
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Język angielski I 

Nazwa w języku angielskim:   English I 

Język wykładowy:   angielski (wspomagany jęz. polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   matematyka 

Jednostka realizująca:   Studium Języków Obcych 

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

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

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr inż. Maria Markowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  nauczyciele języka angielskiego 

Założenia i cele przedmiotu: 

Student posiada wiedzę i umiejętności wymagane 

do osiągnięcia językowej kompetencji 

komunikacyjnej na poziomie B2 ESOKJ Rady 

Europy. 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: WIEDZA 

Symbol efektu 

kierunkowego 

W_01 

Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej 

komunikacji językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i 

zawodowego, zgodnie z treściami modułu kształcenia. 

 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu 

kierunkowego 

U_01 

Student potrafi zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu 

zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, 

łącznie ze zrozumieniem dyskusji na tematy z zakresu swojej 

specjalności. 

K_U37 

U_02 
Student potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne 

dotyczące tematów ogólnych i specjalistycznych. 
K_U37, K_U38 

U_03 Student potrafi zdobywać informacje oraz udzielać ich. K_U37 

U_04 
Student potrafi brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę 

i sprzeciw, negocjować. 
K_U37, K_U38 



U_05 
Student potrafi kontrolować swoje wypowiedzi pod względem 

poprawności gramatycznej i leksykalnej; 
K_U37 

U_06 Student potrafi pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym. K_U37, K_U38 

U_07 
Student potrafi współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej 

różne role. 
K_U39 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 

kierunkowego 

K_01 
Student ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu 

prywatnym i przyszłej pracy zawodowej. 
K_K01 

Forma i typy zajęć:  Konwersatorium 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Umiejętność posługiwania się jęz. angielskim na poziomie B1 ESOKJ. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Firma; korporacja. 

2. Rynek pracy; szkolenia. 

3. Marka. 

4. Strategia biznesu; technologia cyfrowa . 

5. Finanse. 

6. Teksty specjalistyczne o tematyce związanej z kierunkiem studiów. 

Literatura podstawowa: 

Business Partner B1+, I. Dubicka, M. O'Keeffe, B. Dignen, M. Hogan, L. Wright, Pearson, FT Publishing, 

2019; 

Business Partner B2, I. Dubicka, M. O'Keeffe, B. Dignen, M. Hogan, L. Wright, Pearson, FT Publishing, 

2019. 

Literatura dodatkowa: 

1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki 

naukowe; 

2. Słownik biznesu angielsko polski, polsko-angielski, J. Gordon, 2010, wyd. Kram; 

3. Wielki słownik angielsko-polski / polsko-angielski,  red. nauk. B. Lewandowska-Tomaszczyk, 

2014, PWN-OUP; 

4. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, red. J. Turnbull, 2010, OUP; 

5. English Grammar in Use Intermediate, R. Murphy, 2014, CUP. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form 

pracy, typów zadań i treści do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca 

w parach (np.: odgrywanie ról, wymiana informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie 

problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna studentów, czy też nauczanie tradycyjne − 

frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji itp.). Ćwiczenia 

wspomagane są technikami multimedialnymi. 



Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta:  

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym 

wypowiedzi ustnych). 

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: 

 co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności; 

 jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach; 

 aktywności na zajęciach oraz frekwencji. 

Kryteria oceniania: 0-50% − niedostateczna (2,0); 51-60% − dostateczna (3,0); 61-70% − dostateczna 

plus (3,5); 71-80% − dobra (4,0); 81-90% − dobra plus (4,5); 91-100% − bardzo dobra (5,0). 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w konwersatorium  60 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 10 godz. 

Przygotowanie się do zajęć 20 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Wychowanie fizyczne 

Nazwa w języku angielskim:  Physical education 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Matematyka 

Jednostka realizująca:  Centrum Sportu i Rekreacji 

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

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

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:   0  

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  Wszyscy nauczyciele Centrum Sportu i Rekreacji 

Założenia i cele przedmiotu: 

Wszechstronny rozwój organizmu oraz 

przekazanie studentom podstawowych 

wiadomości i umiejętności umożliwiających 

samokontrolę, samoocenę oraz samodzielne 

podejmowanie działań w celu doskonalenia 

funkcjonowania organizmu. Rozwój sprawności 

kondycyjnej i koordynacyjnej oraz dostarczenie 

studentom wiadomości i umiejętności 

umożliwiających samokontrolę samoocenę i 

samodzielne podejmowanie działań w tym 

zakresie. Wykształcenie umiejętności ruchowych 

przydatnych w aktywności zdrowotnej, utylitarnej, 

rekreacyjnej i sportowej. Kształtowanie pozytywnej 

postawy wobec aktywności fizycznej. 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: WIEDZA 

Symbol efektu 

kierunkowego 

W_01 Zna formy i metody rozwoju różnych cech motorycznych człowieka - 

W_02  

Posiada podstawową wiedzę o wpływie stylu życia i czynników 

środowiskowych na zdrowie. Wymienia główne zagrożenia zdrowotne 

(choroby cywilizacyjne – ich objawy i przyczyny) oraz zagrożenia 

społeczne i wyjaśnia ich wpływ na funkcjonowanie jednostki. Wymienia i 

wyjaśnia zasady zdrowego stylu życia 

- 



W_03 
Wymienia i opisuje podstawowe elementy techniki oraz taktyki gier 

zespołowych 
 

W_04 Wyjaśnia przepisy gier zespołowych oraz sygnalizację sędziowską  

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu 

kierunkowego 

U_01 

Potrafi dbać o doskonalenie własnej sprawności ruchowej poprzez 

stosowanie odpowiednich dla siebie ćwiczeń kondycyjno- 

sprawnościowych  

- 

U_02 

Posiada podstawowe umiejętności ruchowe i potrafi wykonać elementy 

techniczne z gimnastyki podstawowej, zespołowych gier sportowych, 

lekkiej atletyki, form gimnastyki przy muzyce lub innych możliwych do 

wyboru 

- 

U_03 
Potrafi pełnić rolę sędziego , organizatora rozgrzewki,  gier i zabaw 

rekreacyjno-sportowych  
- 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 

kierunkowego 

K_01 

Samodzielnie podejmuje działania związane z rozwojem oraz 

utrzymaniem na wysokim poziomie własnej sprawności fizycznej. Ma 

świadomość wpływu aktywności fizycznej człowieka na wszystkie jego 

organy i układy. Rozumie prozdrowotny wpływ ćwiczeń fizycznych na 

ludzki organizm. Dostrzega konieczność dbałości o sprawność, zdrowie i 

budowę własnego ciała. 

- 

K_02 

Rozwija własne upodobania sportowe, uczestniczy w życiu sportowym 

korzystając z różnych jego form. Odrzuca zachowania niebezpieczne dla 

życia i zdrowia, przyjmując rolę promotora zachowań zdrowotnych w 

swoim środowisku 

- 

K_03 
Akceptuje wartość społeczną przestrzegania przepisów i uczestnictwa w 

zawodach w zgodzie z postawą fair play. 
- 

Forma i typy zajęć: 
Ćwiczenia ogólnorozwojowe i profilowane realizowane w obiektach Centrum 

Sportu i Rekreacji.  
 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza i umiejętności uzyskane na wcześniejszych etapach edukacji szkolnej 

Treści modułu kształcenia: 

Kształtowanie cech motorycznych i sprawności ogólnej. Nauczanie i doskonalenie elementów 

technicznych. Nauczanie i doskonalenie podstawowych elementów taktycznych. Sędziowanie 

dyscypliny, podstawy organizacyjne rywalizacji sportowej. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego.  

Zasady organizacji treningu sportowego. Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z 

zakresu edukacji zdrowotnej. 



Literatura podstawowa: 

1. M. Bondarowicz, Zabawy w grach sportowych. WSiP, Warszawa 1998. 

2. Z. Cendrowski; Przewodzić  innym – Poradnik dla liderów zdrowia i sportu. Warszawa 1997 

3. Cz.Sieniek, Zasób ćwiczeń technicznych z zakresu koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki i piłki 

nożnej dla celów dydaktycznych, Sosnowiec 2000. 

4. Z. Stawczyk, Gry i zabawy lekkoatletyczne. AWF, Poznań 1998.  

5. R. Trześniowski, Zabawy i gry ruchowe. SiT, Warszawa 1995. 

6. J. Talaga, A-Z sprawności fizycznej - atlas ćwiczeń. Ypsylon,  Warszawa 1995. 

7. J. Talaga, Sprawność fizyczna ogólna. Poznań 2004. 

Literatura dodatkowa: 

1. T. Arlet , Koszykówka, podstawy techniki i taktyki. Kraków 2001. 

2. L. Biernacki, J. Kubrycht, Pierwsze kroki w piłce ręcznej. Przewodnik metodyczny, Gdańsk 

2013. 

3. M. Bodarowicz, Zabawy i gry ruchowa na zajęciach sportowych. Warszawa 2002. 

4. G. Grządziel, D. Szade, Piłka siatkowa. Technika, taktyka i elementy mini siatkówki. AWF, 

Katowice 2006. 

5. T. Huciński T, Vademecum koszykówki. Warszawa 1997. 

6. T. Huciński, I.Lekner, Koszykówka podręcznik dla trenerów nauczycieli i studentów . Wrocław 

2001. 

7. J. Kołodziej, Systematyka ćwiczeń z zakresu wychowania fizycznego w ilustracjach. Fosze, 

Rzeszów 2004.  

8. Kowal, S. Zaborniak, Piłka siatkowa w Szkole, Sosnowiec 2006. 

9. T. Stefaniak, Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych, Wydawnictwo BK 20011. 

10. J. Talaga, Technika piłki nożnej. Biblioteka Trenera, Warszawa 1996. 

11. J. Talaga- ABC młodego piłkarza- nauczanie techniki  Poznań 2006. 

12. R. Trzesniowski- Zabawy i gry ruchowe Warszawa 2008 

13. L. Walczak, R. Skutnik, Piłka Ręczna. Zasób ćwiczeń dla dzieci i młodzieży. ZPRP, Warszawa 

2005. 

14. J. Wołyniec, Przepisy Gier Sportowych w zakresie podstawowym, Wydawnictwo BK 2006. 

15. B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa 2008. 

16. A. Zając, J. Chmura, Przygotowanie sprawnościowe w zespołowych grach sportowych, AWF, 

Katowice 2013. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia w grupach z wykorzystaniem met. analitycznej, syntetycznej i kompleksowej w nauczaniu 

techniki i metod specyficznych dla zajęć WF (met. ścisłej, met. intensyfikujących i indywidualizujących 

zajęcia WF, pokaz, objaśnienia, met. zadaniowa, problemowa).  

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Okazjonalnie testy i sprawdziany dla potrzeb startu w Akademickich Mistrzostwach Polski.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem Sekcji 

Dydaktycznej Centrum Sportu i Rekreacji. 

Bilans punktów ECTS: 



Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w zajęciach 30 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 0 ECTS 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Rachunek różniczkowy 

Nazwa w języku angielskim:  Differential 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:  drugi 

Liczba punktów ECTS:  9 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Bożena Piekart 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Bożena Piekart 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów  

z zagadnieniami z rachunku różniczkowego funkcji 

jednej i  wielu zmiennych oraz ich wybranymi 

zastosowaniami. 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: WIEDZA 

Symbol efektu 

kierunkowego 

W_01 

Zna definicję pochodnej funkcji jednej zmiennej, jej własności i 

interpretację geometryczną i fizyczną oraz podstawowe wzory na 

pochodne; zna podstawowe twierdzenia rachunku różniczkowego 

(Rolle’a, Lagrange’a, Cauchy’ego); zna wzór Taylora i jego 

zastosowania; zna twierdzenia i metody służące do rozwiązywania 

zagadnień optymalizacyjnych i do badania przebiegu zmienności funkcji 

jednej zmiennej. 

K_W07 

W_02 

Zna definicję pochodnej kierunkowej i pochodnych cząstkowych funkcji 

wielu zmiennych i ich interpretację geometryczną; zna definicję gradientu 

i jego interpretację geometryczną; zna pojęcie funkcji różniczkowalnej i 

podstawowe własności funkcji różniczkowalnych; zna twierdzenia i 

metody służące do rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych i do 

poszukiwania ekstremów lokalnych i globalnych funkcji wielu zmiennych.  

K_W07 

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 
Potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne ujęte w postaci 

wzorów tabel i wykresów i stosować je w zagadnieniach praktycznych. 
K_U11 

U_03 

Umie wykorzystać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji 

jednej zmiennej w zagadnieniach związanych z optymalizacją, 

poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych oraz badaniem 

przebiegu zmienności funkcji, podając precyzyjne i ścisłe uzasadnienia 

poprawności swoich rozumowań. 

K_U12 

U_04 

Umie wykorzystać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji 

wielu zmiennych w zagadnieniach związanych z optymalizacją, 

poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych oraz badaniem 

przebiegu zmienności funkcji, podając precyzyjne i ścisłe uzasadnienia 

poprawności swoich rozumowań. 

K_U12 

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 
Zna znaczenie wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów 

poznawczych i praktycznych. 
K_K02 

Forma i typy zajęć:  wykłady (45 godz.), ćwiczenia (60 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

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

mnogości; 

2. Umiejętność operowania pojęciem liczby rzeczywistej; 

3. Znajomość podstaw algebry liniowej (operacje na macierzach, obliczanie wyznaczników 

macierzy kwadratowych, rozwiązywanie układów równań); 

4. Znajomość podstawowych własności funkcji; 

5. Umiejętność obliczania granic funkcji. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Pochodna funkcji jednej zmiennej. Definicja pochodnej funkcji w punkcie. Interpretacja 

geometryczna, fizyczna i ekonomiczna pochodnej. Elastyczność funkcji.  Definicja funkcji 

różniczkowalnej.  

2. Własności pochodnej. Twierdzenia o pochodnej sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji. 

Twierdzenie o pochodnej funkcji odwrotnej. Twierdzenie o pochodnej funkcji złożonej.  

3. Podstawowe wzory na pochodne. Wyprowadzenie wzorów na pochodne funkcji 

elementarnych. 

4. Podstawowe twierdzenia rachunku różniczkowego. Twierdzenie Rolle’a. Twierdzenie 

Lagrange’a. Wnioski z twierdzenia Lagrange’a. Twierdzenie Cauchy’ego. Reguła de l’Hospitala. 

5. Pochodne wyższych rzędów. Definicja n-tej pochodnej funkcji. Funkcje klasy Cn. Wzór 

Leibniza. Wzór Taylora dla funkcji n-krotnie różniczkowalnej i dla funkcji klasy Cn. 

Zastosowania wzoru Taylora. 



6. Ekstrema lokalne. Definicje maksimum i minimum lokalnego. Warunek konieczny istnienia 

ekstremum. Warunki wystarczające istnienia ekstremum.  Wartość najmniejsza i największa 

funkcji. 

7. Funkcje wypukłe i funkcje wklęsłe. Definicje i interpretacja geometryczna funkcji wypukłej i 

funkcji wklęsłej. Warunki konieczne  i wystarczające  wypukłości i wklęsłości funkcji. 

8. Asymptoty funkcji. Definicje i interpretacja geometryczna asymptot funkcji. Warunki istnienia 

asymptot. 

9. Granica funkcji wielu zmiennych. Odległość i kula otwarta w przestrzeni Rn. Ciągi w 

przestrzeni Rn. Definicja granicy funkcji wielu zmiennych w sensie Heinego i w sensie 

Cauchy’ego. Własności granic funkcji wielu zmiennych.  

10. Ciągłość funkcji wielu zmiennych. Definicja funkcji ciągłej w punkcie i w zbiorze. Własności 

funkcji ciągłych. 

11. Różniczkowalność funkcji wielu zmiennych. Definicja pochodnej kierunkowej i pochodnych 

cząstkowych funkcji wielu zmiennych. Interpretacja geometryczna. Pochodna i różniczka funkcji 

wielu zmiennych. Gradient i jego interpretacja geometryczna. Pochodne cząstkowe funkcji 

złożonej.  

12. Wzór Taylora dla funkcji wielu zmiennych. Definicja pochodnych cząstkowych wyższych 

rzędów. Funkcje klasy Cn. Różniczka n-tego rzędu funkcji klasy Cn. Wzór Taylora dla funkcji 

wielu zmiennych. 

13. Ekstrema lokalne funkcji wielu zmiennych. Definicja maksimum i minimum funkcji wielu 

zmiennych. Warunki istnienia ekstremów. Wartość największa i wartość najmniejsza funkcji 

wielu zmiennych w podzbiorach przestrzeni Rn. 

14. Ekstrema warunkowe funkcji wielu zmiennych. Definicja ekstremów warunkowych funkcji 

wielu zmiennych, interpretacja geometryczna. Warunki istnienia ekstremów. 

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 

5. D. Pekosiewicz, K. Pruska,  Analiza matematyczna dla ekonomicznych kierunków studiów, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, 

6. K. Niedziałomski, R. Kowalczyk, C. Obczyński, Granice i pochodne. Metody rozwiązywania 

zadań, Wydawnictwo PWN , Warszawa 2013 

Literatura dodatkowa: 

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

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

3. D. Pekosiewicz, Matematyka. Podręcznik dla studentów  kierunków ekonomicznych,  

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018 

4. A.Ostrowski, Matematyka z przykładami zastosowań w naukach ekonomicznych, Uniwersytet 

Opolski, Opole 2004 

5. J. Sikorska, Zbiór zadań z matematyki dla studentów chemii,  Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego, Katowice 2013 

6. W. Sosulski, J. Szajkowski, Zbiór zadań z analizy matematycznej. Część I,  Skrypt,  Zielona 

Góra 2001 

7. M. Lassak,  Zadania z analizy matematycznej, Wydawnictwo Supremum  2013 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 



Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia rachunkowe. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekty U_02 i U_03 sprawdzane będą na pierwszym kolokwium, efekt U_04 na drugim kolokwium, 

efekty W_01, W_02,  U_01, K_01 i K_02 na egzaminie. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Student może uzyskać 100 punktów w ramach całego kursu (50 pkt z dwóch kolokwiów i 50 pkt z 

egzaminu). 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie łącznie dwóch warunków: 

1. uzyskanie z kolokwiów co najmniej 25 pt., 

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 45 godz. 

Udział w ćwiczeniach 60 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  20 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 35 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 30 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 

egzaminie 
35 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 225 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot  9 ECTS 
  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Algebra liniowa II 

Nazwa w języku angielskim:  Linear Algebra II 

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:   drugi 

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 poszerzenie wiedzy z 

zakresu algebry liniowej, którą studenci nabyli  

w trakcie kursu algebra liniowa I, oraz 

wykształcenie umiejętności posługiwania się 

pojęciami funkcjonału dwuliniowego, formy 

kwadratowej i iloczynu skalarnego. 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: WIEDZA 

Symbol efektu 

kierunkowego 

W_01 
Student zna podstawowe definicje i twierdzenia teorii funkcjonałów 

dwuliniowych i kwadratowych. 
K_W04 

W_02 

Student zna pojęcie iloczynu skalarnego i pojęcia metryczne z nim 

związane (długość, prostopadłość); zna definicję przestrzeni 

euklidesowej, własności i przykłady przestrzeni euklidesowych.  

K_W04, K_W05 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu 

kierunkowego 

U_01 
Student potrafi obliczać rzędy przekształceń liniowych; zna związek 

między rzędem przekształcenia liniowego i rzędem jego macierzy.  
K_U01 

U_02 
Student oblicza wektory własne i wartości własne macierzy; potrafi 

wyjaśnić sens geometryczny tych pojęć. 
K_U20 

U_03 
Student sprowadza formy kwadratowe do postaci kanonicznej (metodą 

Lagrange’a i Jacobiego).  
K_U21 



U_04 
Student posługuje się pojęciem przestrzeni euklidesowej, umie 

wyznaczać bazy ortonormalne, stosując metodę Grama-Schmidta.  
K_U01 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 

kierunkowego 

K_01 
Student 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: 

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

2. Umiejętność operowania pojęciem liczby rzeczywistej i zespolonej. 

3. Znajomość podstaw algebry liniowej (wykonywania operacji na macierzach, obliczania wyznaczników 

macierzy kwadratowych, posługiwania się pojęciem przestrzeni liniowej i przekształcenia liniowego). 

Treści modułu kształcenia: 

1. Reprezentacja macierzowa przekształceń liniowych. Związek między rzędem przekształcenia 

liniowego i rzędem jego macierzy. 

2. Związki pomiędzy współrzędnymi wektora w różnych bazach, związki pomiędzy macierzami 

przekształceń liniowych w różnych bazach. 

3. Wektory własne i wartości własne endomorfizmów. Podprzestrzenie niezmiennicze. 

4. Funkcjonały i formy liniowe oraz dwuliniowe. Funkcjonały symetryczne. Macierz funkcjonału 

dwuliniowego w danej bazie.  

5. Funkcjonały kwadratowe i formy kwadratowe. Macierz i rząd formy kwadratowej. Sprowadzanie 

form kwadratowych do postaci kanonicznej metodą Lagrange’a i Jakobiego. 

6. Funkcjonały i formy kwadratowe w przestrzeniach rzeczywistych. Funkcjonały kwadratowe 

dodatnio określone.  

7. Iloczyn skalarny. Definicja przestrzeni euklidesowej. Przestrzenie euklidesowe jako 

przestrzenie metryczne. Prostopadłość. Bazy ortonormalne. Ortogonalizacja Grama-Schmidta. 

Izomorfizmy przestrzeni euklidesowych. 

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 U1–U4 będą sprawdzane głównie na kolokwiach, 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 51 punktów z obu 

kolokwiów i egzaminu. Oceny są wystawiane w skali 6-cio stopniowej 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  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:  Geometria analityczna 

Nazwa w języku angielskim:  Analytic Geometry 

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:  drugi 

Liczba punktów ECTS:   6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Beata Medak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Beata Medak 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

podstawowymi pojęciami geometrii analitycznej 

głównie w przestrzeni trójwymiarowej oraz 

zastosowanie metody współrzędnych do badania 

własności krzywych i powierzchni. 

Symbol 

efektu 
Efekt uczenia się: WIEDZA 

Symbol efektu 

kierunkowego 

W_01 
Student zna pojęcie układu współrzędnych, definicję metryki oraz 

przykłady metryk w różnych układach współrzędnych. 
K_W04, K_W05 

W_02 

Zna definicje przekształceń geometrycznych, w szczególności pojęcie 

izometrii, zna przykłady przekształceń izometrycznych. Posiada ogólne 

pojęcie o grupie przekształceń, wie co to jest niezmiennik. 

K_W04, K_W05 

W_03 
Zna definicję wektora zaczepionego i swobodnego. Zna pojęcie 

iloczynów: skalarnego, wektorowego i mieszanego.  
K_W04, K_W05 

W_04 

Zna definicję zbioru liniowego. Zna różne równania prostej, płaszczyzny 

oraz  podstawowych elementarnych figur i  powierzchni.  Zna pojęcie 

stożkowych oraz ich podstawowe wzory kanoniczne. 

K_W02, K_W04, 

K_W05 

W_05 
Zna wzory analityczne przekształceń geometrycznych. Rozróżnia wzory 

na zamianę układów współrzędnych. 

K_W02, K_W04, 

K_W05 



W_06 

Zna ogólne równania powierzchni obrotowych; zna podstawowe 

kwadryki oraz ich równania kanoniczne. Zna ogólne podstawy 

klasyfikacji stożkowych i kwadryk. 

K_W02, K_W04, 

K_W03 

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 wyznaczać współrzędne punktów; potrafi zapisywać przy pomocy 

wzorów podstawowe twory geometryczne; umie rysować wykresy funkcji 

i linii płaskich. Potrafi operować pojęciem wektora; potrafi wykonywać 

podstawowe działania na wektorach. 

K_U08, K_U09, 

K_U11, K_U16 

U_03 

Potrafi określać krzywe płaskie i przestrzenne. Potrafi sporządzić ich 

wykresy w różnych układach współrzędnych i badać ich własności na 

bazie sporządzonego wykresu. 

K_U11, 

K_U23 

U_04 

Potrafi posługiwać się pojęciem grupy przekształceń. Potrafi 

poklasyfikować zbiory algebraiczne stopnia 2. Sprowadza równania 

stożkowych i kwadryk do postaci kanonicznej stosując aparat 

algebraiczno-geometryczny. 

K_U17, K_U20, 

 K_U23, 

K_U25 

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 
Zna znaczenie wiedzy geometrycznej w rozwiązywaniu problemów 

praktycznych. 
K_K02 

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

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się językiem logiki i algebry. Znajomość podstaw teorii przestrzeni liniowych i 

macierzy. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Przestrzenie euklidesowe, kartezjańskie i metryczne . Prosta, płaszczyzna, przestrzeń 

euklidesowa. Definicja metryki i przestrzeni metrycznej. Przykłady metryk.  Przestrzeń 

kartezjańska rzeczywista jedno- dwu-, trój- i n-wymiarowa. Współrzędne kartezjańskie punktu. 

Układy ukośnokątny i prostokątny. 

2. Inne układy współrzędnych. Współrzędne biegunowe, walcowe i sferyczne. 

3. Rachunek wektorowy. Definicja wektora zaczepionego i swobodnego. Współrzędne 

wektorów. Orientacja przestrzeni. Układ prawo i lewoskrętny. Iloczyn skalarny, wektorowy i 

mieszany wektorów. Własności i zastosowania.  

4. Zbiory liniowe. Płaszczyzna i prosta w przestrzeni trójwymiarowej. Różne równania 

płaszczyzn i prostych. Wzajemne położenie punktów i zbiorów liniowych. 



5. Przekształcenia geometryczne. Podstawowe przekształcenia geometryczne: przekształcenia 

afiniczne, translacje, jednokładności, symetrie, obroty, podobieństwa i izometrie. Wzory 

analityczne przekształceń. Zamiany układu współrzędnych. Definicja grupy przekształceń. 

Przykłady. Pojęcie niezmiennika. Przedmiot  

i podział geometrii. 

6. Krzywe płaskie i przestrzenne. Równania i wykresy wybranych krzywych w różnych układach 

współrzędnych. Krzywe algebraiczne i przestępne. 

7. Stożkowe i ich własności. Definicje stożkowych jako zbiorów algebraicznych stopnia 2, jako 

miejsc geometrycznych, jako przekrojów stożka z płaszczyzną. Metryczne własności 

stożkowych: okręgu, elipsy hiperboli  i paraboli. Pojęcia: kierownicy, mimośrodu, ogniska. 

8. Klasyfikacje stożkowych. Sprowadzanie ogólnego równania krzywej stopnia drugiego do 

postaci kanonicznej.  

9. Powierzchnie. Powierzchnie obrotowe. Ogólne równanie powierzchni obrotowej. 

10. Pojęcie kwadryki. Elipsoidy, hiperboloidy jedno- i dwupowłokowe, paraboloidy: eliptyczna i 

hiperboliczna, walce: obrotowy, eliptyczny i hiperboliczny. Równania kanoniczne. 

11. Klasyfikacja kwadryk. 

12. Wzmianki o przestrzeniach nieeuklidesowych. 

Literatura podstawowa: 

1. K. Borsuk, Geometria analityczna wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1976 

2. M Stark, Geometria analityczna ze wstępem do geometrii wielowymiarowej, PWN, Warszawa 

1974 

3. T. Trajdos, Matematyka, cz. III, WNT, Warszawa 1999 

4. F. Leja, Geometria analityczna, PWN, Warszawa 2009 

Literatura dodatkowa: 

1. M. Moszyńska, J. Święcicka, Geometria z algebrą liniowa, PWN, Warszawa 1987 

2. M.M. Postnikov, Analytic geometry, Nauka, Moskwa 2007 

3. H Aródź, K. Rościszewski, Zbiór zadań z algebry i geometrii analitycznej dla fizyków, PWN, 

Warszawa 1990 

4. S. W. Bachwałow, P.S. Modenow, A. S. Parchomienko, Zbiór zadań z geometrii analitycznej, 

PWN Warszawa,1961 

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

WNT Warszawa 2006 

6. O. Cuberbiller, Zadania i ćwiczenia z geometrii analitycznej, PWN Warszawa 1957 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia rachunkowe wspomagane 

technikami multimedialnymi. Samodzielne rozwiązywanie podawanych problemów i zadań 

ćwiczeniowych. 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Efekt U_02 sprawdzany będzie na pierwszym kolokwium, efekty U_03 - U_04 na drugim kolokwium.  

Efekty W_01 – W_06, U_01 - U_04 oraz K_01 i K_02 na egzaminie pisemnym w sesji egzaminacyjnej. 

Forma i warunki zaliczenia: 



Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na 

ćwiczeniach i spełnienie każdego z dwóch niżej opisanych warunków  

1. uzyskanie co najmniej 25 punktów z kolokwiów  

2. uzyskanie łącznie co najmniej 51 punktów z kolokwiów i egzaminu pisemnego: 

przedział punktacji – ocena: 

0-50 – ndst 

51-60 – dst 

61-70 – dst+ 

71-80 – db 

81-90 – db+ 

91-100 – bdb 

Sposób uzyskania punktów: 

Pierwsze kolokwium: 25 pkt 

Drugie kolokwium: 25 pkt 

Egzamin pisemny: 50 pkt 

Poprawy:  

Jednorazowa poprawa obu kolokwiów w trakcie zajęć w semestrze. Dodatkowa poprawa obu kolokwiów 

w sesji egzaminacyjnej przed drugim terminem egzaminu pisemnego. 

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 

  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Informatyka 

Nazwa w języku angielskim:  Computer Science 

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: drugi 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Artur Niewiadomski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Artur Niewiadomski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

wybranymi, klasycznymi algorytmami oraz ich 

złożonością, a także podstawami programowania 

w języku Python w zakresie składni, typowych 

konstrukcji języka, zastosowań i wybranych 

bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem 

bibliotek związanych z analizą i wizualizacją 

danych. 

Symbol 

efektu 
Efekty uczenia się: WIEDZA 

Symbol efektu 

kierunkowego 

W_01 
Student zna podstawowe pojęcia związane z teorią algorytmów, w tym 

procedury i rekursję, zagadnienia zw. z poprawnością algorytmów. 
K_W05, K_W06 

W_02 

Zna miary efektywności algorytmów, podstawowe klasy złożoności 

obliczeniowej algorytmów (np. wielomianową lub wykładniczą), miary 

dokładności algorytmów (algorytmy dokładne, przybliżone i 

heurystyczne). 

K_W05, K_W08 

W_03 
Zna i rozumie podstawowe konstrukcje i typy danych stosowane w 

języku Python. 
K_W08 

W_04 
Zna wybrane biblioteki języka Python, w szczególności te związane z 

analizą danych.  
K_W08, K_W09 



Symbol 

efektu 
Efekty uczenia się: UMIEJĘTNOŚCI 

Symbol efektu 

kierunkowego 

U_01 
Rozpoznaje problemy, w tym zagadnienia praktyczne, które można 

rozwiązać algorytmicznie; potrafi dokonać specyfikacji takiego problemu. 
K_U25, K_U26 

U_02 
Umie ułożyć i analizować algorytm zgody ze specyfikacją i zapisać go  

w formie pseudokodu, lub schematu blokowego. 
K_U26, K_U27 

U_03 

Potrafi zaprojektować i zaimplementować program w języku Python. 

Potrafi analizować kod źródłowy napisany w języku Python, a także 

znaleźć i naprawić typowe błędy. Potrafi uruchomić i testować napisany 

samodzielnie program komputerowy. 

K_U27, K_U28 

Symbol 

efektu 
Efekty uczenia się: KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Symbol efektu 

kierunkowego 

K_01 

Jest gotów do krytycznej oceny własnych rozwiązań. W sposób 

świadomy i odpowiedzialny korzysta z literatury oraz pomocy i 

materiałów dostępnych w sieci. 

K_K01, K_K04 

K_02 
Potrafi wykonać powierzone zadanie programistyczne i zaprezentować  

je na forum grupy. 
K_K03 

Forma i typy zajęć:  wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych pojęć i twierdzeń matematycznych. 

Treści modułu kształcenia: 

1. Algorytmy. Pseudokod i schematy blokowe. Procedury i rekursja. Metoda zstępująca (top-down). 

2. Złożoność obliczeniowa. Klasy złożoności. Problemy P i NP. Poprawność algorytmów. 

3. Algorytmy dokładne i przybliżone. Heurystyki i metaheurystyki. Algorytmy inspirowane naturą i 

uczenie maszynowe. 

4. Wprowadzenie do języka Python. Rys historyczny, wersje, charakterystyka. Python 2 i Python 3. 

Zastosowania. Mocne i słabe strony języka Python.  

5. Środowisko programistyczne, podstawowa składnia. Zapoznanie z wybranymi narzędziami, np. 

anaconda, Jupyter Notebook, Google Colab. 

6. Proste i złożone typy danych. Listy, krotki, zbiory, słowniki.  

7. Wyrażenia logiczne. Iteratory, generatory. 

8. Podstawowe koncepcje i techniki przetwarzania funkcyjnego. 

9. Podstawowe koncepcje paradygmatu obiektowego. 

10. Dziedziczenie. Metody specjalne, dekoratory, wyjątki. 

11-15. Biblioteki języka Python: numpy, pandas, matplotlib, scipy, scikit-learn, z3py 

Literatura podstawowa: 

1. R. Johansson, Matematyczny Python. Obliczenia naukowe i analiza danych z użyciem NumPy, 

SciPy i Matplotlib. Helion 2021. 

2. M. Gorelick, I. Ozsvald. Wysoko wydajny Python: efektywne programowanie w praktyce. Helion 

2021. 



3. E. Matthes, Python. Instrukcje dla programisty. Helion 2016. 

4. J. Grus, Data science od podstaw: analiza danych w Pythonie. Helion 2018. 

Literatura dodatkowa: 

1. S. Raschka, V. Mirjalili, Pyton. Uczenie maszynowe. Wydanie 2. Helion 2019. 

2. Peter Farrell, Matematyczne przygody z Pythonem: ilustrowany podręcznik do nauki 

matematyki przez programowanie. Wydanie 1. Wydawnictwo Naukowe PWN 2019. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład wspierany technikami multimedialnymi.  Laboratorium programistyczne. Materiały i zadania 

publikowane i sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom, CoLab, Jupyter Notebook 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta: 

Kolokwium, zaliczenie pisemne: W_01- W_04, 

Aktywność na zajęciach laboratoryjnych i konsultacjach: U_01-U_03, K_01, K_02 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym. Do zaliczenia przedmiotu można przystąpić po zaliczeniu 

laboratorium.  

Laboratorium zaliczane jest na podstawie punktów zdobywanych na zajęciach, na kolokwium oraz za 

wykonane prace domowe, za co można zdobyć do 50 punktów. Do zaliczenia laboratorium wymagane 

jest zdobycie ponad 25p. Na zaliczeniu przedmiotu można zdobyć max. 50 punktów, do zaliczenia 

wymagane jest zdobycie ponad 25p. 

Ocena końcowa z przedmiotu, w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100 pkt) jest 

następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): 

0 – 50 pkt: niedostateczna (F), 

51 – 60 pkt: dostateczna (E), 

61 – 70 pkt: dostateczna plus (D), 

71 – 80 pkt: dobra (C), 

81 – 90 pkt: dobra plus (B), 

91 – 100 pkt: bardzo dobra (A). 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz. 

Udział w konsultacjach z przedmiotu  10 godz. 

Przygotowanie się do zajęć i samodzielne 

studiowanie tematyki przedmiotu 
20 godz. 



Przygotowanie się do kolokwium i obecność na 

kolokwium 
10 godz. 

Przygotowanie się do zaliczenia i obecność na 

zaliczeniu 
15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot  4 ECTS 

 


