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Platformy programowania gier 

 

 

Forma 

zaliczenia: 

Egzamin 

 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarny III 

 

III 

 

 

V 

VI 

 

ćwiczenia 

ćwiczenia 

 

45 

30 

 

3 

2 

 

niestacjonarny III 

 

III 

 

 

V 

VI 

ćwiczenia 

ćwiczenia 

 

27 

18 

 

3 

2 

 

Kierownik przedmiotu  : mgr A. Stepiński 

 

Wymagania wstępne:  

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu grafiki komputerowej. 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką programowania gier 

komputerowych. Tematyka gier komputerowych porusza wiele zagadnień znanych z innych 

gałęzi informatyki, w szczególności ważne są zagadnienia związane z grafiką komputerową, 

dźwiękiem, algorytmiką i sztuczną inteligencją; w ostatnich latach równie istotne stają się też 

zagadnienia sieciowe ze względu na coraz popularniejsze gry sieciowe, tzw. w trybie dla wielu 

graczy. Przede wszystkim jednak gry komputerowe są niezwykle złożonymi aplikacjami, w 

których najtrudniejszym problemem staje się sprawne połączenie wielu oddzielnych elementów. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole 

PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie:  

P6S_WG 

 
K6_W08 Problematykę związaną z technologią cyfrową wykorzystywaną w 

grafice z uwzględnieniem jej stałego rozwoju 

K6_W10 Powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi 

elementami programu studiów 

Umiejętności. Student potrafi:  



K6_U03 Planować i organizować pracę indywidualną oraz pracować w zespole 

K6_U06 Posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem graficznym i 

innymi narzędziami cyfrowymi przy realizacji własnych prac artystycznych 

K6_U08 Podejmować samodzielne decyzje dotyczące indywidualnego procesu 

artystycznego i sposobu jego realizacji 

P6S_UW 

P6S_UO 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  

P6S_KK 

P6S_KO 
K6_K03 Elastycznego myślenia, wykorzystywania wyobraźni, intuicji oraz 

emocji do adaptowania się do nowych warunków i zmieniających się 

okoliczności oraz rozwiązywania problemów 

K6_K06 Efektywnego komunikowania się w trakcie prezentacji projektów 

graficznych w sposób jasny i zrozumiały dla innych 

Metody kształcenia: 

Ćwiczenia, dyskusja, wykonywanie zadań 

Formy sprawdzania efektów kształcenia: 

Egzamin sprawdzający nabyte umiejętności po VI semestrze 

 

Treści:  

 

Podsystem wyświetlania grafiki, eliminacja niewidocznych obiektów, wydajne 

renderowanie, oświetlenie, Podsystem interakcji, wykrywanie i reakcja na kolizje, różne 

poziomy dokładności wykrywania kolizji, podstawy fizyki, Programowanie ruchu wirtualnej 

postaci, kontrolery animacji, inteligentne sterowanie ruchem i animacją, Podsystem 

dźwięku, odgrywanie dźwięków, optymalizacja pracy z dźwiękami i muzyką, Języki 

skryptowe w grach komputerowych, wspomaganie skryptowe sterowania wirtualnymi 

postaciami, Zagadnienia sieciowe w grach komputerowych, gry dla wielu graczy. 

Literatura:  

Podstawowa: 

M. de Loura, Perełki Programowania Gier (tomy 1-3), Helion.  

2. David H. Eberly, 3D Game Engine Design (2nd edition), The Morgan Kaufmann Series in 

Interactive 3D Technology  

3. David H. Eberly, 3D Game Engine Architecture, The Morgan Kaufmann Series in Interactive 

3D Technology 

 

Uzupełniająca: 

James M. Van Verth and Lars M. Bishop, Essential Mathematics for Games and Interactive 

Applications, The Morgan Kaufmann Series in Interactive 3D Technology 

 

Nakład pracy studenta w godzinach (cały kurs): 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Praca na zajęciach: 75 Praca na zajęciach: 45 

Praca własna: 50 Praca własna: 80 

 


