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POBR – PRZETWARZANIE CYFROWE OBRAZÓW 
semestr zimowy 2022/23 

   
 
Prowadzący:  prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita 

konsultacje: wtorki godz.15, pok. 322 lub MS Teams,  
e-mail: przemyslaw.rokita@pw.edu.pl  

  
 Wykład:  wtorki, godz. 12-14. s.170 
  

 Laboratorium: wtorki - 08.11, 22.11, 06.12;  czwartki - 10.11, 24.11, 08.12;   
  wtorki - 15.11, 29.11, 13.12;   
  godz. 8-12, s.CS2;  

 
Zasady ogólne oraz regulamin zaliczenia przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z cyfrowymi metodami przetwarzania, 
analizy i  rozpoznawania obrazów. Przedmiot obejmuje trzy elementy: wykład (2 godz./tyg.), laboratorium (średnio 
1 godz./tyg.), projekt (średnio 1 godz./tyg.).  
Składniki zaliczenia: 
1) WYKŁAD: w trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia, każde punktowane w skali 0÷20pkt. Terminy 

kolokwiów: kol.1: 29.11.2022r., kol.2: 17.01.2023r. Na koniec semestru odbędzie się egzamin punktowany 
w skali 0÷60pkt. Zarówno kolokwia jak i egzamin odbywają się bez korzystania z notatek i innych materiałów 
(mają stanowić motywację do trwałego przyswojenia podstawowej wiedzy z przedmiotu). Kolokwia i egzamin 
obejmują cały materiał przedmiotu - wykład, laboratoria i projekt. Uwaga - zaliczenie wszystkich ćwiczeń 
laboratoryjnych oraz projektu jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu i zaliczenia całego przedmiotu. 
Końcowa skala ocen (uwzględniająca również punkty uzyskane z projektu - patrz niżej):  poniżej 51pkt.: 2, od 
51pkt.: 3; od 61pkt.: 3½; od 71pkt.: 4; od 81pkt.: 4½; od 91pkt.: 5 

2) LABORATORIUM: w trakcie semestru trzy ćwiczenia - zajęcia laboratoryjne pod opieką prowadzących. Odbędą 
się one w terminach: 08.11, 22.11, 06.12 (wtorki - grupa 1); 10.11, 24.11, 08.12 (czwartki - grupa 2); 15.11, 
29.11, 13.12 (wtorki - grupa 3). Podział na grupy zostanie przeprowadzony (poza systemem USOS) 
w trakcie wykładu 18 października 2022 r. Po tym terminie lista zapisanych będzie udostępniona na serwerze 
studia, a osoby, które chciałyby się zapisać na zajęcia (na wolne terminy) lub zamienić terminy (w ramach 
wolnych terminów lub po uzgodnieniu z drugą osobą) proszone są o kontakt z prowadzącym wykład (mailowy 
lub przez Teams’y).  
W trakcie zajęć pod kontrolą i opieką prowadzących studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami 
cyfrowego przetwarzania obrazów. Ćwiczenia laboratoryjne stanowią jednocześnie przygotowanie do projektu. 
Nie jest wymagane specjalne dodatkowe przygotowanie do zajęć laboratoryjnych. Wykonanie każdego z trzech 
ćwiczeń laboratoryjnych jest na koniec oceniane przez prowadzącego w skali: zal., nzal. 

3) PROJEKT: realizacja projektu przez studentów rozpoczyna się w drugiej połowie semestru. Materiał wykładu 
jest tak uszeregowany aby w odpowiednim czasie możliwe było przystąpienie do realizacji projektu. Treść 
zadania projektowego wraz z dodatkowymi informacjami i regulaminem znajduje się pod adresem: 

     http://staff.ii.pw.edu.pl/~pro/pobr_proj_Z22.pdf 
Projekt oceniany jest z wykorzystaniem skali ocen: nzal, –10pkt. ÷ +10pkt. Uzyskanie 0 pkt. oznacza poprawne 
zaliczenie projektu. 

 
Wykaz literatury dodatkowej: 
Uwagi ogólne: 1) w żadnej książce nie jest ujęty w całości, sekwencyjnie materiał wykładu (stanowi on zbiór 
doświadczeń praktycznych i poszukiwań literaturowych prowadzącego), 2) przy aktywnym udziale w wykładach 
(przez aktywny udział rozumiany jest udział w wykładach z koncentracją na prezentowanych treściach) nie jest 
potrzebne ani wymagane sięganie do dodatkowej literatury, 3) materiały pomocnicze - slajdy z wykładu - będą 
udostępnione na stronie przedmiotu na serwerze wydziałowym http://studia.elka.pw.edu.pl/, 4) prowadzący zaleca 
aktywny udział w wykładach oraz robienie notatek (zgodnie z doświadczeniami i teorią przyswaja wiedzy, robienie 
ręcznych notatek jest jednym z najskuteczniejszych elementów przyswajania i utrwalania wiedzy). 
 

1. R.Tadeusiewicz : Systemy wizyjne robotów przemysłowych, WNT, 1992 (fragment tej książki w postaci 
elektronicznej studenci otrzymują na trzecim ćwiczeniu laboratoryjnym jako podstawowy materiał pomocny 
w realizacji projektu) 

2. R.Tadeusiewicz, P.Korohoda : Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwo Postępu 
Telekomunikacji, Kraków 1997 (książka oficjalnie dostępna w postaci elektronicznej: 
http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0098/komputerowa_analiza.pdf ) 
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6. R.C.Gonzalez, R.E.Woods: Digital Image Processing, Pearson; 3rd edition, 2007 
 


