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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Introduction to mathematics
WIŚ B oIN B1 15/16

Kategoria przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Liczba punktów ECTS

4.00
1

Semestry

2

Wstęp do matematyki

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

1

20

20

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z ciągami i szeregami liczbowymi.
Cel 2 Zapoznanie studentów z pojęciem granicy i ciągłości funkcji jednej zmiennej oraz z rachunkiem różniczkowym
funkcji jednej zmiennej.
Cel 3 Zapoznanie studentów z rachunkiem całkowym funkcji jednej zmiennej, całką oznaczoną i nieoznaczoną.

Kod archiwizacji: E5A38F83
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość matematyki na poziomie podstwowym szkoły średniej.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna podstawowe definicje i twierdzenia z teorii ciągów i szeregów liczbowych oraz rachunku
różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej rzeczywistej.
EK2 Umiejętności Student potrafi obliczać granice ciągów i badać zbieżność szeregów liczbowych.
EK3 Umiejętności Student potrafi obliczać granice funkcji, badać jej ciągłość oraz rozwiązywać podstawowe
zagadnienia z rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej.
EK4 Umiejętności Student potrafi obliczać całki nieoznaczone i potrafi przy pomocy całki oznaczonej obliczyć
pole figury, długość krzywej, objętość i pole powierzchni bryły obrotowej.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Ciągi i szeregi liczbowe. Definicja ciągu, ciagu ograniczonego, ciągu
monotonicznego, granicy. Twierdzenia o granicach ciagów. Granice specjalne.
Definicja szeregu liczbowego, zbieżności szeregu. Warunek konieczny zbieżności
szeregu. Kryteria zbieżności szeregów liczbowych. Bezwzględna, i warunkowa
zbieżność szeregu.

5

W2

Funkcje elementarne. Definicje i własności funkcji liniowej, kwadratowej,
potęgowej, wykładniczej, logarytmicznej, funkcji trygonometrycznych.

2

W3

Rachunek różniczkowy. Definicja granicy funkcji. Twierdzenia o granicach funkcji.
Ciągłość funkcji. Funkcja złożona i jej własności. Funkcja odwrotna i jej własności.
Funkcje cyklometryczne. Granice specjalne dla funkcji. Definicja pochodnej.
Podstawowe wzory na pochodne funkcji. Różniczka funkcji. Pochodna i różniczka
wyższych rzędów. Twierdzenie Lagrangea i wnioski. Reguła de l’Hospitala.
Twierdzenie Taylora. Ekstrema lokalne, wypukłość, punkty przegięcia, asymptoty
wykresu funkcji jednej zmiennej.
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W4

Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej. Pierwotna funkcji. Definicja całki
nieoznaczonej. Całkowanie przez części, podstawienie, zmianę zmiennej.
Całkowanie funkcji wymiernych przez rozkład na sumę ułamków prostych.
Całkowanie funkcji trygonometrycznych. Całkowanie funkcji niewymiernych.
Całka oznaczona i jej związek z nieoznaczoną. Całki niewłaściwe. Zastosowanie
całki oznaczonej.
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godzin
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Ćwiczenia

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

C1

Ciągi i szeregi liczbowe. Obliczanie granic ciągów z wykorzystaniem granic
specjalnych. Badanie zbieżności szeregów liczbowych z wykorzystaniem kryteriów
zbieżności szeregów
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C2

Rachunek różniczkowy. Badanie ciągłość funkcji. Obliczanie pochodnych.
Badanie przebiegu zmienności funkcji i szkicowanie wykresu funkcji.
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C3

Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej. Obliczanie całek przez części,
podstawienie, zmianę zmiennej. Obliczanie całek z funkcji wymiernych,
niewymiernych i trygonometrycznych. Zastosowanie całek oznaczonych.
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Prezentacje multimedialne
N2 Wykłady
N3 Zadania tablicowe
N4 Konsultacje
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

40

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

76

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Zadanie tablicowe
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Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Obok obowiązkowej obecności, warunkiem otrzymania zaliczenia z ćwiczeń jest zaliczenie co najmniej 50% kolokwiów na ocenę dostateczną

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu materiału przedstawionego na
wykładach

Na ocenę 3.0

Student umie wypowiedzieć definicje i twierdzenia z zakresu wyłożonego
materiału

Na ocenę 3.5

Jak na ocenę 3 i dodatkowo student potrafi zilustrować przykładami pojęcia
z zakresu wyłożonego materiału

Na ocenę 4.0

Jak na ocenę 3.5 i dodatkowo student potrafi podawać przykłady zastosowania
twierdzeń

Na ocenę 4.5

Jak na ocenę 4 i dodatkowo student potrafi podawać idee dowodów twierdzeń

Na ocenę 5.0

Jak na ocenę 4.5 i dodatkowo student potrafi podawać pełne dowody twierdzeń
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie dostrzega możliwości wykorzystania podstawowych pojęć z zakresu
materiału przedstawionego na wykładach

Na ocenę 3.0

Student potrafi w dostatecznym stopniu wykorzystać podstawowe pojęcia
z zakresu wyłożonego materiału

Na ocenę 3.5

Student potrafi w dostatecznym stopniu wykorzystać podstawowe pojęcia
z zakresu wyłożonego materiału i umie je uzasadnić

Na ocenę 4.0

Student potrafi, w mowie i na piśmie, wykorzystać twierdzenia i metody poznane
na wykładach oraz podawać uzasadnienie poprawności swoich rozumowań

Na ocenę 4.5

Student potrafi, w mowie i na piśmie, wykorzystać twierdzenia i metody poznane
na wykładach oraz precyzyjnie i ściśle uzasadniać poprawność swoich rozumowań

Na ocenę 5.0

Student potrafi bezbłędnie, w mowie i na piśmie, wykorzystać twierdzenia
i metody poznane na wykładach oraz precyzyjnie i ściśle uzasadniać poprawność
swoich rozumowań
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie dostrzega możliwości wykorzystania podstawowych pojęć z zakresu
materiału przedstawionego na wykładach
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Na ocenę 3.0

Student potrafi w dostatecznym stopniu wykorzystać podstawowe pojęcia
z zakresu wyłożonego materiału

Na ocenę 3.5

Student potrafi w dostatecznym stopniu wykorzystać podstawowe pojęcia
z zakresu wyłożonego materiału i umie je uzasadnić

Na ocenę 4.0

Student potrafi, w mowie i na piśmie, wykorzystać twierdzenia i metody poznane
na wykładach oraz podawać uzasadnienie poprawności swoich rozumowań

Na ocenę 4.5

Student potrafi, w mowie i na piśmie, wykorzystać twierdzenia i metody poznane
na wykładach oraz precyzyjnie i ściśle uzasadniać poprawność swoich rozumowań

Na ocenę 5.0

Student potrafi bezbłędnie, w mowie i na piśmie, wykorzystać twierdzenia
i metody poznane na wykładach oraz precyzyjnie i ściśle uzasadniać poprawność
swoich rozumowań
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie dostrzega możliwości wykorzystania podstawowych pojęć z zakresu
materiału przedstawionego na wykładach

Na ocenę 3.0

Student potrafi w dostatecznym stopniu wykorzystać podstawowe pojęcia
z zakresu wyłożonego materiału

Na ocenę 3.5

Student potrafi w dostatecznym stopniu wykorzystać podstawowe pojęcia
z zakresu wyłożonego materiału i umie je uzasadnić

Na ocenę 4.0

Student potrafi, w mowie i na piśmie, wykorzystać twierdzenia i metody poznane
na wykładach oraz podawać uzasadnienie poprawności swoich rozumowań

Na ocenę 4.5

Student potrafi, w mowie i na piśmie, wykorzystać twierdzenia i metody poznane
na wykładach oraz precyzyjnie i ściśle uzasadniać poprawność swoich rozumowań

Na ocenę 5.0

Student potrafi bezbłędnie, w mowie i na piśmie, wykorzystać twierdzenia
i metody poznane na wykładach oraz precyzyjnie i ściśle uzasadniać poprawność
swoich rozumowań
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W01

Cel 1 Cel 2
Cel 3

W1 W2 W3 W4
C1 C2 C3

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1

EK2

K_W01

Cel 1

W1 C1

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK3

K_W01

Cel 2

W2 W3 C2

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1

EK4

K_W01

Cel 3

W4 C3

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1
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PWN
[2 ] M. Gewert, Z. Skoczylas — Analiza matematyczna 1, Wrocław, 2005, Oficyna Wyd. GiS
[3 ] M. Gewert, Z. Skoczylas — Analiza matematyczna 2, Wrocław, 2006, Oficyna Wyd. GiS
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr Małgorzata Radoń (kontakt: mradon@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr Małgorzata Radoń (kontakt: mradon@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................

Strona 6/6

