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Wymagania wstępne:  
Zajęcia z Technologii informacyjnej  i Informatyki realizowane w szkole średniej. 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 
Charakterystyka przedmiotu: 

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z podstawową obsługą komputera oraz umiejętnością          

posługiwania się aplikacjami biurowymi. Ponadto umożliwia zapoznanie się z najnowszymi          

możliwościami dotyczącymi obsługi sieci komputerowych, przede wszystkim sieci Internet. 

Założenie i cele przedmiotu: 

Przedmiot ma na celu przygotowanie studenta do samodzielnej pracy z wykorzystaniem           
komputera oraz wykorzystaniem możliwości technologii komputerowych na innych        
przedmiotach. Student po zakończeniu zajęć z przedmiotu powinien umieć: 

I. korzystać z zasobów sieciowych (lokalnych i internetowych) 

II. wyszukiwać informacje w Internecie 

III. korzystać z poczty elektronicznej 

IV. tworzyć proste i złożone dokumenty tekstowe 

V. tworzyć prezentacje z wykorzystaniem multimediów 

VI. posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym 

VII. tworzyć własną witrynę internetową 

 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie 
do PRK  dla 

kierunku 
Wiedza: K6_W02 

 
K6_W08 



W zaawansowanym stopniu problematykę związaną z technologiami       
stosowanymi w architekturze wnętrz z uwzględnieniem jej stałego        
rozwoju 

Problematykę związaną z technologią cyfrową wykorzystywaną w       
dyscyplinie z uwzględnieniem jej stałego rozwoju 

Umiejętności:  
 
Posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem architektonicznym i innymi 
technikami cyfrowymi przy realizacji własnych prac artystycznych  

 
 

K6_U06 
  

Kompetencje. Absolwent jest gotów do: 
 

 
K6_K06 

Efektywnego komunikowania się przy użyciu adekwatnych technologii       
architektonicznych w przystępnej formie i w sposób jasny i zrozumiały dla           
innych  

 
Metody kształcenia: 
Ćwiczenia laboratoryjne - realizowane w formie przedstawienia i omówienia przykładowych rozwiązań i 

samodzielnej realizacji przez studentów zleconych zadań. 

 

 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

 
 
Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest przynajmniej 80% obecność na zajęciach oraz 

uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ocenianych ćwiczeń. Ocena końcowa jest średnią ważoną 

ocen otrzymanych na zajęciach. 

programowe: 

1. Obsługa sieci lokalnej. Sieć Microsoft Windows. Korzystanie z zasobów sieciowych. 
2. Wyszukiwanie informacji w Internecie. Usługi w sieci Internet 
3. Zasady korzystania i obsługa poczty elektronicznej.  

a. Konfiguracja konta. Wysyłanie i odpowiadanie na wiadomości 
b. Wysyłanie wiadomości z załącznikami. 
c. Tworzenie i korzystanie z książki adresowej 

4. Prezentacje multimedialne. Projektowanie prezentacji. 
a. Wykorzystanie szablonu prezentacji i istniejącego pliku prezentacji. 
b. Wstawianie obiektów – pól tekstowych, rysunków, autokształtów, schematów 

organizacyjnych. 
c. Tworzenie przejść między slajdami i animacji obiektów 

5. Edytory tekstu.  
a. Formatowanie czcionek i akapitów. 
b. Style i spisy. 



c. Wypunktowanie i numerowanie.  
d. Wstawianie obiektów (rysunki), tabele. 
e. Ustawienia strony, nagłówki i stopki.  
f. Korespondencja seryjna. 
g. Drukowanie do pliku. 

6. Arkusze kalkulacyjne. 
a. Adresowanie komórek.  
b. Tworzenie formuł i wykorzystywanie wbudowanych funkcji. 
c. Formatowanie komórek. 
d. Sortowanie list. 
e. Tworzenie wykresów i ich formatowanie. 

7. Tworzenie dokumentów hipertekstowych z wykorzystaniem języka HTML. 
a. Struktura dokumentu - podstawowe znaczniki. 
b. Formatowanie tekstu. 
c. Grafika. 
d. Odsyłacze. 
e. Tabele. 
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Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  

System studiów Semestr Wykład Ćwiczenia Seminarium 
Praca 

własna  
Punkty ECTS 

niestacjonarne 1 0 18 0 30 2 

 
 


