
 
Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 

 

Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Politechniczny/Zakład Technologii Materiałów 

2 Kierunek studiów Inżynieria Materiałowa 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Matematyka II 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 11.1 

6 Punkty ECTS 5 

7 
Rodzaj modułu 
(obowiązkowy, do wyboru) 

obowiązkowy 

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 
Typ zajęć (stacjonarne, 
niestacjonarne, e-learning) 

stacjonarne 

11 Liczba godzin            W-30, Ć-30 

12 Koordynator   Dr Jerzy Stochel 

13 Prowadzący Dr Jerzy Stochel 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk podstawowych 
(tak, nie) 

tak 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku (tak, nie) 

nie 

17 Wymagania wstępne Zaliczony przedmiot Matematyka I 

18 Efekty kształcenia 

W zakresie wiedzy student: 
1.ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę, 
elementy algebry wyższej i analizy matematycznej, w tym metody 
matematyczne niezbędne do opisu właściwości 
fizykochemicznych materiałów. 
(IM1A_W01) 
 
W zakresie umiejętności student: 
2.ma umiejętność samokształcenia się. 
(IM1A_U05) 
3.potrafi wykorzystać metody matematyczne i statystyczne do 
rozwiązania zagadnień technicznych i opracowania wyników 
badań. 
(IM1A_U08) 
 
W zakresie kompetencji społecznych student: 
4.rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, 
w tym podnoszenia kompetencji zawodowych. 
(IM1A_K01) 
5.ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz 
gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i 
ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. 
(IM1A_K03) 
6.potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. 
(IM1a_K06) 
 



19 
Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykład: omówienie wszystkich zagadnień przedmiotu. 
Ćwiczenia: omówienie i rozwiązywanie zadań ilustrujących 
pojęcia i twierdzenia wprowadzone na wykładzie. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Aktywność na zajęciach, kolokwia, egzamin. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Ćwiczenia: zaliczane są na podstawie aktywności na 
zajęciach i ocen uzyskanych na kolokwiach. 
Wykład: zaliczany jest na podstawie egzaminu końcowego 
do którego można przystąpić gdy uzyska się zaliczenie. 
Zaliczenie zajęć jest oceniane zgodnie ze skalą ocen 
określoną w Regulaminie Studiów. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawowe wiadomości z analizy matematycznej i algebry 
liniowej. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Całka nieoznaczona. Własności całek nieoznaczonych. Całki 
elementarne, wymierne, niewymierne i trygonometryczne – 
metody całkowania. Całka oznaczona i jej własności. 
Zastosowanie całek oznaczonych do liczenia pól figur 
płaskich, długości łuków i liczenia pól powierzchni oraz 
objętości figur obrotowych. Szeregi liczbowe. Kryteria 
zbieżności szeregów liczbowych. Szeregi potęgowe. 
Twierdzenia o rozwijaniu funkcji w szeregi potęgowe. 
Liczby zespolone i ich własności. 

 24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

1.W.Krysicki, L.Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, 
cz.I. 
2.T.Jurlewicz, Z.Skoczylas, Algebra liniowa 1. Definicje, 
twierdzenia, wzory. 
3.T.Jurlewicz, Z.Skoczylas, Algebra liniowa 1. Przykłady i 
zadania. 
4.M.Gewert, Z.Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Definicje, 
twierdzenia, wzory. 
5. M.Gewert, Z.Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i 
zadania. 
6. G.M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, cz.I i II. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 Obszar nauk technicznych 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

3 pkt ECTS: 
 − Uczestnictwo w wykładach: 30 h 
 − Uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h (zajęcia praktyczne) 
 − Konsultacje z wykładowcą: 15 h  
2  pkt ECTS (praca własna): 
 − Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (praca z 
podręcznikiem, zbiorem zadań): 30 h 
 − Samodzielne przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 
(rozwiązywanie zadań, pogłębianie wiedzy z 
podręczników): 20 h  
Łączny nakład pracy studenta: 125 h   

27 

Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 3 (75 h) 

28 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 

2 (60 h)  



praktycznym 

 


