
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/ II semestr 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-1ANM 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

6 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Analiza matematyczna 

 
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 30 30  

Liczba godzin w tygodniu 
/ liczba godzin na zjazd 

2  2   

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Wprowadzenie aparatu matematycznego z zakresu analizy niezbędnego przy 

studiowaniu przedmiotów kierunkowych. Zapoznanie studentów z podstawowymi  
pojęciami analizy matematycznej (ciągi, szeregi, granica, pochodna, całka 
nieoznaczona i oznaczona, pochodne cząstkowe, funkcje wielu zmiennych) oraz 

omówienie zastosowań tych pojęć. 

 

 
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. Spójniki i kwantyfikatory. Zbiory. Działania. Zbiory ograniczone. 
Kresy zbiorów 

2. Funkcja: definicja. Odwzorowania. Funkcje ograniczone 
3. Ciąg liczbowy: ograniczony. Monotoniczność ciągu liczbowego. 

Granica ciągu liczbowego (właściwa, niewłaściwa). Ciągi rozbieżne. 

Podciągi.  
4. Arytmetyka granic właściwych. Warunek Cauchy'ego. Twierdzenia: 

Cauchy'ego, o zachowaniu relacji, o trzech ciągach. Liczba e jako 
granica ciągu liczbowego. Arytmetyka granic niewłaściwych. 
Wyrażenia nieoznaczone.  

5. Szeregi liczbowe. Sumy częściowe. Zbieżność szeregów 
liczbowych, warunek konieczny zbieżności szeregu. Zbieżność 

bezwzględna i warunkowa szeregu liczbowego.  
6. Szeregi nieujemne i naprzemienne. Kryteria zbieżności 

(porównawcze (Weierstrassa), d’Alemberta, Leibniza, 
bezwzględnej zbieżności) 

7. Granica funkcji. Sąsiedztwo punktu. Granica funkcji: definicje 
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Heinego, Cauchy’ego. Arytmetyka granic właściwych. Twierdzenie 

o trzech funkcjach.  
8. Arytmetyka granic niewłaściwych. Granice wyrażeń 

nieoznaczonych. Otoczenie punktu. Ciągłość funkcji. Działania na 

funkcjach ciągłych.  
9. Różniczkowalność. Pochodna funkcji jednej zmiennej. Styczna do 

wykresu funkcji. Pochodna na zbiorze. Pochodne wyższych 
rzędów.  

10.Twierdzenia o wyrażeniach nieoznaczonych. Twierdzenie de 

l’Hospitala. Asymptoty funkcji.  
11.Ekstrema funkcji. Monotoniczność funkcji. Wypukłość, wklęsłość 

funkcji. Punkty przegięcia. Badanie przebiegu funkcji. Twierdzenia: 
Lagrange’a, Rolle’a 

12.Funkcja pierwotna. Całka nieoznaczona. Całki nieoznaczone 
funkcji elementarnych. Całkowanie: przez części, przez 
podstawienie.  

13.Całkowanie funkcji wymiernych, niewymiernych 
14.Całka oznaczona. Suma całkowa. Całka oznaczona Riemanna. 

Twierdzenie Newtona-Leibnitza.  
15.Całkowanie: przez części, przed podstawienie. Wartość średnia 

funkcji. II główne twierdzenie rachunku całkowego 

 

 

 
2 
 

 
2 

 
 
2 

 
2 

 
 

2 
 
 

2 
2 

 
2 
 

Razem godzin 30 

 
 

 
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, monotoniczność. 
4. Granica ciągu. Obliczanie granic wyrażeń nieoznaczonych 

5. Szeregi liczbowe. Zbieżność 
6. Szeregi nieujemne i naprzemienne. Zbieżność 
7. Granice funkcji. 

8. Kolokwium 1. 
9.  Pochodne funkcji jednej zmiennej  

10.Obliczanie granic wyrażeń nieoznaczonych Reguła De L’Hospitala.  
11.Ekstrema funkcji. Monotoniczność. Badanie przebiegu zmienności 

funkcji. 

12.Kolokwium 2. 
13.Całka nieoznaczona funkcji jednej zmiennej  

14.Całka oznaczona funkcji jednej zmiennej  
15.Kolokwium 3. 

 

2 
2 
 

2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 

2 
2 
 

2 
2 

2 
2 

Razem godzin 30 
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Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1.Definicje, twierdzenia i 
wzory. GiS, Wrocław 2006.  

2. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1.Przykłady i zadania. 

GiS, Wrocław 2006. 
3. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz I, PWN, 

Warszawa 1988. 
4.  Kołodziej W., Analiza matematyczna, PWN, Warszawa 1978 

 

 

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 pisemny z teorii. 

 


