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Status przedmiotu Przedmiot podstawowy Stopień  I  rok I stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 
 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, twierdzeniami i metodami występującymi w 

matematyce wyższej. 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Wykład: liczba godzin 30, Ćwiczenia: liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne wykład, ćwiczenia, praca własna, praca z podręcznikiem 

Pełny opis przedmiotu 

Elementy algebry liniowej: macierze, wyznaczniki, układy równań. Elementy algebry wektorowej. 
Elementy geometrii analitycznej na płaszczyźnie i w przestrzeni. Układy współrzędnych. Krzywe 
stopnia 2, krzywe stopnia 3. Krzywe Hermite’a i Beziera. Powierzchnie stopnia 2. Funkcje jednej 
zmiennej: własności, granice, ciągłość. Pochodna funkcji, różniczka funkcji. Zastosowania pochodnej 
funkcji do badania własności funkcji. Całka nieoznaczona_definicja, własności wzory, obliczanie 
bezpośrednie. Całka oznaczona w sensie Riemanna i jej zastosowania. Podstawowe pojęcia z 
prawdopodobieństwa. Zmienne losowa skokowa i ciągła. 

Wymagania formalne  
(przedmioty 
wprowadzające) 

Wiedza z matematyki elementarnej, udokumentowana świadectwem maturalnym 

Założenia wstępne Znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej 

Efekty kształcenia 

01. zna podstawowe funkcje elementarne; 
02. potrafi logicznie formułować wnioski; 
03. umie posługiwać się symboliką matematyczną; 
04. umie zastosować rachunek różniczkowy i całkowy w zagadnieniach praktycznych 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01-04 sprawdziany pisemne na ćwiczeniach, odpowiedzi ustne, egz. pisemny i ustny 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

Sprawdziany oraz pisemne prace egzaminacyjne z ocenami. 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową aktywność na zajęciach:10%, sprawdziany: 40%, egzamin:50% 

Miejsce realizacji zajęć Sale dydaktyczne SGGW 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1.H. Kazieko, L. Kazieko 2011. Matematyka na studiach inżynierskich , cz. I, Wyd. SGGS,. 
2. H. Kazieko, L. Kazieko 2011. Matematyka na studiach inżynierskich , cz. II, Wyd. SGGS,. 
3. M. Swarczyński 1998  Istota struktury formalnej , cz. I, Wyd. SGGW,. 
4. H. Kazieko, L. Kazieko 2008. Matematyka w zadaniach , , Wyd. SGGW,. 
5. H. Kazieko, L. Kazieko 2006. Metodyczne opracowanie rozwiązań zadań z matematyki, Wyd. SGGW,. 
6. H. Kazieko, L. Kazieko 2003. Matematyka-zbiór zadań , cz. I , Wyd. SGGW,  
 

UWAGI:    



   Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

 
   Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  
 

Nr 
/symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 
zna podstawowe funkcje elementarne 

AK1_W01, AK1_W02, AK1_U03 

02 potrafi logicznie formułować wnioski. AK1_W01, AK1_W02, AK1_K02,  
AK1_U17 

03 umie posługiwać się symboliką matematyczną. AK1_W02, AK1_U10,  

04 umie zastosować rachunek różniczkowy AK1_W01,  

05 potrafi pracować w zespole  AK1_K02 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 125 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich: 

3 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.: 

2 ECTS 


