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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Matematyka II

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Mathematics II

Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Liczba punktów ECTS

6.00
2

Semestry

2

3

WIŚ B oIS B8 15/16

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

30

30

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Opanowanie teoretycznych i praktycznych metod analizy matematycznej służących do rozwiązywania problemów inżynierskich i technicznych
Cel 2 Opanowanie przez studentów podstaw teorii i wybranych zastosowań praktycznych probabilistyki i statystyki
Cel 3 Poznanie metod rozwiązywania podstawowych typów równań różniczkowych
Kod archiwizacji: B96E54FB

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 4 Umiejętność rozwiązywania problemów geometrycznych, fizycznych i inżynierskich z wykorzystaniem poznanych metod matematycznych

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zaliczenie przedmiotu matematyka I

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Opanowanie podstaw rachunku prawdopodobieństwa i statystyki
EK2 Wiedza Opanowanie metod rozwiązywania podstawowych typów równań różniczkowych I i II rzędu
EK3 Umiejętności Obliczanie całek podwójnych, potrójnych i powierzchniowych, zastoowanie do wyznaczania
pól i objętości
EK4 Umiejętności Rozwiązywanie podstawowych typów równań różniczkowych I i II rzędu
EK5 Umiejętności Stosowanie modelu klasycznego do zagadnień z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki
EK6 Kompetencje społeczne Umiejętność posługiwania się metodami matematycznymi do rozwiązywania problemów praktycznych, zdolność pracy w grupie

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Całka podwójna i potrójna: definicja, twierdzenie o iteracji, obszary normalne,
zmiana zmiennych

6

W2

Całki krzywoliniowe i powierzchniowe: sposób oblicznia, twierdzenie Gaussa

3

W3

Liczby zespolone:interpretacja geometryczna,postać algebraiczna,postać
trygonometryczna,wzór de Moivre’a,pierwiastkowanie,równania kwadratowe.

3

W4

Elementy teorii macierzy i wyznaczników:definicja macierzy i działań na
macierzach,wyznacznik macierzy,macierz odwrotna,rząd macierzy.

3

W5

Układy równań liniowych ,twierdzenie Cramera, twierdzenie
Kroneckera-Capellego,wektory własne macierzy symetrycznej.

3

W6

Równania różniczkowe zwyczajne rzędu I: pojęcie rozwiązania ogólnego, problem
Cauchy’ego, podstawowe typy równań rzędu pierwszego

4

W7

Równania różniczkowe zwyczajne rzędu II, liniowe o stałych współczynnikach
i układy równań różniczkowych: metoda równania charakterystycznego dla
równania jednorodnego, metoda uzmienniania stałych i przewidywań, wyznaczanie
rozwiązania szczególnego układu równań różniczkowych liniowych

6

W8

Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka stosowana: prawdopodobieństwo i jego
własności, zmienna losowa jedno wymiarowa i parametry rozkładu,prezentacja
materiału statystycznego, estymacja parametrów

2
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Ćwiczenia

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

Obliczanie całek podwójnych i potrójnych, obliczanie objętości brył.

6

C2

Obliczanie całek krzywoliniowych i powierzchniowych.

3

C3

Przykłady na liczbach zespolonych.

3

C4

Działanie na macierzach,szukanie macierzy odwrotnej do danej,badanie rzędu
macierzy,obliczanie wyznaczników.

3

C5

Rozwiązywanie układów równań,szukanie wektorów i wartości własnych.

3

C6

Rozwiązywanie równań zwyczajnych I rzędu,równania o rozdzielonych
zmiennych,jednorodne;równanie liniowe, równanie Bernoulli’ego.

4

C7

Rozwiązywanie równań zwyczajnych rzędu 2, liniowych, o stałych
współczynnikach, metoda równania charakterystycznego dla równania
jednorodnego, metoda uzmienniania stałych i przewidywania.

6

C8

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Konsultacje
N3 Zadania tablicowe
N4 Praca w grupach
N5 Prezentacje multimedialne
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8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

60

Egzaminy i zaliczenia w sesji

30

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

90

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

180
6

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Odpowiedź ustna
F3 Zadanie tablicowe
Ocena podsumowująca
P1 Egzamin pisemny
P2 Egzamin ustny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Nie zna podstawowych definicji, twierdzeń z rachunku prawdopodobieństwa
i statystyki, nie zna podstawowych metod rozwiązywania zadań z kombinatoryki
oraz dotyczących modelu klasycznego

Na ocenę 3.0

Zna podstawowe definicje, twierdzenia z rachunku prawdopodobieństwa
i statystyki, zna podstawowe metody rozwiązywania zadań z kombinatoryki oraz
dotyczących modelu klasycznego

Na ocenę 3.5

Zna twierdzenia, definicje z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, zna
podstawowe metody rozwiązywania zadań,

Na ocenę 4.0

Zna wszystkie twierdzenia, definicje z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki,
zna wszystkie standardowe metody rozwiązywania zadań dla poznanych modeli
probabilistycznych
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Na ocenę 4.5

W pełni opanował cały materiał teoretyczny z zakresu rachunku
prawdopodobieństwa i statystyki, potrafi objaśnić najważniejsze elementy
rozwiązania trudnych zadań

Na ocenę 5.0

W pełni opanował cały materiał teoretyczny z zakresu rachunku
prawdopodobieństwa i statystyki, potrafi szczegółowo objaśnić rozwiązania
trudnych zadań
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nie zna podstawowych definicji i twierdzeń z zakresu równań różniczkowych, nie
zna podstawowych metod rozwiązywania równań różniczkowych

Na ocenę 3.0

Zna podstawowe definicje i twierdzenia z zakresu równań różniczkowych, zna
podstawowe metody rozwiązywania równań różniczkowych

Na ocenę 3.5

Zna definicje i twierdzenia z zakresu równań różniczkowych, zna podstawowe
metody rozwiązywania równań różniczkowych

Na ocenę 4.0

Zna wszystkie definicje i twierdzenia z zakresu równań różniczkowych, zna
metody rozwiązywania wszystkich wprowadzonych typów równań różniczkowych

Na ocenę 4.5

W pełni opanował cały materiał teoretyczny z zakresu równań różniczkowych,
zna metody rozwiązywania wszystkich wprowadzonych typów równań
różniczkowych, potrafi objaśnić najważniejsze metody postępowania przy
rozwiązywaniu równań różniczkowych

Na ocenę 5.0

W pełni opanował cały materiał teoretyczny z zakresu równań różniczkowych,
potrafi szczegółowo wyjaśnić metody rozwiązywania trudnych równań
różniczkowych
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nie potrafi obliczyć prostych całek podwójnych i potrójnych

Na ocenę 3.0

Potrafi policzyć proste całki podwójne i potrójne

Na ocenę 3.5

Potrafi policzyć całki podwójne i potrójne z zastosowaniem zmiany zmiennych
i zmiany kolejności całkowania oraz proste całki krzywoliniowe i powierzchniowe

Na ocenę 4.0

Potrafi policzyć skomplikowane całki podwójne, potrójne krzywoliniowe
i powierzchniowe, oraz zastosować je do obliczania pól i objętości

Na ocenę 4.5

Spełnia wymagania na ocenę 4.0, potrafi rozwiązywać skomplikowane zadania
z zastosowaniem ww. typów całek

Na ocenę 5.0

Spełnia wymagania na ocenę 4.5, potrafi szczegółowo wyjaśnić metody
rozwiązywania zadań
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Nie potrafi rozwiązać najprostszych równań różniczkowych I i II rzędu

Na ocenę 3.0

Potrafi rozwiązać proste przykłady wszystkich omówionych typów równań
różniczkowych rzędu I iII
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Na ocenę 3.5

Potrafi rozwiązać przykłady wszystkich omówionych typów równań
różniczkowych rzędu I i II, potrafi weryfikować rozwiązanie równania
różniczkowego

Na ocenę 4.0

Biegle stosuje wszystkie omówione metody rozwiązywania równań różniczkowych
rzędu I i II

Na ocenę 4.5

Dobrze zna i stosuje wszystkie omówione metody rozwiązywania równań
różniczkowych, potrafi objaśnić najważniejsze elementy rozumowania, potafi
rozwiązać układy równań liniowych

Na ocenę 5.0

Dobrze zna, biegle stosuje i potrafi szczegółowo objaśnić wszystkie omówione
metody rozwiązywania równań różniczkowych, rozwiązywać układy równań
liniowych oraz sprowadzać pewne równania różnioczkowe, do równań typu
omówionego na zajęciach
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Nie potrafi rozwiązywać prostych zadań z kombinatoryki, rachunku
prawdpopodobieństwa, statystyki.

Na ocenę 3.0

Potrafi rozwiązywać zadania z kombinatoryki oraz najprostsze zadania
z probabilistyki z wykorzystaniem modelu klasycznego

Na ocenę 3.5

Potrafi rozwiązywać złożone zadania z kombinatoryki oraz proste zadania
z probabilistyki z wykorzystaniem modeli innych od klasycznego

Na ocenę 4.0

Spełnia wymagania na ocenę 3.5, potrafi policzyć wartość oczekiwaną prostej
zmiennej losowej

Na ocenę 4.5

Spełnia wymagania na ocenę 4.0, potrafi wyjaśnić najważniejsze elementy
postępowania, w tym dobór właściwego modelu probabilistycznego

Na ocenę 5.0

Potrafi rozwiązywać skomplikowane zadania dotyczące wszystkich omówionych
modeli probabilistycznych oraz typów zmiennych losowych i ich rozkładów,
szczegółowo wyjaśniać metody postępowania
Efekt kształcenia 6

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi zredagować prostego rozumowania matematycznego, nie
potrafi zweryfikkować poprawności rozwiązania prostego zadania, nie potrafi
uczestniczyć w pracy grupowej

Na ocenę 3.0

Student potrafi zredagować proste rozumowanie matematyczne, potrafi
zweryfikkować poprawność rozwiązania prostego zadania, potrafi uczestniczyć
w pracy grupy wykorzystując efekty pracy pozostałych osób

Na ocenę 3.5

Student potrafi poprwanie zredagować rozwiązanie zadania matematycznego,
z uwzględnieniem elementów struktury, wyjaśnieniem najważnieszych etapów
rozwiązania, potrafi uczestniczyć w pracy grupy

Na ocenę 4.0

Spełnia wymagania na ocenę 3,5, potrafi weryfikować poprawność złożonego
rozumowania matematycznego oraz współuczestnmiczyć w organizacji pracy
grupowej
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Na ocenę 4.5

Student potrafi zredagować rozwiązanie skomplikowanego problemu
matematycznego, z uwzględnieniem struktury logicznej rozwiązania i zależności
pomiędzy poszczególnymi elementami rozwiązania, posługuje się wybraną
literaturą

Na ocenę 5.0

Student potrafi zredagować skomplikowany tekst matematyczny, swobodnie
posługuje się literaturą matematyczną, potrafi organizować pracę grupy
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W01 K_W02
K_W04

Cel 2

W5 W6

N1

P1 P2

EK2

K_U19 K_K10

Cel 3

W5 W6

N1

P1 P2

EK3

K_U19 K_K10

Cel 1

W7 W8 C7 C8

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2 F3

EK4

K_U19 K_K10

Cel 3

W5 W6 C5 C6

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2 F3

EK5

K_U03 K_U09
K_U19 K_K10

Cel 2

W5 W6

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2 F3

EK6

K_U19 K_K10

Cel 4

W1 W5 W6 C1
C5 C6

N1 N3 N4 N5

F1 F2 F3
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] J. Bochenek, T. Winiarska — Matematyka cz. I, Kraków, 1995, PK
[2 ] J. Bochenek, T. Winiarska — Matematyka cz. II, Kraków, 1992, PK
[3 ] W. Krysicki, L. Włodarski — Analiza matematyczna w zadaniach cz. I i II, Warszawa, 1993, PWN
[4 ] A. Kumaniecka i D. Jabłoński — Zbiór zadań z matematyki dla studentów cz. I i II, Kraków, 2000, PK
[5 ] W. Stankiewicz — Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych cz. I i II, Warszawa, 1975, PWN
[6 ] M.Gewert,Z.Skoczylas — Analiza matematyczna2, Wrocław, 2006, GIS
[7 ] M.Gewert,Z.Skoczylas — Analiza matematyczn.Przykłady i zadania, Wrocław, 2006, GIS
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Literatura uzupełniająca
[1 ] W. Żakowski, W. Leksiński — Matematyka cz. IV, Warszawa, 1994, WNT
[2 ] A. Plucińska, E. Plucińśki — Zadania z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, Warszawa, 1982, PWN
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr Beata Kocel-Cynk (kontakt: bkocel@usk.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr Beata Kocel-Cynk (kontakt: bkocel@pk.edu.pl)
2 dr Małgorzata Radoń (kontakt: mradon@pk.edu.pl)
3 dr Artur Piękosz (kontakt: pupiekos@cyfronet.pl)
5 dr Jan Pudełko (kontakt: jpudelko@usk.pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

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