
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 

Informatyka 

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

Rok I/ I semestr 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-1REM 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

3 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Repetytorium z matematyki 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Grupa treści podstawowych 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący 

 

Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Dr Mirosław Szejbak 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Dr Mirosław Szejbak 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Dr Mirosław Szejbak 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 0 30  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

 2  

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

 Powtórzenie, rozszerzenie i uporządkowanie przez studentów pojęć i 

twierdzeń bezpośrednio związanych z materiałem szkoły średniej w 
różnych ujęciach.  

 Wykształcenie umiejętności operowania najprostszymi obiektami 

abstrakcyjnymi: liczbami, zmiennymi i zbudowanymi z nich wyrażeniami 
algebraicznymi, zbiorami oraz funkcjami. 

 Wykształcenie umiejętności projektowania obliczeń i ich wykonywania. 
 Poznanie podstawowych elementów myślenia matematycznego. 

 
 
 

Wymagania wstępne 

Znajomość podstawowych zagadnień z matematyki z zakresu szkoły średniej 

 

 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Powtórzenie najważniejszych wiadomości z matematyki z zakresu szkoły 
średniej: liczby rzeczywiste; wyrażenia algebraiczne; rozwiązywanie równań i 

nierówności wielomianowych; funkcja wykładnicza; funkcja logarytmiczna; 
zasada indukcji matematycznej; wartość bezwzględna; funkcje 
trygonometryczne zmiennej rzeczywistej; rozwiązywanie elementarnych równań i 

nierówności trygonometrycznych. 

 
 
 

Wykład  

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

Razem godzin 0 

 
Ćwiczenia 

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

1. Liczby rzeczywiste i najważniejsze podzbiory zbioru liczb 
rzeczywistych (liczby naturalne, liczby całkowite, liczby wymierne i 
niewymierne), prawa działań na nich i własności działań związki 

między dzielną, dzielnikiem, ilorazem i resztą, typowe cechy 

2 
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podzielności liczb. 

2. Wyrażenia algebraiczne, definicje, własności działań na nich, 
rozkład na czynniki, wielomiany i funkcje wymierne, definicje i 
własności działań na nich. Wzory skróconego mnożenia i ich 

zastosowanie do rozkładu na czynniki wyrażeń algebraicznych. 
3. Rozwiązywanie równań i nierówności wielomianowych n-tego 

stopnia 
4. Zasady wykonywania działań na wyrażeniach wymiernych, 

rozwiązywanie równań i nierówności wymiernych – przykłady. 

5. Zasady wykonywania działań na wyrażeniach potęgowych, funkcja 
wykładnicza – konstrukcja wykresu, podstawowe własności funkcji 

(monotoniczność, różnowartościowość); rozwiązywanie prostych 
równań i nierówności wykładniczych. 

6. Funkcja logarytmiczna. Definicja logarytmu, logarytm dziesiętny i 
naturalny, wzory logarytmiczne i ich zastosowania, konstrukcja 
wykresu funkcji logarytmicznej i pewnych przypadków funkcji 

złożonej z logarytmiczną, omówienie i wykorzystanie 
podstawowych własności tych funkcji (dziedzina, monotoniczność, 

różnowartościowość), rozwiązywanie prostych równań i 
nierówności logarytmicznych. 

7. Kolokwium 

8. Zasada indukcji matematycznej zupełnej.  
9. Definicje i własności wartości bezwzględnej, podstawowe 

nierówności modułowe i ich zastosowania w rozwiązywaniu innych 
nierówności, zapis podzbiorów liczbowych za pomocą nierówności 
modułowych. 

10.Pojęcie miary łukowej kąta. Funkcje trygonometryczne zmiennej 
rzeczywistej. Omówienie własności, konstrukcja wykresów funkcji 

trygonometrycznych i złożonych z trygonometrycznymi. 
11.Konstrukcja tabeli wartości funkcji trygonometrycznych dla 

pewnych szczególnych kątów, wzory rekurencyjne i ich 

wykorzystanie. 
12.Tożsamości trygonometryczne. Funkcje trygonometryczne sum, 

różnic i wielokrotności argumentów. Funkcje trygonometryczne 
podwójnych i połówkowych argumentów. Suma i różnica funkcji 
trygonometrycznych 

13.Rozwiązywanie elementarnych równań i nierówności 
trygonometrycznych. 

14.Kolokwium 
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Razem godzin 30 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. D. i M. Zakrzewscy, Repetytorium z matematyki dla uczniów szkół średnich 
i kandydatów na studia, Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000.  

2. Zakrzewska Danuta, Zakrzewski Marek, Żak Tomasz, Repetytorium. 
Matematyka. Matura na 100%, Wydawnictwo Szkolne PWN, 2004. 

3. Lesiak Lucyna, Lesiak Edward, Matematyka Repetytorium gimnazjalisty, 

ANNAŁ, 2004 
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4. Piekarczyk Barbara, Repetytorium maturzysty Matematyka, GREG,  

5. Daszczyńska Zofia, Matematyka Repetytorium 1 Arytmetyka i algebra, 
GREG, 

6. Repetytorium gimnazjalisty Część matematyczno-przyrodnicza 

Matematyka Fizyka Geografia Biologia Chemia, Wydawnictwo Szkolne 
PWN, 2007. 

7. Matematyka Repetytorium dla maturzystów i kandydatów na studia CD, 
SuperMemo World, 2002. 

8. Boniecka Danuta Mariańska Jadwiga, Repetytorium przed maturą 

Matematyka, NOWIK, 2004. 
9. Nowicki Marek Antoni, Jasińska Katarzyna, Lejko Aleksandra (red.), 

Aszychmin Urszula, Matematyka Repetytorium poziom 
podstawowy/rozszerzony, BELLONA, 2006. 

 

 

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

30 

 
 
 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie: pisemnych kolokwiów sprawdzających 

umiejętność rozwiązywania zadań oraz aktywności na ćwiczeniach. 

 

 


