więckowski Pomiar odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2001 
R Zieliński Kompatybilność elektromagnetyczna w telekomunikacji satelitarnej Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2003 
uzupełniająca: 
E. Grudziński Wytwarzanie i pomiar wzorcowych pól elektromagnetycznych Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1988 
W. Machczyński Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej 
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej  2004 
Charoy Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych Wydawnictwo Naukowo-
Techniczne, Warszawa  2000. 

Efekty uczenia się 

W1 / Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie kompatybilności 
elektromagnetycznej / K_W06 
W2 / Student ma podstawową wiedzę w zakresie przepisów prawa europejskiego i 
normalizacji w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej / K_W13  
U1 / Student potrafi wyznaczać wybrane parametry charakteryzujące zaburzenia 
elektromagnetyczne i poziomy emisyjności / K_U03 
U2 / Student potrafi integrować wiedzę z dziedziny elektroniki i telekomunikacji w celu 
realizacji zadanego projektu z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej/ K_U01, 
K_U05, 

Metody i kryteria  
oceniania (sposób 
sprawdzania osiągnięcia 
przez studenta zakładanych 
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia (kolokwium sprawdzające, 
obejmującego całość programu przedmiotu). 
Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń 
rachunkowych i laboratoryjnych oraz zaliczenia projektu. 
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: pozytywnych ocen uzyskanych z ćwiczeń 
rachunkowych; 
Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: zaliczenia (odpowiedzi ustnych i 
zaliczenia sprawozdań); 
efekty W1, W2, sprawdzenie na kolokwium; 
efekty U1, U2 sprawdzenie na ćwiczeniach laboratorium i projektu; 
efekt K1 – zaliczenie sprawozdania z laboratorium 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 91-100%. 
Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 81-90%. 
Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 71-80%. 
Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 

na poziomie 61-70%. 
Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na 

poziomie 51-60%. 
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Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie wyższym niż 50%. 

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia 
na poziomie równym lub niższym niż 50%. 

Bilans ECTS 
(nakład pracy  

studenta): 

1. Udział w wykładach / 16 
2. Udział w laboratoriach / 8 
3. Udział w ćwiczeniach / 6 
4. Udział w seminariach / 0 
5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10 
6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów /6 
7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń /4 
8. Samodzielne przygotowanie do seminarium /0 
9. Realizacja projektu / 0 
10. Udział w konsultacjach / 2 
11. Przygotowanie do egzaminu / 0 
12. Przygotowanie do zaliczenia / 10 
13. Udział w egzaminie / 0 
 
Zajęcia praktyczne (2+3+4+9): 14 godz. / 0,47 ECTS 
Kształcenie umiejętności praktycznych (3+4+6+8+7+10): 18 godz. / 0,6 ECTS 
Kształcenie umiejętności naukowych (1÷10): 50 godz. / 1,67 ECTS 
Udział Nauczyciela Akademickiego (1+2+3+4+9+10+13): 32 godz. / 1,1 ECTS 
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