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Karta przedmiotu
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Stopień studiów: I
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

ELEMENTS OF DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS
WIŚ B oIN B4 14/15

Kategoria przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Liczba punktów ECTS

2.00
4

Semestry

2

Podstawy rachunku różniczkowego i całkowego

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

4

10

10

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z rachunkiem różniczkowym i całkowym funkcji wielu zmiennych.
Cel 2 Zapoznanie studentów ze zwyczajnymi równaniami różniczkowymi.
Cel 3 Zapoznanie studentów z szeregami potęgowymi.

Kod archiwizacji: 7CAADE39
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zaliczenie Wstępu do matematyki.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student cytuje definicje i twierdzenia dotyczące rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych.
EK2 Wiedza Student cytuje definicje i twierdzenia dotyczące całki podwójnej i potrójnej.
EK3 Wiedza Student cytuje definicje i twierdzenia dotyczące równań różniczkowych.
EK4 Wiedza Student cytuje definicje i twierdzenia dotyczące szeregów funkcyjnych
EK5 Umiejętności Student umie znajdować ekstrema funkcji dwóch zmiennych, umie obliczać całki podwójne,
rozwiązywać równania różniczkowe liniowe oraz umie znajdować promień zbieżności szeregu potęgowego.

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Definicja pochodnych cząstkowych. Ekstrema funkcji wielu zmiennych. Funkcja
uwikłana.

3

W2

Definicja całki podwójnej i potrójnej. Twierdzenie Fubiniego. Zmiana zmiennych
w całce podwójnej.

2

W3

Definicja równania różniczkowego. Podstawowe typy równań różniczkowych
I rzędu. Liniowe równania różniczkowe II rzędu.

3

W4

Definicja szeregu potęgowego i jego promienia zbieżności. Twierdzenie o zbieżności
szeregu potęgowego.

2

Ćwiczenia
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

Obliczanie pochodnych cząstkowych. Znajdowanie ekstremów funkcji wielu
zmiennych.

3

C2

Obliczanie prostych całek podwójnych.

2

C3

Rozwiązywanie równań różniczkowych liniowych I rzędu i jednorodnych równań
różniczkowych II rzędu.

3

C4

Znajdowanie promieni zbieżności szeregów potęgowych.

2
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7

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Zadania tablicowe

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

20

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

37

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

2

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Test
Ocena podsumowująca
P1 Test
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Test

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie spełnia warunków na ocenę dostateczną.

Na ocenę 3.0

Student cytuje definicję zbieżności ciągu w n-wymiarowej przestrzeni
euklidesowej, granicy funkcji, ciągłości funkcji n zmiennych.

Na ocenę 3.5

Student cytuje definicję zbieżności ciągu w n-wymiarowej przestrzeni
euklidesowej, granicy funkcji, ciągłości funkcji n zmiennych. Podaje twierdzenia
o granicach i zna własności funkcji ciągłych.
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Na ocenę 4.0

Student cytuje definicję zbieżności ciągu w n-wymiarowej przestrzeni
euklidesowej, granicy funkcji, ciągłości funkcji n zmiennych. Podaje twierdzenia
o granicach i zna własności funkcji ciągłych. Definiuje pochodną kierunkową
i pochodne cząstkowe I i II rzędu.

Na ocenę 4.5

Student cytuje definicję zbieżności ciągu w n-wymiarowej przestrzeni
euklidesowej, granicy funkcji, ciągłości funkcji n zmiennych. Podaje twierdzenia
o granicach i zna własności funkcji ciągłych. Definiuje pochodną kierunkową
i pochodne cząstkowe I i II rzędu oraz pochodną funkcji wielu zmiennych. Cytuje
definicję ekstremum lokalnego i warunek konieczny istnienia ekstremum lokalnego
funkcji różniczkowalnej.

Na ocenę 5.0

Student cytuje definicję zbieżności ciągu w n-wymiarowej przestrzeni
euklidesowej, granicy funkcji, ciągłości funkcji n zmiennych. Podaje twierdzenia
o granicach i zna własności funkcji ciągłych. Definiuje pochodną kierunkową
i pochodne cząstkowe I i II rzędu oraz pochodną funkcji wielu zmiennych. Cytuje
definicję ekstremum lokalnego i warunek konieczny istnienia ekstremum lokalnego
funkcji różniczkowalnej oraz warunek wystarczający .istnienia ekstremum
lokalnego.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie spełnia warunków na ocenę dostateczną.

Na ocenę 3.0

Student cytuje definicję całki podwójnej i twierdzenie Fubiniego dla prostokąta.

Na ocenę 3.5

Student cytuje definicję całki podwójnej, obszaru normalnego i regularnego
i twierdzenie Fubiniego dla obszaru normalnego.

Na ocenę 4.0

Student cytuje definicję całki podwójnej, obszaru normalnego i regularnego
i twierdzenie Fubiniego dla obszaru normalnego. Zna definicje współrzędnych
biegunowych, sferycznych, walcowych oraz jakobiany dla przejścia do nich od
współrzędnych kartezjańskich.

Na ocenę 4.5

Student cytuje definicję całki podwójnej i potrójnej, obszaru normalnego
i regularnego w przestrzeni trójwymiarowej i twierdzenie Fubiniego dla obszaru
normalnego. Zna definicje współrzędnych biegunowych, sferycznych, walcowych
oraz jakobiany dla przejścia do nich od współrzędnych

Na ocenę 5.0

Student cytuje definicję całki podwójnej i potrójnej, obszaru normalnego
i regularnego w przestrzeni trójwymiarowej i twierdzenie Fubiniego dla obszaru
normalnego. Zna definicje współrzędnych biegunowych, sferycznych, walcowych
oraz jakobiany dla przejścia do nich od współrzędnych kartezjańskich. Student
cytuje twierdzenie o zmianie zmiennych w całkach wielokrotnych.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie spełnia warunków na ocenę dostateczną.

Na ocenę 3.0

Student cytuje definicje równania różniczkowego zwyczajnego i rozwiązania
równania różniczkowego zwyczajnego.

Na ocenę 3.5

Student cytuje definicje równania różniczkowego zwyczajnego i rozwiązania
równania różniczkowego zwyczajnego. Student cytuje definicje problemu
początkowego i rozwiązania problemu początkowego.
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Na ocenę 4.0

Student cytuje definicje równania różniczkowego zwyczajnego i rozwiązania
równania różniczkowego zwyczajnego. Student cytuje definicje problemu
początkowego i rozwiązania problemu początkowego.

Na ocenę 4.5

Student cytuje definicje równania różniczkowego zwyczajnego i rozwiązania
równania różniczkowego zwyczajnego. Student cytuje definicje problemu
początkowego i rozwiązania problemu początkowego. Student cytuje definicje
podstawowych typów równań I i II rzędu i podaje metody ich rozwiązania.

Na ocenę 5.0

Student cytuje definicje równania różniczkowego zwyczajnego i rozwiązania
równania różniczkowego zwyczajnego. Student cytuje definicje problemu
początkowego i rozwiązania problemu początkowego. Student cytuje definicje
podstawowych typów równań I i II rzędu i podaje metody ich rozwiązania.
Przedstawia twierdzenie o istnieniu i jednoznaczności rozwiązania problemu
początkowe
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie spełnia warunków na ocenę dostateczną.

Na ocenę 3.0

Student cytuje definicje ciągu i szeregu funkcyjnego oraz zbieżności punktowej
i jednostajnej.

Na ocenę 3.5

Student cytuje definicje ciągu i szeregu funkcyjnego oraz zbieżności punktowej
i jednostajnej. Przedstawia kryterium zbieżności jednostajnej szeregu funkcyjnego

Na ocenę 4.0

Student cytuje definicje ciągu i szeregu funkcyjnego oraz zbieżności punktowej
i jednostajnej. Przedstawia kryterium zbieżności jednostajnej szeregu
funkcyjnego.

Na ocenę 4.5

Student cytuje definicje ciągu i szeregu funkcyjnego oraz zbieżności punktowej
i jednostajnej. Przedstawia kryterium zbieżności jednostajnej szeregu
funkcyjnego.Definiuje szereg potęgowy i jego środek zbieżności. Przedstawia
twierdzenie o zbieżności szeregu potęgowego.

Na ocenę 5.0

Student cytuje definicje ciągu i szeregu funkcyjnego oraz zbieżności punktowej
i jednostajnej. Przedstawia kryterium zbieżności jednostajnej szeregu
funkcyjnego.Definiuje szereg potęgowy i jego środek zbieżności. Przedstawia
twierdzenie o zbieżności szeregu potęgowego.Cytuje definicje promienia zbieżności
i twierdzenie o promieniu zbieżności. Podaje rozwinięcia w szeregi potęgowe
podstawowych funkcji wraz z przedziałami, na których one obowiązują.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Student nie spełnia warunków na ocenę dostateczną.

Na ocenę 3.0

Student oblicza pochodne cząstkowe, oblicza całki podwójne po prostokącie oraz
rozwiązuje równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych.

Na ocenę 3.5

Student oblicza pochodne cząstkowe i kierunkowe, oblicza całki podwójne po
obszarze normalnym oraz rozwiązuje równania różniczkowe liniowe I rzędu.

Na ocenę 4.0

Student oblicza pochodne cząstkowe i kierunkowe oraz macierz pochodnej.
Oblicza całki podwójne po obszarze normalnym i regularnym oraz zmienia
zmienne w całce podwójnej, Rozwiązuje równania różniczkowe liniowe I i II rzędu.
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Na ocenę 4.5

Student oblicza pochodne cząstkowe i kierunkowe oraz macierz pochodnej.
Oblicza całki podwójne i potrójne po obszarze normalnym i regularnym oraz
zmienia zmienne w całce podwójnej. Rozwiązuje równania różniczkowe liniowe
I i II rzędu.Wyznacza promień zbieżności szeregu potęgowego.

Na ocenę 5.0

Student oblicza pochodne cząstkowe i kierunkowe oraz macierz pochodnej.
Oblicza całki podwójne i potrójne po obszarze normalnym i regularnym oraz
zmienia zmienne w całce podwójnej i potrójnej. Rozwiązuje równania
różniczkowe liniowe I i II rzędu. Wyznacza promień zbieżności szeregu potęgowego
oraz rozwija w oparciu o wzory podstawowe proste funkcje w szeregi potęgowe.

10

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

W1 C1

N1 N2

F1 P1

EK2

K_W01

Cel 2

W2 C2

N1 N2

F1 P1

EK3

K_W01

Cel 3

W3 C3

N1 N2

F1 P1

EK4

K_W01

Cel 1

W1 C1 C4

N1 N2

F1 P1

EK5

K_W01

Cel 2

W2 C2

N1 N2

F1 P1

11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] J. Bochenek, T. Winiarska, — Matematyka cz. I i II,, Kraków, 1993, Wyd. PK

12

Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr Witold Obłoza (kontakt: obloza@usk.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr Witold Obłoza (kontakt: obloza@pk.edu.pl)

Strona 6/7

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

13

Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

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

Strona 7/7

