
 

 

MATEMATYKA 

SYLABUS 
 

A. Informacje ogólne 
 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Filia w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-ES1-1MAT 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 

Rok studiów /semestr Rok 1 / semestr I 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń 

dodatkowo 2 godziny tygodniowo – konsultacje  

Założenia i cele 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. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point 

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: rozwiązywania zadań 

Konsultacje indywidualne 

 

Formy zaliczenia przedmiotu: 

Wykład - egzamin pisemny, pytania otwarte 

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę na postawie: oceny aktywności studenta na zajęciach, 

oceny umiejętności rozwiązywania zadań i wyników kolokwium 

 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

WIEDZA  

1. Student ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i 

pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne oraz metody i narzędzia badań 

ekonomicznych wraz z podstawową literaturą   

E1A_W01 

2. Student posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi, 

potrafi je definiować oraz zna zależności występujące między nimi 
E1A_W02 

UMIEJĘTNOŚCI  

3. Student potrafi analizować i prognozować poziom oraz dynamikę wybranych 

wielkości i mierników gospodarczych 
E1A_U12 

4. Student samodzielnie pozyskuje, przetwarza, analizuje, interpretuje dane 

statystyczne i informacje rynkowe 
E1A_U14 

5. Student potrafi zrealizować proste zadania badawcze oraz formułować wnioski na 

podstawie badań 
E1A_U15 

6. Student skutecznie komunikuje się w metajęzyku współczesnej ekonomii ze 

specjalistami w swojej dyscyplinie 
E1A_U16 

7. Student potrafi samodzielnie analizować i interpretować aktualne zjawiska i 

procesy ekonomiczne wykorzystując w tym celu metody i narzędzia ilościowe 
E1A_U24 



 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

8. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz umie 

uzasadnić potrzebę dalszego uczenia się 
E1A_K01 

9. Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role wykazując 

odpowiedzialność za pracę własną i innych 
E1A_K04 

 

Punkty ECTS 7 

 

Bilans nakładu pracy 

studenta 

 

Rodzaj aktywności, np. : Liczba godzin, np. : 

Udział w wykładach 30 

Udział w ćwiczeniach 30 

Przygotowanie do ćwiczeń 15 

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 15 

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 30 

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 15 

Przygotowanie do egzaminu  30 

Egzamin 2 

167 godzin Razem: odpowiada 7 pkt ECTS 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 77 

 

odpowiada 3 pkt 

ECTS
 

 

o charakterze praktycznym 90 

 

odpowiada 4 pkt 

ECTS
 

 

 

 Data 

opracowania: 
00.00.2012 

Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Mirosław Szejbak 

 

 

MATEMATYKA – wykład  
 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Matematyka 

Kod przedmiotu 1000-ES1-1MAT 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Filia w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 
 

Rok 1 / semestr 1 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

30 godzin wykładów  

plus 2 godziny konsultacji tygodniowo 

Liczba punktów ECTS 7 



Prowadzący  
 

Dr Mirosław Szejbak (koordynator) 

Treści merytoryczne przedmiotu 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. 

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) 

9. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej (całka 

oznaczona, niewłaściwa, 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. 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

1. Student ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk 

ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie 

ekonomiczne oraz metody i narzędzia badań ekonomicznych wraz 

z podstawową literaturą; 

2. Student posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi i 

makroekonomicznymi, potrafi je definiować oraz zna zależności 

występujące między nimi;  

3. Student potrafi analizować i prognozować poziom oraz 

dynamikę wybranych wielkości i mierników gospodarczych; 

4. Student samodzielnie pozyskuje, przetwarza, analizuje, 

interpretuje dane statystyczne i informacje rynkowe;  

5. Student potrafi zrealizować proste zadania badawcze oraz 

formułować wnioski na podstawie badań; 

6. Student skutecznie komunikuje się w metajęzyku współczesnej 

ekonomii ze specjalistami w swojej dyscyplinie; 

7. Student potrafi samodzielnie analizować i interpretować 

aktualne zjawiska i procesy ekonomiczne wykorzystując w tym 

celu metody i narzędzia ilościowe; 

8. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności 

oraz umie uzasadnić potrzebę dalszego uczenia się; 

9. Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

wykazując odpowiedzialność za pracę własną i innych 

 

Jedyną formą weryfikacji efektów kształcenia w ramach wykładu 

jest egzamin pisemny – dotyczy to efektów: E1A_W01; 

E1A_W02; E1A_U12; E1A_U14; E1A_U15; E1A_U16, 

E1A_U24; E1A_K01; E1A_K04 

 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego o pytaniach 

otwartych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie 

zaliczenia z ćwiczeń.  

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

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. 

 

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. 

 
 

 

        ……………………………….  

 
        podpis osoby składającej sylabus 



MATEMATYKA – ćwiczenia  
 

B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Matematyka 

Kod przedmiotu 1000-ES1-1MAT 

Nazwa kierunku Ekonomia 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Filia w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

Rok 1 / semestr 1 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

30 godzin ćwiczeń + 2 godziny konsultacji tygodniowo 

Liczba punktów ECTS 7 

Prowadzący  

 

Dr Mirosław Szejbak 

Mgr Ernest Ginc 

 

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

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.  

7. Badanie przebiegu zmienności funkcji. 

8. Kolokwium 1  

9. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej (całka 

nieoznaczona, oznaczona) 

10. Całka niewłaściwa, zastosowanie ekonomiczne całek 

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. 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Efekt  

kształcenia 

Kolokwium Ocena 

aktywności 

na 

ćwiczeniach, 

uczestnictwo 

w dyskusji 

Prace 

pisemne – 

domowe  

Ocena 

pracy 

zespołowej 

E2A_W01 X X X  

E2A_W02  X X  

     

E2A_U12  X  X 

E2A_U14  X  X 

E2A_U15 X X   

E2A_U16    X 

E2A_U24  X X X 



     

E2A_K01    X 

E2A_K04  X X  

     

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń 

Sposób i zasady zaliczenia określonej formy zajęć:  

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) 

 skala wystawiania ocen z ćwiczeń: 

Suma punktów Ocena 

20-29 3 

30-37 3+ 

38-41 4 

42-44 4+ 

45- 5 

 

Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w 

pierwszym i drugim semestrze (brane są pod uwagę jedynie oceny 

pozytywne). 

Warunkiem wystarczającym zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie min. 40% 

ogólnej ilości możliwych do zdobycia punktów. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

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. 

 

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. 

 

         

 

……………………………….  

 
       podpis osoby składającej sylabus 


