
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2011/2012 
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 / Sem. 2 

 

Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                            

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-1MDY 

 
Liczba punktów kredytowych ECTS 

6 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Matematyka dyskretna 

 

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

3L stac. I st. studia informatyki 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                                                  

 

Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

dr Mariusz Żynel 

 

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

dr Mariusz Żynel 

 

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

dr Mariusz Żynel 
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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 

Podstawowym celem wykładu jest wykształcenie u słuchaczy aparatu 

matematycznego potrzebnego do układania i analizy algorytmów oraz 
umiejętności generowania i zliczania obiektów kombinatorycznych.  Szczególny 
nacisk położony jest na elementy kombinatoryki, teorię grafów i teorię liczb 

niezbędne do uzyskania zamierzonego celu. Celem drugorzędnym jest rozwinięcie 
kultury matematycznej, kojarzenia faktów, metod dedukcji oraz rozumowań 

abstrakcyjnych. 

 

Wymagania wstępne 

Brak 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Indukcja matematyczna: zasada indukcji, zasady minimum i maksimum. 

Rekurencja: definicje rekurencyjne, zależności rekurencyjne, liczby Fibonacciego, 
rozwiązywanie równań rekurencyjnych. Zliczanie zbiorów i funkcji: zliczanie 
podzbiorów, zliczanie bijekcji, zliczanie injekcji, zliczanie funkcji, zasada 

szufladkowa Dirichleta, zasada włączania-wyłączania. Współczynniki dwumianowe. 
Permutacje i podziały: rozkład permutacji na cykle. Funkcje tworzące: rozwijanie 

funkcji wymiernych w szereg, funkcje tworzące w rozwiązywaniu zależności 
rekurencyjnych. Teoria liczb: podzielność, NWD, NWW, liczby pierwsze, algorytm 
Euklidesa, rozkład na czynniki pierwsze, gęstość liczb pierwszych. Arytmetyka 

modularna: twierdzenie Fermata, twierdzenie Eulera, chińskie twierdzenie o 
resztach, rozwiązywanie równań modularnych. Grafy: podstawowe pojęcia, drzewa 

i cykle, cykle Eulera i Hamiltona, grafy dwudzielne, skojarzenia i twierdzenie Halla, 
spójność, wielospójność i twierdzenie Mengera. Metody algebraiczne w teorii 
grafów: macierz sąsiedztwa i domknięcie przechodnie grafu, macierz incydencji. 
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Wykład  

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

1. Relacje, relacje równoważności, klasy abstrakcji, funkcje. 2 

2. Indukcja matematyczna, zasada minimum i maksimum. 2 

3. Zastosowania indukcji matematycznej, przykłady. 2 

4. Rekurencja. 2 

5. Zastosowania rekurencji, wyznaczanie postaci jawnej. 2 

6. Metody zliczania zbiorów i funkcji. 2 

7. Zasada szufladkowa Dirichleta, metoda włączania-wyłączania. 2 

8. Współczynniki dwumianowe. 2 

9. Permutacje i podziały. 2 

10.Elementy teorii liczb, liczby pierwsze, podzielność. 2 

11.Rozkład na czynniki pierwsze, NWW, NWD oraz algorytm 
Euklidesa. 

2 

12.Arytmetyka, małe twierdzenie Fermata, twierdzenie Eulera. 2 

13.Chińskie twierdzenie o resztach, rozwiązywanie równań 

modularnych. 

2 

14.Teoria grafów, ścieżki, drzewa, cykle. 2 

15.Cykle Eulera, cykle Hamiltona, kolorowanie grafów. 2 

Razem godzin 30 

 

Ćwiczenia 

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

1. Relacje, relacje równoważności, klasy abstrakcji, funkcje. 2 

2. Zasada minimum i maksimum. 2 

3. Indukcja matematyczna. 2 

4. Rekurencja. 2 

5. Zastosowania rekurencji, wysnaczanie postaci jawnej. 2 

6. Metody zliczania zbiorów i funkcji. 2 

7. Zasada szufladkowa Dirichleta, metoda włączania-wyłączania. 2 

8. Współczynniki dwumianowe. 2 

9. Permutacje i podziały. 2 

10.Elementy teorii liczb, liczby pierwsze, podzielność. 2 

11.Rozkład na czynniki pierwsze, NWW, NWD. 2 

12. Arytmetyka, małe twierdzenie Fermata, twierdzenie Eulera.  2 

13.Chińskie twierdzenie o resztach, rozwiązywanie równań 
modularnych. 

2 

14.Teoria grafów, ścieżki, drzewa, cykle. 2 

15.Cykle Eulera, cykle Hamiltona, kolorowanie grafów. 2 

Razem godzin 30 

 

Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. R.L.Graham, D.E.Knuth, O.Patashnik, Matematyka Konkretna, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996.  

2. W.Lipski, Kombinatoryka dla programistów, Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne 2004.  

3. W.Lipski, W.Marek, Analiza kombinatoryczna, Państwowe Wydawnictwo 
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Naukowe, Warszawa 1986.  

4. K.A.Ross, Ch.R.B.Wright, Matematyka Dyskretna, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1996.  

5. Z.Pałka, A.Ruciński, Wykłady z kombinatoryki, Wydawnictwa Naukowo-

Techniczne, Warszawa 1998.   

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 

nauczycielem) w godzinach zegarowych 

45 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Ćwiczenia: 7 sprawdzianów po 2 zadania, każde za 5 punktów plus punkty za 
rozwiązywanie zadań na zajęciach. Punktacja: 

5.0 – 85 
4.5 - 75 
4.0 – 65 

3.5 – 55 
3.0 - 45 

Egzamin: 5 zadań pisemnych, każde za 10 punktów. Punktacja: 
     5.0 – 47 

4.5 - 43 

4.0 – 36 
3.5 – 29 

3.0 - 25 

 
 


