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

3

Elements of Linear Algebra
WIŚ B oIN B2 14/15

Kategoria przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Liczba punktów ECTS

3.00
2

Semestry

2

Elementy algebry liniowej

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

15

15

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Opanowanie wybranych elementów teorii liczb zespolonych.
Cel 2 Opanowanie podstawowych zagadnień algebry liniowej.

Kod archiwizacji: 92A4BF15
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość matematyki ze szkoły średniej.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Znajomość definicji i twierdzeń dotyczących liczb zespolonych.
EK2 Umiejętności Rozwiązywanie zadań w dziedzinie liczb zespolonych.
EK3 Wiedza Znajomość definicji, twierdzeń i metod algebry liniowej.
EK4 Umiejętności Rozwiązywanie zadań z algebry liniowej.

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Liczby zespolone. Definicja liczby zespolonej, dodawanie, mnożenie i dzielenie liczb
zespolonych, postać trygonometryczna liczby zespolonej, potęgowanie
i pierwiastkowanie liczb zespolonych.

4

W2

Macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych. Definicja macierzy, działania na
macierzach, wyznaczniki, własności wyznaczników, macierz odwrotna, macierz
osobliwa, układ równań liniowych, twierdzenie Cramera, twierdzenie
Kroneckera-Capellego. Metoda eliminacji Gaussa.

7

W3

Działania na wektorach w przestrzeni arytmetycznej n-wymiarowej, liniowa
niezależność wektorów, wartości i wektory własne macierzy symetrycznej.

4

Ćwiczenia
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

Liczby zespolone. Dodawanie, mnożenie i dzielenie liczb zespolonych, postać
trygonometryczna liczby zespolonej, potęgowanie i pierwiastkowanie liczb
zespolonych.

4

C2

Macierze, wyznaczniki, układy równan liniowych. Działania na macierzach,
obliczanie wyznaczników, wyznaczanie macierzy odwrotnej, rozwiązywanie
układów równań liniowych w oparciu o twierdzenie Cramera i twierdzenie
Kroneckera-Capellego. Metoda eliminacji Gaussa.

7

C3

Działania na wektorach, badanie liniowej niezależności wektorów. Wyznaczanie
wartości własnych i wektorów własnych macierzy ze szczególnym uwzględnieniem
macierzy symetrycznych.

4
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7

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Zadania tablicowe
N3 Konsultacje

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

30

Egzaminy i zaliczenia w sesji

10

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

50

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

3

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
Ocena podsumowująca
P1 Egzamin pisemny
P2 Egzamin ustny
P3 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna definicji i twierdzeń dotyczących liczb zespolonych lub postępuje
nieetycznie.

Na ocenę 3.0

Student zna w dostatecznym stopniu definicje i twierdzenia dotyczące liczb
zespolonych; postępuje etycznie.

Na ocenę 3.5

Student zna w dostatecznym stopniu definicje i twierdzenia dotyczące liczb
zespolonych oraz ilustruje je przykładami; postępuje etycznie.

Strona 3/6

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Na ocenę 4.0

Student precyzyjnie i ściśle formułuje definicje i twierdzenia dotyczące liczb
zespolonych oraz ilustruje je przykładami; postępuje etycznie.

Na ocenę 4.5

Student precyzyjnie i ściśle formułuje definicje i twierdzenia dotyczące liczb
zespolonych, zna przykłady zastosowania twierdzeń; postępuje etycznie.

Na ocenę 5.0

Student precyzyjnie i ściśle formułuje definicje i twierdzenia dotyczące liczb
zespolonych, zna przykłady zastosowania twierdzeń wraz z pełnym
uzasadnieniem; postępuje etycznie.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie umie rozwiązać typowych zadań dotyczących liczb zespolonych lub
postępuje nieetycznie.

Na ocenę 3.0

Student poprawnie rozwiązuje typowe zadania dotyczące liczb zespolonych, umie
uzasadnić wyniki; postępuje etycznie.

Na ocenę 3.5

Student poprawnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności dotyczące
liczb zespolonych, umie uzasadnić wyniki; postępuje etycznie.

Na ocenę 4.0

Student bezbłędnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności dotyczące
liczb zespolonych, umie precyzyjnie uzasadnić wyniki; postępuje etycznie.

Na ocenę 4.5

Student porawnie rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności
dotyczące liczb zespolonych, umie uzasadnić wyniki; postępuje etycznie.

Na ocenę 5.0

Student bezbłędnie rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności
dotyczące liczb zespolonych, umie precyzyjnie uzasadnić wyniki; postępuje
etycznie.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie zna definicji i twierdzeń w zakresie algebry liniowej lub postępuje
nieetycznie.

Na ocenę 3.0

Student zna w dostatecznym stopniu definicje i twierdzenia w zakresie algebry
liniowej; postępuje etycznie.

Na ocenę 3.5

Student zna w dostatecznym stopniu definicje i twierdzenia w zakresie algebry
liniowej oraz ilustruje je przykładami; postępuje etycznie.

Na ocenę 4.0

Student precyzyjnie i ściśle formułuje definicje i twierdzenia w zakresie algebry
liniowej oraz ilustruje je przykładami; postępuje etycznie.

Na ocenę 4.5

Student precyzyjnie i ściśle formułuje definicje i twierdzenia w zakresie algebry
liniowej, zna przykłady zastosowania twierdzeń; postępuje etycznie.

Na ocenę 5.0

Student precyzyjnie i ściśle formułuje definicje i twierdzenia zakresie algebry
liniowej, zna przykłady zastosowania twierdzeń wraz z pełnym uzasadnieniem;
postępuje etycznie.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie umie rozwiązać typowych zadań w zakresie algebry liniowej lub
postępuje nieetycznie.
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Na ocenę 3.0

Student poprawnie rozwiązuje typowe zadania w zakresie algebry liniowej, umie
uzasadnić wyniki; postępuje etycznie.

Na ocenę 3.5

Student poprawnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności w zakresie
algebry liniowej, umie uzasadnić wyniki; postępuje etycznie.

Na ocenę 4.0

Student precyzyjnie i ściśle formułuje definicje i twierdzenia w zakresie algebry
liniowej oraz ilustruje je przykładami; postępuje etycznie.

Na ocenę 4.5

Student porawnie rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności
w zakresie algebry liniowej, umie uzasadnić wyniki; postępuje etycznie.

Na ocenę 5.0

Student bezbłędnie rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności
w zakresie algebry liniowej, umie precyzyjnie uzasadnić wyniki; postępuje
etycznie.
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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, K_K10

Cel 1

W1 C1

N1 N2 N3

F1 P1 P2

EK2

K_W01,
K_U08, K_U13,
K_K10

Cel 1

W1 C1

N1 N2 N3

F1 P1 P2

EK3

K_W01, K_K10

Cel 2

W2 W3 C2 C3

N1 N2 N3

F1 P1 P2

EK4

K_W01,
K_U08, K_U13,
K_K10

Cel 2

W2 W3 C2 C3

N1 N2 N3

F1 P1 P2

11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] J. Bochenek, T. Winiarska — Matematyka, Kraków, 2001, Wydawnictwo PK
[2 ] J. Klukowski, I. Nabiałek — Algebra dla studentów, Warszawa, 1999, WNT
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Literatura uzupełniająca
[1 ] G. Banaszak, W. Gajda — Elementy algebry liniowej, Warszawa, 2002, WNT
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr Wacław Pielichowski (kontakt: wpielich@usk.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr Wacław Pielichowski (kontakt: wpielich@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)
................................................
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