
 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Podstawy Techniki Cyfrowej 

Nazwa w języku angielskim:  Fundamentals of Digital Techniques 

Język wykładowy:    polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferow any:   Informatyka 

Jednostka realizuj ąca:   Instytut Matematyki i Fizyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowi ązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugi ego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Marek Siłuszyk 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
Ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą: logikę matematyczną , algebrę 
oraz matematykę dyskretną K_W01 

W_02 Ma wiedzę w zakresie fizyki, w szczególności, elektroniki, w tym wiedzę 
niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych  

K_W02 

W_03 Ma wiedzę w zakresie techniki cyfrowej: układy kombinacyjne i sekwencyjne K_W02 

W_04 
Ma wiedzę w zakresie niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk 
fizycznych (elektrycznych) niezbędną do analizy i tworzenie, weryfikację i 
wykorzystywanie modeli do opisu świata rzeczywistego 

K_W02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także 
wyciągać wnioski  

K_U01 

U_02 Potrafi wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie K_U01 

U_03 Posiada umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji 
zawodowych 

K_U06 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia 
kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych 

K_K01 

K_02 
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość 
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności 
za wspólnie realizowane zadania 

K_K04 

Forma i typy zaj ęć: studia stacjonarne:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 
studia niestacjonarne: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.) 

Wymagania wst ępne i dodatkowe: 
1. Matematyka dyskretna 
2. Fizyka dla Informatyków  
3. Podstawy elektroniki 

Treści modułu kształcenia: 

1. Wprowadzenie do wykładu: program, wymagania, literatura, zaliczenie. Środowisko  PSpice  – podstawowe 
dane, składnia, praca z programem.  



2. Systemy liczbowe : Informacja, sygnał analogowy i sygnał cyfrowy. Systemy: dziesiętny, dwójkowy. 

3. Arytmetyka dwójkowa . kody naturalne, kod BCD, kodowanie tekstów (kod ASCII). 

4. Funkcje i wyra żenia boolowskie , dwuelementowa algebra Boole’a: zmienne i operacje logiczne, aksjomaty 
algebry Boole’a i prawa de Morgana. 

5. Minimalizacja funkcji logicznych : funkcje logiczne, tablice Karnaugha, realizacja funkcji logicznych. 

6. Elementarne układy logiczne : bramki: podział układów logicznych, układy iteracyjne. 

7. Układy sekwencyjne : struktury i metody opisu synchroniczne układy sekwencyjne, automaty asynchroniczne. 

8. Logika przerzutników . przerzutniki asynchroniczne, przerzutniki synchroniczne, parametry dynamiczne. 

9. Podstawy syntezy sekwencyjnych układów  synchronicznych, przerzutniki monostabilne, układy uzależnień 
czasowych, wyzwalające. 

10. Rejestry, liczniki, przykładowe realizacje układów sekwencyjnych, programowalny układ czasowy, 
minimalizacja liczby układów scalonych 

11. Układy komutacyjne  i konwersji kodów: multipleksery i demultipleksery, przetworniki kodów. 

12. Rejestry  scalone: rejestry równoległe, rejestry przesuwające. 

13. Liczniki  i układy zliczające: struktura i zastosowania: scalone liczniki asynchroniczne, scalone liczniki 
synchroniczne. 

14. Układy arytmetyczne : sumatory, subtraktory i komparatory, funkcje arytmetyczne.  

15. Układy programowalne , Urządzenia wykorzystujące układy cyfrowe, Czasomierz 

Literatura podstawowa:  
1. Barczak A., Florek J., Sydoruk T., Elektroniczna technika cyfrowa, 2008 
2. Skorupski, A.: Podstawy techniki cyfrowej, WKiŁ, 2001 

Literatura dodatkowa: 
1. Kalisz J., Podstawy elektroniki cyfrowej, WKiŁ, Warszawa 2002. 
2. Willkinson B., Układy cyfrowe, WKiL 2000 
3. T. Łuba, Synteza układów logicznych. Podręcznik, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:  

Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych, ćwiczenia laboratoryjne w pracowni techniki cyfrowej, 
wykonywanie doświadczeń dwu torowo: wirtualnych oraz praktycznych. Zamieszczanie na stronach internetowych 
problemów i zadań laboratoryjnych 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osi ąganych przez studenta:  

Efekt  W_03  będzie sprawdzany na egzaminie pisemnym. Na egzaminie pisemnym zadania będą dotyczyły 
wybranych problemów techniki cyfrowej, przykładowe zadania: 

• stosując np. metodę Karnaughta zminimalizować zadaną funkcje np.4 zmiennych,  

• zaprojektować funkcjonalny układ za pomocą de/multiplekserów, 

• zbudować np. sumator, komparator za pomocą bramek logicznych, 

• za pomocą przerzutników zaprojektować rejestr 

• zminimalizować układy sekwencyjne, 

Efekt U_01 i U_02 będzie systematycznie sprawdzany na zajęciach. Zadania na następne laboratorium muszą być 
dostępne co najmniej tydzień przed zajęciami. Student, na podstawie podanej literatury, musi się do nich 
samodzielnie lub korzystając z konsultacji przygotować. Materiały do zajęć - instrukcje laboratoryjne  będą 
zamieszczanie na stronach internetowych. 

Efekt K_01  będzie weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych,  a 
także będą sprawdzane na egzaminie. 

Forma i warunki zaliczenia:  



Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na 
zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem 
akademickim, za które można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych i dopuszczenie do 
egzaminu jest możliwe po uzyskaniu co najmniej 20 pkt.  

Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku 
uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w 
zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali 
ECTS): 

Zakres Ocena Zakres Ocena 

0-50 pkt. ndst (F) 71-80 pkt. db (C) 

51-60 pkt. dst (E) 81-90 pkt. db+ (B) 

61-70 pkt. dst+ (D) 91-100 pkt. Bdb (A) 

 
 

Bilans punktów ECTS: 

Studia stacjonarne 

Aktywno ść Obci ążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 

15 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 10 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 15 godz. 

Sumaryczne obci ążenie prac ą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Aktywno ść Obci ążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
laboratoryjnych 

25 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 20 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 25 godz. 

Sumaryczne obci ążenie prac ą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
 


