
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2010/2011 
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 

7 

 

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  

Mirosław Szejbak, dr 

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

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

Mirosław Szejbak, dr; Ernest Ginc, mgr 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 30  

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 kursu jest kształcenie twórczego i logicznego myślenia, zrozumienie i 

poznanie podstawowych pojęć i twierdzeń analizy matematycznej i algebry 
liniowej w celu zastosowania ich jako narzędzia pracy w warsztacie ekonomisty, 
opanowanie typowych algorytmów rozwiązywania zadań z powyższej tematyki z 

uwzględnieniem przykładów dotyczących zagadnień ekonomicznych w celu 
rozwinięcia umiejętności stosowania wiedzy matematycznej w badaniach zjawisk 

i procesów ekonomicznych. 

 

 
 
Wymagania wstępne 

Znajomość matematyki z zakresu szkoły średniej 

 
 
 

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. 

1. Spójniki i kwantyfikatory. Zbiory. Zbiory liczbowe. Kresy zbiorów.  

2. Funkcja jednej zmiennej (określenie, wykres, podstawowe 

własności, funkcja odwrotna). 

3. Ciągi (własności, granica ciągu, zastosowanie ekonomiczne). 

4. Granica funkcji (granice jednostronne, obustronne, w 

nieskończoności). Definicje Cauchy’ego i Heine’go. 

2 

2 

 

2 

2 
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5. Badanie ciągłości funkcji. Asymptoty funkcji. 

6. Pochodne funkcji jednej zmiennej (pochodne funkcji 

elementarnych, reguły różniczkowania, różniczka funkcji, 

interpretacja ekonomiczna, elastyczność funkcji).  

7. Pochodne wyższych rzędów. Reguła De L’Hospitala. Badanie 

przebiegu zmienności funkcji. 

8. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej (całka nieoznaczona, 

oznaczona, niewłaściwa, zastosowanie ekonomiczne) 

9. Funkcje dwóch i wielu zmiennych (pochodne cząstkowe, ekstrema, 

zastosowanie ekonomiczne) 

10.Macierze (pojęcie, rodzaje, podstawowe działania na macierzach, 

operacje elementarne na macierzach, postać bazowa) 

11.Wyznacznik macierzy (sposoby obliczania).  

12.Macierz odwrotna (metody wyznaczania).  

13.Rząd macierzy. Twierdzenie Kroneckera-Cappellego 

14.Układy równań liniowych. Układy Cramera, metoda Cramera, 

metoda macierzy odwrotnej.  

15.Metoda Gaussa i Gaussa-Jordana.  

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 
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Ćwiczenia 

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

1. Zajęcie organizacyjne. Podstawowe działania na zbiorach. 

2. Funkcja jednej zmiennej (określenie, wykres, podstawowe 

własności, funkcja odwrotna). 

3. Ciągi (własności, granica ciągu, zastosowanie ekonomiczne). 

4. Granica funkcji (granice jednostronne, obustronne, w 

nieskończoność). 

5. Badanie ciągłości funkcji. Asymptoty funkcji. Pochodne funkcji 

jednej zmiennej (pochodne funkcji elementarnych, reguły 

różniczkowania, różniczka funkcji, interpretacja ekonomiczna, 

elastyczność funkcji).  

6. Pochodne wyższych rzędów. Reguła De L’Hospitala. Badanie 

przebiegu zmienności funkcji. 
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7. Kolokwium 1 (koniec 1 semestru) 

8. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej (całka nieoznaczona, 

oznaczona) 

9.  Całka niewłaściwa, zastosowanie ekonomiczne całek 

10.Funkcje dwóch i wielu zmiennych (pochodne cząstkowe, ekstrema, 

zastosowanie ekonomiczne) 

11.Macierze (pojęcie, rodzaje, podstawowe działania na macierzach, 

operacje elementarne na macierzach, postać bazowa) 

12.Wyznacznik macierzy (sposoby obliczania). Macierz odwrotna 

(metody wyznaczania). Rząd macierzy. 

13.Układy równań liniowych (układy Cramera, metoda operacji 

elementarnych). 

14.Kolokwium 2. 

15.Zaliczenie ćwiczeń. 
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Literatura podstawowa i dodatkowa 

Literatura podstawowa: 

1. Bażańska T., Nykowska M., Matematyka w zadaniach dla wyższych 

zawodowych uczelni ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, 

Bydgoszcz-Warszawa 2004. 

2. Gawryluk M., Rogowski J., Wierzbicka-Nosal E., Roszkowska E., 

Matematyka – skrypt dla studentów kierunków ekonomicznych, Tom I-III, 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 

2002. 

3. Roszkowska E., Zadania z analizy matematycznej dla ekonomistów, 

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii. Wykłady 

z ćwiczeniami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 

2. Mierzyńska D., Perło N., Roszkowska E., Algebra liniowa z elementami 

zastosowań w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 

Białystok 2003. 
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3. Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii. Modele i metody, T. I i II, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 

4. Badach A., Kryński H., Matematyka dla wydziałów ekonomicznych, T. I i II, 

PWN, Warszawa 1977. 

5. Matłoka M., Matematyka dla ekonomistów, Wydawnictwo AE w Poznaniu, 

Poznań 2000. 

 

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

60 

 
 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń 
Sposób i zasady zaliczenia określonej formy zajęć:  

 Wykład: egzamin z teorii (pisemny) 
 Ćwiczenia (dotyczy każdego semestru): 

 możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność – każda nieobecność 

ponad jedną musi być odpracowana na dyżurach (w przypadku 
niedopracowania student może nie uzyskać zaliczenia ćwiczeń) 

 ocenianie ciągłe (aktywność na ćwiczeniach) – możliwość zdobycia od -2 do 
+2 pkt na każdych zajęciach – max 10pkt; 

 kolokwium sprawdzające umiejętności rozwiązywania zadań z tematów 

przerobionych na zajęciach, umiejętności logicznego myślenia i interpretacji 
wyników – max 40pkt; 

 2 niezapowiedziane kartkówki – max 2x5pkt=10pkt; 

 za wszystkie obecności – dodatkowe 3pkt (nie brane są pod uwagę 
odpracowywane i usprawiedliwiane nieobecności) 

Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w 
pierwszym i drugim semestrze (brane są pod uwagę jedynie oceny pozytywne). 

Warunkiem wystarczającym zaliczenia jest uzyskanie min. 40% ogólnej ilości 
możliwych do zdobycia punktów. 

 
 


