
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Technologia informacyjna 

Nazwa w języku angielskim:  Information Technology 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   matematyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych  

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Agnieszka Skulimowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: nauczyciele wyznaczeni przez Instytut Informatyki 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zdobycie umiejętności sprawnego posługiwania 

się komputerem oraz narzędziami i metodami 

informatyki w celu przygotowania do aktywnego 

funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: WIEDZA 

Symbol efektu 

kierunkowego 

W_01 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z użytkowaniem 

komputerów, systemem operacyjnym, pakietem biurowym w tym: 

edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, bazą danych. 

Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania lokalnej i globalnej sieci 

komputerowej oraz usług dostępnych w Internecie. Posiada wiedzę na 

temat bezpiecznego użytkowania komputera i korzystania z zasobów 

dostępnych w sieci. Dysponuje wiedzą o programach antywirusowych i 

zagrożeniach w Internecie. 

Zna i rozumie zagadnienia z zakresu grafiki menedżerskiej i 

prezentacyjnej, przygotowywania stron WWW, zna podstawy języka 

HTML. 

K_W08 

W_02 
Zna i rozumie podstawowe przepisy z zakresu prawa autorskiego i 

ochrony własności intelektualnej. 
K_W10 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu 

kierunkowego 



U_01 

Potrafi korzystać z urządzeń peryferyjnych, funkcji porządkujących 

środowisko pracy użytkownika, zabezpiecza i udostępnia zasoby. 

Poprawnie używa komputera do tworzenia, edycji, formatowania, 

przechowywania i drukowania różnego rodzaju dokumentów. Potrafi 

wykorzystać arkusz kalkulacyjny do powtarzalnych obliczeń: 

przygotowania budżetów, opracowywania prognoz, sporządzania tabel, 

wykresów oraz wyszukiwania i gromadzenia danych związanych z 

wykonywanym zawodem. Tworzy i wykorzystuje systemy baz danych do 

organizowania dużych zasobów danych. Umie zaprojektować bazę 

danych zbudowaną z wielu tabel, definiuje formularze, kwerendy oraz 

raporty. Posiada umiejętności pozwalające na użycie technik 

graficznych. 

K_U25, K_U28 

U_02 
Umie korzystać z sieci Internet do pozyskiwania informacji i szybkiego 

komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów.  
K_U25 

U_03 
Korzysta z rożnych narzędzi, przygotowując multimedialną prezentację. 

Potrafi przygotować własną stronę WWW i zamieścić ją na serwerze. 
K_U25 

U_04 Potrafi pracować indywidualnie i w grupie. K_U39 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 

kierunkowego 

K_01 
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 

kształcenia. 
K_K01 

K_02 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej. K_K04 

Forma i typy zajęć:  ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność korzystania w zakresie podstawowym z komputera i aplikacji biurowych objętych 

programem nauczania w szkole średniej. 

Treści modułu kształcenia: 

Internet - ogólna charakterystyka sieci. Programy antywirusowe i zagrożenia w Internecie. 

Zaawansowane metody wyszukiwania informacji. Zarządzanie informacją (zapisywanie, odczytywanie). 

Korzystanie z baz własnych UPH (biblioteka).  

Usługi w sieci Internet. WWW, poczta elektroniczna, FTP. Zarządzanie swoimi plikami na serwerze. 

Praca w „chmurze”. 

Praca z systemem operacyjnym Windows. Sposób przedstawiania informacji: liczba, znak, tekst, 

obraz, dźwięk. Zaawansowane operacje plikowe, praca z archiwami (rozpakowywanie archiwów, 

tworzenie własnych archiwów). Praca z siecią komputerową (udostępnianie danych sieciowych, 

zabezpieczanie danych). Używanie dostępnych narzędzi Windows pozwalających na usprawnienie 

pracy systemu.  

Redagowanie dokumentów: wpisywanie, poprawianie, korekta, autokorekta, formatowanie, 

umieszczanie obiektów w tekście, listy, nagłówki, sekcje, numerowanie stron, podgląd wydruku. 

Korespondencja seryjna. 



Operacje zaawansowane: tabele, edytor równań matematycznych i chemicznych, tabulatory, kolumny, 

style i szablony, makra. Praca z wielostronicowymi dokumentami: przypisy, zakładki, hiperłącza, spisy 

treści, bibliografia, indeksy, spisy rysunków itd. 

Tworzenie prezentacji multimedialnych za pomocą aplikacji Power Point: Zasady projektowanie 

prezentacji. Grafika, dźwięk, animacja elementów, dodawanie hiperłączy, wykresy, wzorce dla 

prezentacji, szablony prezentacji, organizacja pokazu, prezentacja automatyczna. Zapis prezentacji w 

różnych formatach.  

Arkuszu kalkulacyjny MS Excel: typy danych, operatory, wyrażenia arytmetyczne, wyrażenia logiczne 

i tekstowe, argumenty funkcji, wartość funkcji, wyodrębnianie parametrów w rozwiązaniach zadań, 

sposoby adresowania, formuły, wbudowane funkcje, wypełnianie automatyczne, formatowanie komórek i 

zakresów, wykres XY. 

Zaawansowane operacje w arkuszu kalkulacyjnym: funkcje decyzyjne, matematyczne, finansowe, 

statystyczne, tekstowe. Podsumowania w arkuszu - sumy pośrednie. Arkusz kalkulacyjny, jako prosta 

baza danych - formularz, wyszukiwanie, filtrowanie, sortowanie wielopolowe.  

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do optymalizacji: Solver, szukaj wyniku, tworzenie raportów 

– tabele i wykresy przestawne. 

Podstawy pracy w bazie danych MS Access: ogólna charakterystyka aplikacji bazodanowych, 

tworzenie tabel, formularz dla jednej tabeli, raporty, praca z wieloma tabelami, relacje między tabelami, 

kwerendy wybierające i aktualizujące, pola obliczeniowe w kwerendach. 

Przetwarzanie obrazów i tekstów: Adobe Photoshop. Importowanie zdjęć do pliku. Autokorekta, 

poziomy, histogram. Podstawowe narzędzia programu: kadrowanie, lasso, różdżka, gumka, 

przesunięcie, dodawanie tekstu. Wybrane opcje narzędzi. Warstwy. Wielkość zdjęcia, zapis, wydruk.  

Praca z plikami dźwiękowymi w programie Audacity. Paski: kontrolny, miernika, edycji, miksera. 

Panel kontrolny. Wbudowane generatory. Wybrane efekty typu: normalizacja, odszumiacz, echo, 

kompresor, narastanie poziomu, wyciszanie, wzmacnianie, zmiana prędkości, tempa, wysokości itd. 

Nagrywanie własnej audycji, zapisywanie jej i eksportowanie. 

Pinnacle Studio Plus. Bezpośredni przekaz z kamery cyfrowej na dysk komputera. Montaż materiału 

wideo (zmiana kolejności scen, odrzucenie nieprzydatnych fragmentów). Dodawanie przejść, tytułów, 

grafiki, kluczowania kolorem, obrazu w obrazie, efektów dźwiękowych, podkładu muzycznego. 

Zapisywanie filmu. 

Tworzenie strony internetowej: formatowanie tekstu, hiperłącza, rozmieszczanie grafiki, tabele, 

zagnieżdżanie tabel. Wykorzystanie narzędzi Word, Front Page, kreatorów stron do tworzenia własnych 

witryn internetowych. Podstawy HTML. 

Literatura podstawowa: 

1. C. Frye, Microsoft Excel 2007. Krok po Kroku, Wydawnictwo RM, 2007. 

2. M. Kolberg, Excel w firmie. Przykłady zastosowań, Wydawnictwo Robomatic, Wrocław 2001 

3. B.V.Liengme, Microsoft Excel w biznesie i zarządzaniu, Wydawnictwo RM, Warszawa 2002. 

4. K.Pikoń, ABC Internetu, Wydawnictwo Helion, 2006. 

5. J. Preppernau, J. Cox, Microsoft Office PowerPoint 2007. Krok po Kroku, Wydawnictwo RM, 

2007. 

6. A.Skulimowska, Technologia informacyjna. Word 2007, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2013. 

7. A. Skulimowska, Technologia informacyjna. Excel 2013, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2017. 

Literatura dodatkowa: 

1. B. Danowski, Tworzenie stron WWW w praktyce, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007 



2. M. Kopertowska-Tomczak, Word 2007. Ćwiczenia, PWN, 2009. 

3. M. Kopertowska-Tomczak, Excel 2007. Ćwiczenia, PWN, 2011. 

4. M. Kopertowska-Tomczak, PowerPoint 2007. Ćwiczenia, PWN, 2010. 

5. T. Negrino, Prezentacje w PowerPoint 2007 PL, Helion, 2008. 

6. D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2007 PL. Kurs, Helion, 2007. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia laboratoryjne indywidualne i grupowe z wykorzystaniem technik multimedialnych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty: W_01, W_02, U_01 - U_04, K_01, K_02 są sprawdzane w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych. 

Podczas oceny samodzielnego projektu (prezentacji, strony internetowej) weryfikowane są efekty: 

W_01, W_02, U_03, K_01, K_02. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: spełnienie każdego z trzech niżej opisanych warunków:  

1. uzyskanie, co najmniej 66 punktów na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych za 

poszczególne zajęcia; 

2. uzyskanie łącznie, co najmniej 36 punktów za samodzielne przygotowanie strony internetowej;  

3. uzyskanie łącznie, co najmniej 102 punktów ze wszystkich form zaliczenia. 

Przedział punktacji – ocena 

0-101 – ndst 

102-121 – dst 

122-141 – dst+ 

142-161 – db 

162-181 – db+ 

182- 200 – bdb 

Poprawy: 

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej możliwość realizacji zadań w innym terminie, w czasie 

konsultacji. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 20 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  15 godz. 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot  3 ECTS 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego 

Nazwa w języku angielskim:   Introduction to Differential and Integral Calculus 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   matematyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   8 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Dorota Kozak-Superson 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Dorota Kozak-Superson 

Założenia i cele przedmiotu: 

Podstawowe cele przedmiotu to zapoznanie 

studentów z pojęciami wstępnymi niezbędnymi do 

zrozumienia i osiągnięcia efektów z dziedziny 

rachunku różniczkowego i całkowego.  

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: WIEDZA 

Symbol efektu 

kierunkowego 

W_01 
Student zna definicje zbioru liczb rzeczywistych i jego podzbiorów oraz 

podstawowe własności. 

K_W02, K_W04, 

K_W05 

W_02 
Zna definicję funkcji, podstawowe własności funkcji oraz własności 

podstawowych funkcji elementarnych. 
K_W05 

W_03 
Zna definicję ciągu liczbowego, pojęcie ciągu zbieżnego, własności i 

przykłady ciągów zbieżnych. 

K_W02, K_W04, 

KW_05 

W_04 

Zna definicję szeregu liczbowego, pojęcie szeregu zbieżnego 

bezwzględnie i warunkowo; zna podstawowe kryteria zbieżności 

szeregów. 

K_W02, K_W04, 

KW_05 

W_05 
Zna definicję granicy funkcji i definicję funkcji ciągłej; zna własności 

granic i własności funkcji ciągłych. 

K_W02, K_W04, 

KW_05 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu 

kierunkowego 



U_01 
Potrafi w sposób zrozumiały przedstawić poprawne rozumowania 

matematyczne, formułować twierdzenia i definicje. 
K_U01 

U_02 
Umie operować pojęciem liczby rzeczywistej; potrafi wyznaczać kresy 

zbiorów.  
K_U08 

U_03 Potrafi definiować funkcje i badać ich własności. K_U09 

U_04 

Posługuje się pojęciem zbieżności i granicy; potrafi - na prostym i 

średnim poziomie trudności – obliczać granice ciągów i funkcji; potrafi 

badać zbieżność bezwzględną i warunkową szeregów; potrafi badać 

ciągłość funkcji. 

K_U10 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 

kierunkowego 

K_01 
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 

kształcenia. 
K_K01 

K_02 

Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień 

matematycznych, zna znaczenie tej wiedzy rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych. 

K_K02 

Forma i typy zajęć:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia (60 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się rachunkiem zdań oraz językiem teorii mnogości - na poziomie programu 

szkoły średniej. 

Treści modułu kształcenia: 

Liczby rzeczywiste. Aksjomatyka liczb rzeczywistych. Zbiory ograniczone. Kresy zbioru. Podzbiory 

zbioru R. 

Funkcje rzeczywiste zmiennej rzeczywistej. Definicja funkcji. Dziedzina i zbiór wartości. Surjekcja, 

injekcja, bijekcja. Obraz i przeciwobraz zbioru. Superpozycja funkcji. Funkcja odwrotna. Funkcje 

monotoniczne. Funkcja ograniczona. Funkcja parzysta i nieparzysta. Funkcja okresowa.  

Funkcje elementarne. Definicje i podstawowe własności wielomianów, funkcji wymiernych, funkcji 

niewymiernych, funkcji wykładniczych, funkcji logarytmicznych, funkcji trygonometrycznych, funkcji 

cyklometrycznych.  

Ciągi liczb rzeczywistych. Definicja nieskończonego ciągu liczb rzeczywistych. Interpretacja 

geometryczna. Ciąg monotoniczny. Ciąg ograniczony. Definicja granicy ciągu. Interpretacja 

geometryczna.  

Własności ciągów zbieżnych. Twierdzenie o jednoznaczności granicy. Warunek konieczny zbieżności. 

Warunek wystarczający zbieżności. Twierdzenie o trzech ciągach. Twierdzenie Stolza.  

Przykłady ciągów i ich zbieżność.  

Funkcje elementarne c.d. Definicje i własności funkcji 𝒆𝒙, 𝒍𝒏𝒙  i  funkcji hiperbolicznych. 

Podciągi. Definicja podciągu. Twierdzenie o zbieżności podciągu. Tw. Bolzano – Weierstrassa dla 

ciągów. Punkt skupienia ciągu. Granice ekstremalne ciągu. Warunek Cauchy’ego.  



Szeregi liczb rzeczywistych. Definicja szeregu. Szereg zbieżny. Suma szeregu. Szereg geometryczny. 

Twierdzenie Cauchy’ego o zagęszczaniu. Szereg harmoniczny. Warunek konieczny zbieżności.  

Kryteria zbieżności szeregów o wyrazach dodatnich. Kryteria: porównawcze, Cauchy’ego, 

d’Alemberta,  

Szeregi o wyrazach dowolnych. Szereg zbieżny bezwzględnie i szereg zbieżny warunkowo. Szereg 

naprzemienny. Kryterium Leibniza. Warunek Cauchy’ego. Własności szeregów zbieżnych bezwzględnie 

i szeregów zbieżnych warunkowo.  

Iloczyn Cauchy’ego szeregów. Definicja iloczynu Cauchy’ego szeregów. Twierdzenie Mertensa. 

Twierdzenie Abela.  

Granica funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Definicja granicy funkcji w punkcie w sensie Heinego i 

Cauchy’ego. Równoważność definicji. Definicje i interpretacje geometryczne granic niewłaściwych i 

granic w punktach niewłaściwych. Własności granicy. Definicja granic jednostronnych. Granice 

ekstremalne funkcji. Przykłady granic funkcji. 

Funkcje ciągłe. Definicja funkcji ciągłej w punkcie i w zbiorze. Interpretacja geometryczna. Definicja 

funkcji ciągłej jednostajnie. Własności funkcji ciągłych. 

Literatura podstawowa: 

1. G.M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa 2011 

2. K. Kuratowski, Rachunek różniczkowy i całkowy. Funkcje jednej zmiennej, PWN, Warszawa 

2011 

3. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa 2011 

4. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1, GiS, Wrocław 2011 

Literatura dodatkowa: 

1. F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa 2008 

2. W. Rudin, Postawy analizy matematycznej, PWN, Warszawa 2000 

3. W. Kołodziej, Analiza matematyczna, PWN, Warszawa 2009 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia rachunkowe. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty U_02, U_03  i U_04 sprawdzane będą w trakcie ćwiczeń i na kolokwiach. Efekty W_01 - W_05 

oraz efekty U_01, K_01 i K_02 sprawdzane będą na egzaminie. 

Forma i warunki zaliczenia: 



Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie dwóch kolokwiów i egzaminu. Student może uzyskać  

maksymalnie 100 punktów w ramach całego kursu na co składają się dwa kolokwia, każde po 25 pkt i 

egzamin pisemny - 50 pkt. 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie łącznie dwóch warunków: 

1. uzyskanie z ćwiczeń co najmniej 25 pkt, 

2. co najwyżej dwie nieobecności na ćwiczeniach. 

W przypadku nieuzyskania potrzebnej do przystąpienia do egzaminu liczby punktów studentom 

spełniającym warunek 2)  przysługuje prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych.  

Pierwsze z nich odbywać się będzie w trakcie zajęć w semestrze, drugie zaś w sesji egzaminacyjnej  

(w terminie pierwszego egzaminu). 

Ocena z przedmiotu będzie wyliczana według zasady: 

przedział punktacji – ocena: 

0-50 – ndst 

51-60 – dst 

61-70 – dst+ 

71-80 – db 

81-90 – db+ 

91-100 – bdb 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach 60 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 30 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 

egzaminie 
35 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 200 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 8 ECTS 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Wstęp do logiki i teorii mnogości 

Nazwa w języku angielskim:  Introduction to Logic and Set Theory 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   matematyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab. Eliza Wajch, prof. uczelni 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Eliza Wajch, prof. uczelni 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest poznanie podstaw logiki i 

teorii mnogości, nabycie umiejętności poprawnego 

posługiwania się językiem matematycznym, 

zrozumienia na czym polega dowód 

matematyczny. 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: WIEDZA 

Symbol efektu 

kierunkowego 

W_01 

Student zna podstawowe pojęcia i twierdzenia rachunku zdań, rachunku 

kwantyfikatorów oraz rachunku zbiorów. Zna aksjomaty układu ZF  

i pewnik wyboru. 

K_W02, K_W04 

W_02 Student zna zasadę indukcji matematycznej i postulaty Peano. K_W02, K_W04 

W_03 

Student zna pojęcie relacji, jej podstawowe własności (zwrotność, 

symetria, przeciwzwrotność, antysymetria, przeciwsymetria, spójność, 

przechodniość) oraz typy (relacje równoważności i porządku, funkcje) i 

elementarne twierdzenia z nimi związane. 

K_W02, K_W04 

W_04 
Student zna pojęcie mocy zbioru oraz elementarne pojęcia i twierdzenia 

z nim związane. 
K_W02, K_W04 

W_05 
Zna podstawowe przykłady i kontrprzykłady ilustrujące omawiane na 

wykładzie pojęcia logiki i teorii mnogości. 
K_W05 

W_06 
Zna wybrane pojęcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogości 

zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki. 
K_W06 



Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu 

kierunkowego 

U_01 

Posługuje się rachunkiem zdań i kwantyfikatorów; potrafi poprawnie 

używać kwantyfikatorów także w języku potocznym. Umie wykonywać 

działania na zbiorach i funkcjach. 

K_U02 

U_02 
Umie sprawdzić czy zdanie jest tautologią – metodą wprost i metodą nie 

wprost. 
K_U01 

U_03 Umie prowadzić łatwe i średnio trudne dowody metodą indukcji zupełnej. K_U03 

U_04 
Rozumie zagadnienia związane z różnymi rodzajami nieskończoności 

oraz porządków w zbiorach. 
K_U07 

U_05 
Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawić poprawne 

rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje.  
K_U01 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 

kierunkowego 

K_01 
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 

kształcenia. 
K_K01 

K_02 
Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach 

własnych i innych osób. 
K_K04 

Forma i typy zajęć:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia (45 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność operowania pojęciem liczby rzeczywistej. 

Znajomość funkcji elementarnych i ich wykresów. 

Umiejętność rozwiązywania równań i nierówności -na poziomie programu szkoły średniej. 

Znajomość elementarnej symboliki i terminologii dotyczącej zbiorów i zdań - na poziomie programu 

szkoły średniej. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Zdania logiczne, funktory zdaniotwórcze (spójniki). Prawa rachunku zdań. Funkcje zdaniowe.  

2. Kwantyfikatory. Kwantyfikatory o zakresie ograniczonym. Prawa rachunku funkcyjnego. Prawa 

włączania i wyłączania kwantyfikatora. Prawa rozdzielności kwantyfikatorów.  

3. Zbiór, element zbioru, inkluzja zbiorów, równość zbiorów. Suma, iloczyn, różnica, różnica 

symetryczna i dopełnienie zbiorów. Prawa rachunku zbiorów. Rodzina zbiorów, ciało zbiorów. 

Zbiory spełniania alternatywy, koniunkcji, i negacji funkcji zdaniowych. 

4. Para uporządkowana. Iloczyn kartezjański zbiorów. Relacje dwuczłonowe, dziedzina, 

przeciwdziedzina. Relacja równoważności, zasada abstrakcji. 

5. Pojęcie funkcji jako relacji. Funkcje ,,na’’ i różnowartościowe. Składanie funkcji, funkcja odwrotna.  

Obrazy i przeciwobrazy wyznaczone przez funkcje.  

6. Liczby naturalne: aksjomaty Peano; zasada indukcji matematycznej, relacja podzielności. 

7. Rodziny indeksowane zbiorów. Sumy i iloczyny rodzin zbiorów oraz ich podstawowe własności.  



8. Zbiory uporządkowane i liniowo uporządkowane. Izomorfizm zbiorów. Elementy wyróżnione.  

Typy porządkowe. Porządek gęsty w zbiorach. Zbiory dobrze uporządkowane. Twierdzenie o 

indukcji pozaskończonej. Liczby porządkowe von Neumanna. Lemat Kuratowskiego- Zorna i jego 

równoważność z pewnikiem wyboru. 

9. Zbiory równoliczne. Pojęcie mocy zbioru (liczby kardynalnej). Zbiory przeliczalne i 

nieprzeliczalne. Zbiory mocy continuum. Nierówności dla liczb kardynalnych. Twierdzenie 

Cantora-Bernsteina. Twierdzenie Cantora o zbiorze potęgowym (nierówność Cantora).  

Literatura podstawowa: 

1. U. Dudziak, J. Drewniak, Wstęp do logiki i teorii mnogości, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, Rzeszów 2012. 

2. U. Dudziak, A. Król, Wstęp do logiki i teorii mnogości: zbiór zadań z rozwiązaniami, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.  

3. B. Grell, Wstęp do matematyki. Zbiory, struktury, modele. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2006.  

4. W. Guzicki, P. Zakrzewski, Wykłady ze wstępu do matematyki: wprowadzenie do teorii mnogości, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. 

5. W. Guzicki, P. Zakrzewski, Wstęp do matematyki. Zbiór zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2005. 

6. K. Kuratowski, A. Mostowski, Teoria mnogości, wraz ze wstępem do opisowej teorii mnogości, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1978. 

Literatura dodatkowa: 

1. A. Błaszczyk, S. Turek , Teoria mnogości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 

2. J. Cichoń, Wykłady ze wstępu do matematyki, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne DWE, 

Wrocław 2003. 

3. K. Kunen, The Foundations of Mathematics, College Publications, Londyn 2009. 

4. K. Kuratowski, A. Mostowski, Teoria mnogości, wraz ze wstępem do opisowej teorii mnogości, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1978. 

5. W. Marek, J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, Wydawnictwo 

Naukowe  PWN, Warszawa 1972. 

6. H. Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1979. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia rachunkowe. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty uczenia się U1-U6 są sprawdzane w trakcie ćwiczeń, gdzie studenci wspólnie z prowadzącym 

rozwiązują zadania oraz przeprowadzają proste rozumowania logiczne oraz w trakcie dwóch kolokwiów. 

Pozostałe efekty (w zakresie wiedzy i kompetencji) w trakcie egzaminu.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach całego kursu z przedmiotu wynosi 100 na 

co składają się dwa kolokwia każde po 25pt i egzamin pisemny 50pt. 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie łącznie dwóch warunków: 

1. uzyskanie z ćwiczeń, co najmniej 25 pt., 



2. obecność na co najmniej 80% godzin ćwiczeń (24 godziny). 

W przypadku większej liczby nieobecności spowodowanych chorobą lub innymi udokumentowanymi 

powodami student może omawiany na ćwiczeniach materiał zaliczyć na konsultacjach. 

W przypadku nieuzyskania potrzebnej do przystąpienia do egzaminu liczby punktów studentom 

spełniającym warunek 2 b) przysługuje prawo do dwóch kolokwiów poprawkowych. Pierwsze z nich 

odbywać się będzie w trakcie zajęć w semestrze, drugie zaś w sesji egzaminacyjnej (po terminie 

pierwszego egzaminu). Oba kolokwia poprawkowe obejmowały będą cały materiał omawiany na 

ćwiczeniach.  

W przypadku ich zaliczenia studentowi przysługuje 25 pt z ćwiczeń. 

Ocena z przedmiotu będzie wyliczana według zasady:  

Przedział punktacji – ocena: 

0-50 – ndst 

51-60 – dst 

61-70 – dst+ 

71-80 – db 

81-90 – db+ 

91-100 – bdb 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach 45 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  20 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 

egzaminie 
20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot  6 ECTS 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Algebra liniowa I 

Nazwa w języku angielskim:  Linear Algebra I 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   matematyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   7 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Małgorzata Jastrzębska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Małgorzata Jastrzębska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest wprowadzenie 

podstawowych pojęć z zakresu algebry liniowej 

oraz wykształcenie umiejętności operowania 

liczbami zespolonymi, wykonywania działań na 

macierzach, obliczania wyznaczników, 

rozwiązywania układów równań liniowych, 

operowania pojęciami przestrzeni liniowej  

i przekształcenia liniowego. 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: WIEDZA 

Symbol efektu 

kierunkowego 

W_01 
Student zna podstawowe twierdzenia teorii przestrzeni liniowych oraz 

teorii macierzy i wyznaczników. 
K_W04 

W_02 

Student zna definicje oraz przykłady takich pojęć jak: przestrzeń liniowa, 

liniowa zależność i liniowa niezależność wektorów. Baza przestrzeni 

liniowej, przekształcenie liniowe i izomorfizm przestrzeni liniowych. 

K_W05 

W_03 

Student zna określenie macierzy, rzędu macierzy; zna definicję 

wyznacznika i jego własności (twierdzenie Cauchy’ego, rozwinięcie 

Laplace’a). 

K_W04 

W_04 Student zna pojęcie zbioru liczb zespolonych i jego własności. 
K_W02, K_W04, 

K_W05 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu 

kierunkowego 



U_01 
Student umie operować pojęciem liczby zespolonej, potrafi wykonywać 

działania na liczbach zespolonych. 
K_U08 

U_02 

Student umie wykonywać operacje na macierzach, obliczać wyznaczniki i 

rzędy macierzy, znajdować macierze odwrotne oraz rozwiązywać układy 

równań liniowych. 

K_U18, K_U19 

U_03 
Student posługuje się pojęciem przestrzeni liniowej, wektora, 

podprzestrzeni, przekształcenia liniowego. 
K_U16, K_U20 

U_04 Student potrafi konstruować sumy proste przestrzeni liniowych. K_U05 

U_05 
Student dostrzega strukturę przestrzeni liniowej w różnych 

zagadnieniach z geometrii i analizy matematycznej. 
K_U17 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 

kierunkowego 

K_01 
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 

kształcenia. 
K_K01 

K_02 
Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach 

własnych i innych osób. 
K_K04 

Forma i typy zajęć:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia (45 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się rachunkiem zdań i kwantyfikatorów oraz językiem teorii mnogości. 

Umiejętność operowania pojęciem liczby rzeczywistej. 

Treści modułu kształcenia: 

Pojęcie działania. Definicja grupy, przykłady. 

Definicja ciała, przykłady. Izomorfizmy ciał. 

Ciało liczb zespolonych. Definicja i własności modułu. Postać trygonometryczna. Wzór Moivre’a oraz 

twierdzenie o pierwiastkowaniu liczb zespolonych.  

Macierze i działania na macierzach. Wyznacznik i jego własności, rozwinięcie Laplace'a. Macierz 

odwrotna.  

Cramerowskie układy równań liniowych. 

Przestrzeń liniowa i jej podprzestrzenie. Liniowa zależność i liniowa niezależność wektorów. Baza i 

wymiar przestrzeni liniowej. Przestrzenie liniowe izomorficzne. 

Przekształcenia liniowe przestrzeni, jądro i obraz przekształcenia.  

Suma i suma prosta podprzestrzeni.  

Rząd macierzy. Wyznaczanie rzędu macierzy metodą minorów i przekształceń elementarnych. 

Rozwiązywanie dowolnych układów równań liniowych. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. 

Rozwiązywanie układów równań metodą Gaussa. 

Literatura podstawowa: 



1. J. Kłopotowski, Algebra liniowa, Oficyna wydawnicza Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie 

2013  

2. M. Ekes, J. Kłopotowski, Zbiór zadań z algebry liniowej. Część 1, Warszawa: Szkoła Główna 

Handlowa - Oficyna Wydawnicza 2007 

3. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, 2, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2005 

4. D. Witczyńska, K. Witczyński, Wybrane zagadnienia z algebry liniowej i geometrii, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001 

5. G. Kwiecińska, Matematyka. Część I. Wybrane zagadnienia z algebry liniowej. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego 2003  

Literatura dodatkowa: 

1. J. Rutkowski, Algebra liniowa w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 

2. S. Przybyło, A. Szlachtowski, Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach, 

Warszawa Wydawnictwo Naukowo -Techniczne 1998 

3. H. Guściora, M. Sadowski, Repetytorium z algebry liniowej, Warszawa PWN 1977 

4. J. Topp, Algebra liniowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012 

5. Romanowski, Algebra liniowa, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007 

6. M. Grzesiak, Liczby zespolone i algebra liniowa, Wydawnictwo politechniki Poznańskiej, Poznań 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny, ćwiczenia rachunkowe. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty uczenia się U_01–U_02 będą sprawdzane głównie na pierwszym kolokwium efekty U_03 i U_04 

na drugim kolokwium, zaś pozostałe efekty (w zakresie wiedzy i kompetencji) będą weryfikowane 

głównie na egzaminie. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie dwóch kolokwiów i egzaminu (pisemnego i/lub ustnego). 

Każde kolokwium będzie osobno punktowane w skali od 0 do 20 punktów, a egzamin w skali od 0 do 60 

punktów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w ćwiczeniach (co najwyżej dwie 

nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach) i uzyskanie łącznie przynajmniej 41 punktów z obu 

kolokwiów i egzaminu. Oceny są wystawiane w skali 6-cio stopniowej według zasady: 

przedział punktacji – ocena: 

0-40 – ndst 

41-60 – dst 

61-70 – dst+ 

71-80 – db 

81-90 – db+ 

91-100 – bdb 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 



Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach 45 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 30 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 

egzaminie 
25 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot  7 ECTS 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Matematyka dyskretna 

Nazwa w języku angielskim:  Discrete Mathematics 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   matematyka 

Jednostka realizująca:   Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Sergiusz Kęska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Sergiusz Kęska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów  

z elementami kombinatoryki i teorii liczb, metodami 

zliczania obiektów kombinatorycznych oraz 

wprowadzeniem do teorii grafów. 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się:  WIEDZA 

Symbol efektu 

kierunkowego 

W_01 Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia matematyki dyskretnej. 
K_W02, K_W04, 

K_W05, K_W06 

W_02 

Zna podstawowe definicje i twierdzenia  związane z kombinatoryką, w 

tym zasadę szufladkową Dirichleta, zasadę włączania i wyłączania, 

wybory elementów zbioru. 

K_W04, K_W05, 

K_W06 

W_03 
Zna takie zagadnienia teorii liczb jak pojęcie kongruencji, własności liczb 

pierwszych czy własności relacji podzielności. 

K_W04, K_W05, 

K_W06 

W_04 Posiada podstawową wiedzę na temat systemów niedziesiętnych. 
K_W01, K_W04, 

K_W05, K_W06 

W_05 

Zna metody otrzymywania wzorów jawnych na wyrazy ciągów opisanych 

za pomocą równań rekurencyjnych -metodę równania 

charakterystycznego, podstawiania i funkcji tworzących.  

K_W02, K_W04, 

K_W05, K_W06 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu 

kierunkowego 



U_01 

Potrafi w sposób zrozumiały przedstawić poprawne rozumowania 

matematyczne, formułować twierdzenia i definicje związane z 

matematyką dyskretną. 

K_U01, K_U02, 

K_U29 

U_02 

Umie obliczyć wariacje bez powtórzeń, wariacje z powtórzeniami, 

permutacje, kombinacje, wartości funkcji n silnia i wzoru dwumianowego 

Newtona, wartość liczb Stirlinga i zastosować te wzory w problemach 

kombinatorycznych.  

K_U08, K_U11, 

K_U29 

U_03 
Umie stosować takie algorytmy jak Sito Eratostenesa, algorytm 

Euklidesa, czy schemat Hornera. 
K_U11, K_U25 

U_04 

Umie przeprowadzić dowód rekurencyjny, w tym z zastosowaniem 

metody otrzymywania wzorów jawnych na wyrazy ciągu w oparciu o 

wyrażenia poprzedzające. 

K_U01, K_U03, 

K_U04 

U_05 Potrafi operować pojęciem relacji i grafu na zbiorze skończonym. K_U02, K_U06 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 

kierunkowego 

K_01 
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 

kształcenia. 
K_K01 

K_02 

Jest gotów do myślenia i działania w sposób samodzielny, potrafi 

formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematyki 

dyskretnej. 

K_K03 

Forma i typy zajęć:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność operowania pojęciem liczby rzeczywistej. 

Znajomość elementarnej symboliki i terminologii dotyczącej zbiorów i zdań - na poziomie programu 

szkoły średniej. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Systemy niedziesiętne.  

2. Relacja podzielności, liczby pierwsze, Sito Eratostenesa, algorytm Euklidesa. 

3. Funkcja n silnia. Symbol Newtona, wzór na dwumian Newtona, trójkąt Pascala.  

4. Funkcje całkowitoliczbowe, funkcja podłoga i sufitu.  

5. Kombinatoryka. Zasada szufladkowa Dirichleta. Zasada włączania i wyłączania. Wybory 

elementów zbioru: wariacje bez powtórzeń, wariacje z powtórzeniami. Permutacje bez powtórzeń 

i z powtórzeniami. Kombinacje, pojęcie zbioru z powtórzeniami, kombinacje z powtórzeniami.  

6. Rekurencja. Metody otrzymywania wzorów jawnych na wyrazy ciągu opisanych za pomocą 

wzorów rekurencyjnych. Metoda równania charakterystycznego. Metoda podstawiania. 

7. Kongruencje. Relacja kongruencji (przystawania) modulo p liczb całkowitych i jej własności. 

Cechy podzielności liczb całkowitych. 

8. Podziały. Liczby Stirlinga. 

9. Schemat Hornera. Obliczanie wartości wielomianów wyższych stopni.  

10. Funkcje tworzące. 

11. Relacje na zbiorach skończonych. 



12. Grafy skierowane i niekierowane. Izomorfizm grafów. Macierz sąsiedztwa i incydencji. 

Literatura podstawowa: 

1. J. Grygiel, Wprowadzenie do matematyki dyskretnej, EXIT 2007 

2. K.A. Ross, C.R.B. Wright, Matematyka dyskretna, PWN, Warszawa 1996 

3. Mirkowska G., Elementy matematyki dyskretnej, PJWSTK, Warszawa 2003 

4. A. Szepietowski, Matematyka dyskretna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004 

Literatura dodatkowa: 

1. T. Biegańska, A. Górnicka, Matematyka dyskretna: zbiór zadań, Częstochowa: Wydawnictwo 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 2008 

2. M. Libura, J. Sikorski, Wykłady z Matematyki Dyskretnej, Cz. I: Kombinatoryka, Wyższa Szkoła 

Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa 2008 

3. L. Graham, D.E. Knuth, O. Patashnik, Matematyka konkretna, PWN, Warszawa 2002 

4. Z.Pałka, A.Ruciński, Wykłady z kombinatoryki, przeliczanie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 

Warszawa 2007 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia rachunkowe wspomagane 

technikami multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań 

ćwiczeniowych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty U_01 - U_05 sprawdzane będą na kolokwiach. Efekty W_01 – W_05 sprawdzane będą na 

egzaminie pisemnym w sesji egzaminacyjnej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach całego kursu z przedmiotu wynosi 100 pkt, 

na co składają się dwa kolokwia każde po 25 pkt i egzamin pisemny 50 pkt. 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie z ćwiczeń, co najmniej 25 pkt. 

Ocena z przedmiotu będzie wyliczana według zasady:  

Przedział punktacji – ocena: 

0-50 – ndst 

51-60 – dst 

61-70 – dst+ 

71-80 – db 

81-90 – db+ 

91-100 – bdb 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 



Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 25 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 25 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 

egzaminie 
25 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot  6 ECTS 

 


