
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

 SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

  
 Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

  

Kierunek studiów 

Ekonomia                                                          

 
 Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

  

Rok studiów/ semestr 

Rok I/ I i II semestr 

  
 Specjalność 

Bez specjalności 

  

 Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  

10010000 Katedra Ekonomii 

  

 Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-1MAT 

  
Liczba punktów kredytowych ECTS 

8 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Matematyka 

 

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Grupa treści podstawowych 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                                                  

 
Język kursu/przedmiotu 

język polski 

 
 

 Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Jarosław Kotowicz, dr; Ernest Ginc, mgr 

  
 Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Jarosław Kotowicz, dr 
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 Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Jarosław Kotowicz, dr; Ernest Ginc, mgr 

 
 Forma zaliczenia kursu 

 Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 godz. 30 godz.  

Liczba godzin w tygodniu / 

liczba godzin na zjazd 

1 (2 godz. co 2 

tyg.) 

1 (2 godz. co 2 

tyg.) 

 

 

 Założenia i cel przedmiotu 

Celem całego kursu jest kształcenie twórczego i logicznego myślenia oraz 
stosowanie narzędzi matematycznych w badaniu zjawisk i procesów 

ekonomicznych. 

 

 Wymagania wstępne 

Brak wymagań wstępnych 

 
 Treści merytoryczne przedmiotu  

Program przedmiotu obejmuje elementy analizy matematycznej w zakresie 
funkcji jednej i wielu zmiennych oraz algebry liniowej. W wykładzie zwracana jest  

uwaga na zapoznanie z metodami matematycznymi stosowanymi w naukach 
ekonomicznych. Wykład zawiera definicje, wzory i twierdzenia z matematyki oraz 

przykłady stosowania wiedzy matematycznej w ekonomii. Na ćwiczeniach 
studenci rozwiązują zadania odpowiadające materiałowi wykładu. 

 
 Wykład  

 Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L. godz. 

 Uzupełnienie wiadomości o zbiorach i relacjach - iloczyn kartezjański, 
moc zbioru, zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne, rodzaje relacji. 

  
 Rozszerzenie wiadomości o funkcji jednej zmiennej – funkcja złożona i 

odwrotna, przykłady wykorzystania funkcji jednej zmiennej w 
rozwiązywaniu zagadnień ekonomicznych, granica i podstawowe 
twierdzenia o granicach ciągów liczbowych, granica i ciągłość funkcji. 

  
 Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - określenie pochodnej i 

jej geometryczna oraz ekonomiczna interpretacja; różniczka funkcji i jej 
geometryczna interpretacja; pochodne funkcji elementarnych, 

odwrotnych, złożonych; elastyczność funkcji; pochodne wyższych 
rzędów;  twierdzenia o wartości średniej, de l'Hospitala; monotoniczność 
funkcji; ekstremum lokalne; wklęsłość i wypukłość wykresu funkcji, 

punkty przegięcia; asymptoty wykresu funkcji; badanie przebiegu 
zmienność funkcji. 

  
 Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej - pojęcie, interpretacja 

geometryczna i podstawowe własności całki oznaczonej Riemanna; całka 

nieoznaczona i podstawowe jej własności; całkowanie przez podstawienie 
i przez części; całki niewłaściwe; zastosowanie całek w ekonomii.  

1 godz. 
 

 
3 godz. 

 
 
 

 
5 godz. 

 
 

 
 
 

 
 

 
3 godz. 
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 Szeregi liczbowe i niektóre kryteria ich zbieżności. 
  
 Funkcje dwóch i wielu zmiennych, niektóre ich własności. 

  
 Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych - pochodne cząstkowe i 

ich interpretacja dla funkcji dwóch zmiennych; pochodne cząstkowe 
funkcji n zmiennych; interpretacja ekonomiczna pochodnych 
cząstkowych rzędu pierwszego funkcji wielu zmiennych; pochodne 

cząstkowe wyższych rzędów funkcji dwóch zmiennych; różniczka zupełna 
funkcji wielu zmiennych i jej zastosowanie; pochodna kierunkowa 

funkcji; gradient funkcji; funkcje uwikłane; ekstremum funkcji dwóch 
zmiennych; najmniejsza i największa wartość funkcji dwóch zmiennych 
w zbiorze; ekstremum warunkowe funkcji dwóch zmiennych. 

  
 Elementy rachunku całkowego funkcji dwóch i trzech zmiennych - całka 

podwójna i jej własności; całka podwójna w obszarze normalnym - 
zamiana na całki iterowane. Całka potrójna w obszarze normalnym. 

  

 Przestrzenie liniowe - Liniowa przestrzeń wektorów; liniowa zależność i 
niezależność wektorów; wymiar i baza liniowej przestrzeni wektorowej; 

elementarne przekształcenia bazy; iloczyn skalarny; norma wektora; 
baza ortonormalna liniowej przestrzeni wektorowej. 

  

 Macierze, przekształcenia liniowe i wyznaczniki - pojecie macierzy; 
określenie przekształcenia liniowego; działania na przekształceniach 

liniowych i macierzach; rząd macierzy; przekształcenie liniowe odwrotne; 
macierz odwrotna; rozkład macierzy na podmacierze; przekształcenia 

elementarne macierzy; wyznacznik macierzy i jego własności; obliczanie 
rzędu macierzy za pomocą przekształceń elementarnych macierzy; 
macierze trójkątne i ortogonalne. 

 
 Układy równań i nierówności liniowych - układy n równań o n 

niewiadomych; wzory Cramera; jednorodne i niejednorodne układy 
równań liniowych; twierdzenie Kroneckera-Capellie'go; rozwiązywanie 
układów równań liniowych za pomocą operacji elementarnych; 

rozwiązania bazowe układu równań liniowych. 
 

 Formy kwadratowe - pojecie formy dwuliniowej i kwadratowej; 
określoność formy kwadratowej. 
 

 Wprowadzenie do równań różniczkowych i różnicowych - elementy 
równań różniczkowych i różnicowych; zastosowanie do rozwiązywania 

zagadnień ekonomicznych.  

 

2 godz. 
 
1 godz. 

 
3 godz. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
2 godz. 

 
 
 

2 godz. 
 

 
 
 

3 godz. 
 

 
 

 
 
 

 
3 godz. 

 
 
 

 
 

1 godz. 
 
 

1 godz. 

 Razem godzin 30 godz. 
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Ćwiczenia 

 Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

 Uzupełnienie wiadomości o zbiorach - iloczyn kartezjański, moc zbioru, 

zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne 
  
 Przykłady zastosowania funkcji jednej zmiennej w zagadnieniach 

ekonomicznych 
  

 Wyznaczanie granic ciągów liczbowych 
  
 Wyznaczanie granic funkcji w punkcie, granic jednostronnych, granic w 

nieskończoności. 
  

 Badanie ciągłości funkcji. 
  
 Wyznaczanie pochodnych funkcji z wykorzystaniem wzorów i reguł 

różniczkowania. Interpretacja geometryczna i ekonomiczna pochodnej. 
Elastyczność funkcji. Badanie przebiegu zmienności funkcji. 

  
 Kolokwium 1 
  

 Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej. 
  

 Funkcje dwóch i wielu zmiennych. Rachunek różniczkowy funkcji wielu 
zmiennych – pochodne cząstkowe, pochodna kierunkowa, różniczka 
zupełna, funkcja uwikłana, ekstremum funkcji wielu zmiennych. 

  
 Macierze i wyznaczniki. Działania na macierzach. Operacje elementarne 

na macierzach. Postać bazowa macierzy. Wyznacznik macierzy. Metody 
wyznaczania macierzy odwrotnej. Metody wyznaczania rzędu macierzy. 

  

 Rozwiązywanie układów równań za pomocą wzorów Cramera, tw. 
Kroneckera-Capellego, operacji elementarnych. Rozwiązania bazowe 

układu równań liniowych.. 
  

 Kolokwium 2 
  

1 

 
 
2 

 
 

2 
 
2 

 
 

1 
 
4 

 
 

 
2 
 

4 
 

3 
 
 

 
5 

 
 
 

2 
 

 
 

2 

 Razem godzin 30 godz. 
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 Literatura podstawowa i dodatkowa 

Literatura podstawowa: 
1. R. Antoniewicz, A. Misztal Matematyka dla studentów ekonomii. Wykłady z 

ćwiczeniami, PWN, Warszawa 2003, wyd. 4 popr. 
2. A. Badach, H. Kryński Matematyka dla wydziałów ekonomicznych, PWN, Warszawa 

1977 
3. T. Bednarski Elementy matematyki w naukach ekonomicznych, Oficyna 

Ekonomiczna, Kraków 2004 

4. A. Ostoja-Ostaszewski Matematyka w ekonomii. Modele i metody, PWN, Warszawa 
1996 

5. J. Piszczała Matematyka i jej zastosowania w naukach ekonomicznych, Wyd. AE w 
Poznaniu, Poznań 1994 
Literatura dodatkowa: 

T. Bażańska, I. Karwacka, M. Nykowska Zadania z matematyki. Podręcznik dla 
studiów ekonomicznych, PWN, Warszawa 1978 

T. Bażańska,  M. Nykowska  Zbiór zadań z matematyki dla studentów wyższych 
uczelni ekonomicznych. Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze KWANTUM, Warszawa 
1997 

T. Czechowski  Rachunek  różniczkowy  i  całkowy  dla  ekonomistów  i 
statystyków,  PWN, Warszawa 1975 

T. Czechowski  Wprowadzenie do zastosowań matematyki w ekonomii, PWN, 
Warszawa 1979, wyd. 7 
W. Dubnicki, J. Kłopotowski, T. Szapiro Analiza matematyczna. Podręcznik dla 

ekonomistów, PWN, Warszawa 1999, wyd. 2 
H. Klapacz, E. Porazińska Wprowadzenie do zastosowań matematyki w ekonomii. 

Przykłady i zadania., Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź 2000, wyd. 7 popr. 
M. Matołka Matematyka dla ekonomistów, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000 

 Matematyka dla ekonomistów zbiór zadań, red M.  Matołka,Wyd. AE w Poznaniu, 
Poznań 2000 
 N. Perło, E. Roszkowska, D. Mierzyńska  Elementy algebry liniowej dla studentów 

wydziałów ekonomicznych. UW, Filia w Białymstoku, Białystok, 1996 
 J.Piszczała Matematyka  i jej  zastosowanie  w  naukach  ekonomicznych. 

Ćwiczenia, AE Poznań, Poznań 1997 
 J. Piszczała, H. Piszczała, B. Wojcieszyn Matematyka z zadaniami, PWN, Warszawa 
1979. 

 
 

 Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

60 

 
 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie: pisemnych kolokwiów sprawdzających 
umiejętność 

rozwiązywania zadań oraz aktywności na ćwiczeniach. 
Egzamin praktyczny (rozwiązywanie zadań). 

  


