
Przedmiot:  TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I      
Kod przedmiotu: WTiICh/ISt/O Śr/O-3-1 
 
 1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudnienia i e-mail:  prof. dr hab. inŜ. 

Ryszard J. Kaleńczuk, Zakład  Technologii Wodorowych i Nanomateriałów, Instytut 
Technologii Chemicznej Nieorganicznej i InŜynierii Środowiska 

       e-mail: rk@ps.pl 
 2. Język wykładowy: polski. 
 3. Liczba punktów: 4    
 4. Rodzaj studiów, kierunek, specjalność, kierunek dyplomowania: studia stacjonarne I 

stopnia, kierunek Ochrona Środowiska 
 5. Status przedmiotu dla ww. studiów: obowiązkowy. 
 6. Informacje o formach zajęć: 
- współczynniki pracochłonności: Ww=1.0, WL=0.7 

Zajęcia praktyczne Sem. Pkt Wykład 
Seminarium Ćw/Ćw.komp. Laboratorium Projekt 

  G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. G/sem F.z. 
III  4 15 Z - - - - 30 Z - - 

Objaśnienia: Pkt – liczba punktów, G/sem – liczba godzin w semestrze, F.z. – forma 
zaliczenia zajęć (E – egzamin, Z – zaliczenie), Ćw. komp. – zajęcia w formie ćwiczeń, na 
stanowiskach komputerowych.  
 
 7. Wymagane zaliczenie przedmiotów poprzedzających (lub określenie wymaganej 

wiedzy): 
 8. Program wykładów:   
     Podstawowe pojęcia informatyki. Budowa systemów komputerowych. Komputer klasy PC 
i jego budowa. Zasady higienicznej pracy z komputerem. Omówienie podstawowych poleceń 
systemu operacyjnego MS-DOS. System operacyjny WINDOWS – jego budowa i obsługa. 
Edytor pisma Microsoft (MS) Word. Obsługa edytora. Operacje na tekście (formatowanie, 
wybór stylu, kopiowanie, usuwanie i wstawianie fragmentów tekstu). Wstawianie innych 
obiektów do dokumentu (ilustracje, równania). Tabele i ich obsługa. Arkusz kalkulacyjny MS 
Excel. Budowa arkusza. Wpisywanie i zmiana danych. Formaty zawartości komórek. Budowa 
formuły obliczeń. Kopiowanie formuły. ZamraŜanie treści komórki. Budowa wykresów 
wizualizujących zawartość arkusza. Stosowanie pakietu matematycznego, MS Excel jak 
elementarna baza danych (budowa i obsługa bazy, stosowanie filtrów). Zastosowanie pakietu 
do rozwiązywania zagadnień technologii małoodpadowych. Bazy danych ich projektowanie i 
obsługa na przykładzie MS Acces. 
 
 9.  Program zajęć praktycznych:  
Omówienie sieci komputerowej zainstalowanej w laboratorium. Praktyczne poznanie systemu 
MS DOS. Praktyczne poznanie systemu MS WIDOWS. Menu systemu. Operacja na oknach. 
Ustawianie parametrów pracy. Obsługa podstawowych aplikacji systemu. Nauka 
posługiwania się edytorem tekstu. Ugruntowanie wiedzy z wykładu. Nauka praktycznego 
stosowania poznanych opcji. Nauka posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel. 
Ugruntowanie wiedzy z wykładu. Rozwiązywanie prostych zadań z zakresu ochrony 
środowiska. Obsługa bazy danych – zadania podstawowe. Internet i sposób posługiwania się 
tym narzędziem 
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