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Wykład organizacyjny 

Czyli kto i o czym będzie mówił? 
Jak również co się będzie działo poza 

wykładem? 
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• dr hab. Jacek Tarasiuk 
• tarasiuk@agh.edu.pl 
• D10, pok. 317, IIIp. 
• tel. 29-82 

 
• dr Janusz Malinowski 

• janusz.malinowski@fis.agh.edu.pl 
• D10, pok. 282, IIp. 
• tel. 44-70 

 
• mgr Jakub Kamiński 

• kaminski@fis.agh.edu.pl  
• D10, pok. 313, IIIp 
• tel. 29-60 
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Podstawowe pojęcia i definicje 

Problem barwy i koloru 

Graficzny interfejs użytkownika 

Grafika 2D 

Grafika 3D 

Grafika rastrowa 

Graficzna prezentacja danych 

Formaty plików i metadane 

Biblioteki graficzne 

Wykład organizacyjny 



 Prowadzący 
 Tematyka wykładów 
 Koncepcja przedmiotu 
Cel 
Laboratoria 
Projekt 

 Organizacja zajęć 
 Zasady zaliczenia 
 Strona internetowa 

 

4 

• Praktyczna potrzeba wynikła z obserwacji i uwag studentów 

• Nacisk na praktyczne umiejętności, a nie teorię 

• Niemiecko-francuskie wzorce 

Pomysł na wykład 

• Niestandardowy podział zajęć 

• Wykład 10x3h, laboratorium 8x2h, projekt 7x2h (spotkania 
indywidualne) 

• Praktyczne laboratorium i użyteczne projekty 

Nowoczesna forma 

• Poznanie podstaw grafiki komputerowej (Chętnych zapraszam na 

przedmiot obieralny „Zaawansowane techniki programowania grafiki 3D”) 

• Nauka pracy w zespole projektowym 

• Zapoznanie się z wymaganiami firm IT 

• Nabycie praktycznych umiejętności programowania grafiki 

Cele przedmiotu 

Wykład organizacyjny 
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• Wstępnie przygotowane kody programów 

• Najczęściej do uzupełnienia pozostaje jedna funkcja lub klasa 

• Zawsze dostępna będzie skompilowana działająca wersja programu 

Mamy się uczyć grafiki, nie programowania 

• Dokładny opis laboratorium dostępny w Internecie przed zajęciami 

• Krótkie omówienie laboratorium na wykładzie poprzedzającym 
zajęcia na pracowni 

• Przed zajęciami trzeba się będzie odrobinę przygotować 

Laboratoria powinny być ukończone na zajęciach 

• Piszemy w C++ 

• Wysyłamy tylko źródło programu  (szczegóły na pierwszym 
laboratorium) 

• Odbiór każdego laboratorium zostanie potwierdzony 

• Nie piszemy żadnych sprawozdań z laboratoriów 

Organizacja laboratoriów 

Wykład organizacyjny 
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• Kilkadziesiąt zróżnicowanych projektów 

• Atrakcyjne tematy, użyteczne programy 

Uczymy się rozwiązując konkretne problemy 

• Obecnie nikt już nie pracuje sam 

• Rozplanowanie projektu i podział obowiązków 

• Dokumentacja wzorowana na wymaganiach firmowych 

Praca w zespole projektowym 

• Program 

• Profesjonalna dokumentacja projektu 

• Argument dla pracodawcy 

Będziemy mieli się czym pochwalić 

• Projekt, dokumentacja, wykonanie, Hall of fame 

Przykłady 

Wykład organizacyjny 
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Problem niesamodzielności rozwiązań ! 

$15 pkt.6 Regulaminu studiów AGH 
Jeżeli w trakcie procedury zaliczania prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy 

studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów, student 

otrzymuje ocenę niedostateczną z tego zaliczenia. 

1. Na każdym laboratorium komputerowym uczestnicy będą mieli do wykonania 
jedno zadanie.  

2. Jeżeli zadanie nie zostanie wykonane w trakcie zajęć, to można będzie je dosłać 
w ciągu 48 godzin tracąc 2 punkty.  

3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, będzie je można 
odrobić pod koniec semestru na specjalnym spotkaniu (ale zadanie będzie z innej 

tematyki). 

4. Za wszystkie zadania w sumie będzie można otrzymać 50 punktów.  

5. 44 pkt. za zadania z Internetu plus 6 pkt. za zadania dodatkowe. 

6. Osoby, które w trakcie semestru zdobędą więcej niż 19 a mniej niż 25 punktów 
będą również mogły na dodatkowych zajęciach pisząc program obejmujący całość 
zagadnień wykładu zdobyć punkty brakujące do zaliczenia. 

Wykład organizacyjny 
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1. Projekty muszą być napisane w C++. 

2. Wszystkie projekty muszą być wykonane z wykorzystaniem narzędzi i technik omawianych na 
wykładzie lub (w specjalnych przypadkach) narzędzi uzgodnionych z prowadzącym. 

3. Wybór systemu operacyjnego zależy od decyzji autorów z tym, że w przypadku Linuxa 
autorzy zobowiązują się zainstalować na komputerze prowadzącego ewentualne brakujące 
pakiety. 

4. Projekt musi zostać oddany w postaci działającego programu wraz z dającymi się 
skompilować źródłami oraz kompletnej dokumentacji projektu koniecznie w wersji 
drukowanej. 

5. Projekt będzie oceniany zgodnie z poniższymi kryteriami: 

 Terminowe oddanie projektu (max. 40pkt) 
każdy dzień opóźnienia oznacza 8pkt. mniej 

 Przygotowanie dokumentacji (max. 25pkt) 

 Wykonanie projektu (max. 30pkt) 
w tym 20pkt. za spełnienie wymagań podstawowych 

 Punkty wg. uznania prowadzącego (max. 5pkt) 
w zależności od indywidualnych sytuacji 

6. Arkusz oceny dostępny w Internecie. W każdej rubryce, w której liczba punktów jest 
mniejsza od maksymalnej (z wyjątkiem punktów według uznania), prowadzący umieszcza 
krótką informację uzasadniającą punktację. 

7. Wszystkie osoby w grupie projektowej otrzymują taką samą ocenę 

Wykład organizacyjny 
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Ocena końcowa z przedmiotu zostanie wyliczona jako średnia 
ważona: 60% oceny z projektu + 40% oceny z laboratorium. 

Wykład organizacyjny 

tydzień Wykład Laboratorium Projekt 

1 7.10 Podstawowe pojęcia i definicje     

2 14.10 
Biblioteka WinBGIm 

  Omówienie zajęć i rozdanie projektów 
Problem barwy i koloru 

3 21.10 
Problem barwy i koloru (cd) 

Środowsko Dev-C++ i biblioteka WinBGIm 

  

Programowanie w wxDev-C++ 
4 28.10 Programowanie w wxDev-C++ Modele i przestrzenie barw 
5 4.11 Grafika 2D Prosta grafika w wxDev-C++ 
6 18.11 Grafika 3D Grafika 2D 
7 25.11 Grafika rastrowa Grafika 3D 

8 2.12 
Prezentacja danych 

Grafika rastrowa 
Formaty plików graficznych 

9 9.12 
Biblioteka GFL 

Graficzna prezentacja danych 
Biblioteka Cimg 

10 16.12 
Biblioteka AGG 

Wykorzystanie bibliotek GFL i Cimg Biblioteka lcms 
Fotografia cyfrowa 

  Indywidualne spotkania z prowadzącym 
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http://home.agh.edu.pl/~tarasiuk/dydaktyka/ 

lub 
www.tarasiuk.com 

Wykład organizacyjny 


