
Matematyka II Mathematics 2

semestr (x egzamin,   + zaliczenie,   # projekt) punkty
ECTSrazem wykłady ćwiczenia laboratoria projekt seminarium

I 68x 34 34+    6.0
razem  34 34    6.0
Brak przedmiotów kształcenia wprowadzających

Wykład
Ćwiczenia audytoryjne

lp. Semestr I
temat/tematyka zajęć

liczba godzin
wkł. ćw. lab. prj. sem.

1
Ciągi liczbowe. Twierdzenia o ciągach liczbowych. Granica ciągu
liczbowego. Granice niewłaściwe. Symbole oznaczone i
nieoznaczone. Przykłady ciągów, liczba e.

2 4    

2 Szeregi liczbowe. Określenie i kryteria zbieżności szeregów.
Zbieżność warunkowa i bezwzględna szeregu liczbowego. 2 2    

3 Szeregi liczbowe. Szeregi przemienne. Przykłady; liczby e i
π. 3 3    

4

Granica i ciągłość odwzorowania. Przestrzeń metryczna
skończenie wymiarowa z metryką euklidesową. Gęstość i ciągłość
przestrzeni liczb rzeczywistych. Określenia granicy i ciągłości
odwzorowania z przykładami. Ciągłość funkcji jednej zmiennej.
Twierdzenia o granicach funkcji. Asymptoty.

4 2    

5
Pochodna funkcji jednej zmiennej. Różniczka i pochodna funkcji
jednej zmiennej. Podstawowe twierdzenia o pochodnych.
Pochodne funkcji elementarnych.

2 3    

6 Pochodna funkcji jednej zmiennej. Pochodne i różniczki wyższych
rzędów. Twierdzenia o wartości średniej. Wzór Taylora. 2 2    

7 Pochodna funkcji jednej zmiennej. Ekstrema. Wypukłość i
wklęsłość funkcji. Punkt przegięcia. Zastosowania pochodnej. 2 2    

8 Całka nieoznaczona. Określenie całki nieoznaczonej. Całkowanie
przez części. Całkowanie przez podstawienie. 2 2    

9 Całka nieoznaczona. Całkowanie funkcji wymiernych i
trygonometrycznych. 2 2    

10 Całka oznaczona. Określenie całki oznaczonej. Właściwości całki
oznaczonej. Związek miedzy całką oznaczoną i nieoznaczoną. 3 2    

11 Całka oznaczona. Całki niewłaściwe pierwszego i drugiego
rodzaju. Zastosowania całek oznaczonych. 2 3    

12 Pochodna funkcji wielu zmiennych. Granica i ciągłość skalarnej i
wektorowej funkcji wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe. 2 2    

13
Pochodna funkcji wielu zmiennych. Różniczka i pochodna
skalarnej i wektorowej funkcji wielu zmiennych. Pochodna w
kierunku wektora. Wzór Taylora z pierwszą pochodną.

3 2    

14 Pochodna funkcji wielu zmiennych. Ekstrema lokalne i ekstrema na
zbiorze skalarnej funkcji dwu lub trzech zmiennych. 3 3    

Razem 34 34    
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R. Leitner, Zarys matematyki wyższej, część I i II, WNT, 1994.
R. Leitner, J. Zacharski, Zarys matematyki wyższej, część III, WNT, 1994.
J. Gawinecki, Matematyka dla informatyków, część I i II, Bell Studio, 2003.
R. Leitner, M. Matuszewski, Z. Rojek, Zadania z matematyki wyższej, część I i II, WNT, 1998.
W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II, PWN, 2002.

W. Leksiński, J. Nabiałek, W. Żakowski, Matematyka. Definicje, twierdzenia, przykłady, zadania, WNT,
1992.
W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, część I, WNT, 1995.
W. Stankiewicz, J. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, część II, WNT,
1995.

Symbol Efekty kształcenia odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

W01

Posiada podstawową wiedzę, stanowiącą bazę dla zrozumienia i
studiowania przedmiotów kierunkowych, w zakresie analizy
matematycznej. Zna symbole, podstawowe pojęcia i twierdzenia
rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej
rzeczywistej oraz rachunku różniczkowego funkcji wielu
zmiennych rzeczywistych.

K_W02

W02

Rozumie pojęcia granicy i ciągłości funkcji, funkcji pochodnej,
całki oznaczonej i nieoznaczonej. Zna podstawowe sposoby i
wzory znajdowania pochodnych oraz całek oznaczonych i
nieoznaczonych. Rozumie pojęcia granicy, ciągłości i
różniczkowalności funkcji wielu zmiennych. Zna podstawowe
sposoby i wzory znajdowania pochodnych cząstkowych.

K_W02

U01

Umie posługiwać się w podstawowym zakresie językiem analizy
matematycznej, wykorzystując właściwe symbole i odpowiednie
twierdzenia. Umie obliczać granice ciągów, także wyrażeń
nieoznaczonych, wykorzystując wzory i twierdzenia. Umie zbadać
zbieżność prostych szeregów liczbowych, stosując odpowiednie
twierdzenia. Umie obliczać granice i badać ciągłość funkcji jednej
zmiennej. Umie znajdować pochodne według określenia i z
wykorzystaniem wzorów i twierdzeń. Umie obliczać proste całki
nieoznaczone, stosując odpowiednie twierdzenia i wzory, w tym
całki funkcji wymiernych. Umie obliczać proste całki oznaczone.
Umie obliczać pochodne cząstkowe.

K_U03

U02

Umie formułować i rozwiązywać proste problemy z
wykorzystaniem rachunku różniczkowego i całkowego funkcji
jednej zmiennej oraz rachunku różniczkowego funkcji wielu
zmiennych.

K_U03

U03

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych
źródeł (także anglojęzycznych); potrafi interpretować uzyskane
informacje i formułować wnioski. Ma wyrobioną wewnętrzną
potrzebę i umiejętność ustawicznego uzupełniania i nowelizacji
nabytej wiedzy poprzez samokształcenie.

K_U17

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie
ćwiczeń.
Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej lub ustnej. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie
co najmniej 50% z egzaminu.
Poszczególne oceny pozytywne otrzymujemy po przekroczeniu następujących progów: - ocena dobra co
najmniej 70%, - ocena bardzo dobra co najmniej 90%.
Ćwiczenia zaliczane są na podstawie wyników prac kontrolnych przeprowadzanych podczas zajęć oraz
aktywności studenta w czasie zajęć.

SEMESTR 1

Aktywność
Obciążenie studenta

Liczba
godzin

Liczba
ECTS

Udział w wykładach 34 2.5
Udział w laboratoriach 0 0
Udział w ćwiczeniach 34 3.5
Udział w projektach 0 0
Udział w seminariach 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 50  
Samodzielne przygotowanie do laboratoriów   
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 60  
Samodzielna realizacja projektu   
Samodzielne przygotowanie do seminariów   
Udział w konsultacjach   
Przygotowanie do egzaminu 10  
Przygotowanie do zaliczenia   
Udział w egzaminie / kolokwium   

Literatura podstawowa:

 uzupełniająca:

Efekty uczenia się

Metody i kryteria
oceniania

(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez

studenta
zakładanych efektów

uczenia się)

Bilans ECTS
(nakład pracy

studenta)



SEMESTR 1

Aktywność
Obciążenie studenta

Liczba
godzin

Liczba
ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 188 6
Zajęcia z udziałem nauczycieli 68 6
Zajęcia powiązane z działalnością naukową 178 6
Zajęcia o charakterze praktycznym 94 3.5
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