
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 

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-IS1-1ALG 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

3 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Algebra liniowa z geometrią analityczną 

 
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 15 15  

Liczba godzin w tygodniu 
/ liczba godzin na zjazd 

1 (2 godz. co 2 tyg.) 1 (2 godz. co 2 tyg.)  

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

 Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i metodami algebry liniowej i 

geometrii analitycznej. 

 

 
Wymagania wstępne 

Znajomość podstawowych zagadnień z matematyki z zakresu szkoły średniej 

 
 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Umiejętności teoretyczne i rachunkowe w zakresie: liczb zespolonych, 
rozwiązywania liniowych układów równań i ich interpretowania w terminach 

wektorów i odwzorowań liniowych, obliczania wyznaczników, formułowania 
problemów w terminach macierzy i wykonywania operacji na macierzach 

 
 

 
Wykład  

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

1. Układ równań liniowych. Metoda Gaussa. Metoda Gaussa-Jordana. 

Pojęcie macierzy. Macierz diagonalna, skalarna, jednostkowa. 
Układ równań liniowych sprzeczny/niesprzeczny, 

oznaczony/nieoznaczony. Liczba rozwiązań układu liniowego. 
Suma macierzy, iloczyn macierzy przez skalar, iloczyn macierzy. 
Własności działań na macierzach. Macierz transponowana. 

Symetryczność, antysymetryczność, ortogonalność macierzy. 
2. Wyznacznik macierzy 2-go stopnia. Wyznacznik macierzy 3-go 

stopnia. Wzór Sarrusa. Twierdzenie Cramera. Minor i dopełnienie 
algebraiczne. Twierdzenie Laplace’a. Własności wyznacznika.  

3. Macierz odwrotna. Własności macierzy odwrotnych. Rząd 

macierzy. Własności rzędu macierzy. Liniowa zależność wierszy 
(kolumn) macierzy. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. 

4. Grupa: własności. Grupa abelowa. Rząd grupy. Podgrupa. 
Pierścień. Podpierścień. Ciało. Podciało.  

5. Ciało liczb zespolonych. Definicja. Własności liczb zespolonych. 
Liczby zespolone: różnica i iloraz. Liczby zespolone: jednostka 
urojona, liczba sprzężona, moduł.  

3 
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6. Interpretacja geometryczna liczb zespolonych. Postać 

trygonometryczna liczby zespolonej. Iloraz i iloczyn liczb 
zespolonych w postaci trygonometrycznej. Wzór de Moivre’a. 
Pierwiastek z liczby zespolonej. Postac wykładnicza liczby 

zespolonej. 
7. Przestrzeń liniowa. Podprzestrzeń liniowa. Kombinacja liniowa 

wektorów. Podprzestrzeń generowana (rozpięta). Liniowa 
zależność wektorów. Baza przestrzeni liniowej. Wymiar 
przestrzeni. Współrzędne wektora w bazie. 

 

2 

 
 
 

 
2 

 

Razem godzin 15 

 

Ćwiczenia 

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

1. Rozwiązywanie układów równań liniowych, metoda Gaussa, 
metoda Gaussa-Jordana. Liczba rozwiązań układu liniowego. 

Działania na macierzach. Obliczanie wyznaczników macierzy 2-go 
stopnia, 3-go stopnia. Wzór Sarrusa. Rozwinięcie Laplace’a. 

Rozwiązywanie układów równań liniowych metodą Cramera. Minor 
i dopełnienie algebraiczne.  

2. Wyznaczanie macierzy odwrotnej. Obliczanie rzędu macierzy. 

Zastosowanie twierdzenia Kroneckera-Capellego.  
3. Kolokwium  

4. Badanie struktur alebraicznych: grupa, pierścień, ciało. Działania 
na liczbach zespolonych: suma, iloczyn, różnica i iloraz. Obliczanie 
liczby sprzężonej, modułu.  

5. Wyznaczanie postaci trygonometrycznej liczby zespolonej. Iloraz i 
iloczyn liczb zespolonych w postaci trygonometrycznej. Wzór de 

Moivre’a. Pierwiastek z liczby zespolonej.  
6. Określanie liniowa zależności/niezależności wektorów. Badanie 

bazy przestrzeni liniowej. Wyznaczanie współrzędnych wektora w 

bazie.  
7. Kolokwium. 
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Razem godzin 15 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. A.I.Kostrikin. Wstęp do algebry. PWN Warszawa 2004. 
2. A.I.Kostrikin (red.). Zbiór zadań z algebry. PWN Warszawa 2004.  

3. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas. Algebra liniowa. GiS, Wrocław 2001. 
4. G.Banaszak, W.Gajda, Elementy algebry liniowej. Tom 1 i 2, Wydawnictwo 

Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002. 
 

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

30 
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Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie: pisemnych kolokwiów sprawdzających 

umiejętność rozwiązywania zadań oraz aktywności na ćwiczeniach. 
Egzamin pisemny z teorii. 

 


