
 

 

Matlab - programowanie i zastosowania  – wykład  
 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Matlab - programowanie i zastosowania  

Kod przedmiotu 0600-IS1-1MPZ  

Nazwa kierunku Informatyka  

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut 

Informatyki  

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 
 

Rok 1 / semestr 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Wykład, 15 godz.  

Liczba punktów ECTS 3 

Prowadzący  
 

Dr Aneta Polewko-Klim 

Treści merytoryczne przedmiotu Podstawowe polecenia Matlaba, zapis i odczyt 

zmiennych do/z przestrzeni roboczej, import i eksport 

danych. Rachunek wektorowy i macierzowy. 

Wyrażenia i instrukcje warunkowe, iteracje, łańcuchy, 

skrypty. Funkcje. Funkcje ze zmienną liczbą 

parametrów. Grafika 2D i 3D. Tworzenie interfejsu 

GUI. Obrazy cyfrowe. Wykorzystanie toolboksów. 

Podstawowe obliczenia numeryczne z użyciem 

wewnętrznych funkcji Matlaba.  

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

1. Zna podstawowe możliwości pakietu Matlab K_W06 

(+) K_W07 (+++) 2. Potrafi zdefiniować podstawowe 

operacje na macierzach K_W01 (++) K_W07 (+++) 3. 

Wie, na czym polega przybliżone znajdowanie miejsc 

zerowych funkcji K_W06 (+) 4. Umie wyjaśnić pojęcie 

interpolacji oraz aproksymacji K_W06 (+) 5. Dostrzega 

korzyści z zastosowania systemu komputerowego do 

rozwiązywania problemów opisujących zjawiska 

występujące w naturze Sposób weryfikacji pkt. 1-5. na 

podstawie testów kształtujących oraz testu sumującego.  

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Zaliczenie modułu (przedmiotu) wymaga spełnienia 

następujących warunków: 

 • obecności na zajęciach (przy czym dopuszczalne są 

maksymalnie 2 usprawiedliwione nieobecności) 

 • warunek konieczny uzyskanie pozytywnej oceny z 

laboratorium, 

 • uzyskania co najmniej 50% z całkowitej liczby 

punktów z końcowego testu sumującego 

 • do ostatecznej oceny dolicza się 20% za każdy z 

sprawdzianów kształtujących, na których student 

osiągnął wynik równy, lub wyższy od średniej 

arytmetycznej. 



Liczba nieusprawiedliwionych nieobecności 

kwalifikująca do niezaliczenia przedmiotu wynosi 2h. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 
Literatura podstawowa: 

1. A. Zalewski, R. Cegieła. Matlab - obliczenia 

numeryczne i ich zastosowania. Nakom, 2002. 

2. J. Brzózka, L. Dorobczyński. Programowanie w 

Matlab. Mikom, 1998. 

3. A. Kamińska, B. Pańczyk. Ćwiczenia z Matlab. 

Przykłady i zadania. Mikom, 2002. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Dokumentacja pakietu Matlab dostępna on-line 

(http://www.mathworks.com/help/techdoc/). 
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        podpis osoby składającej sylabus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matlab - programowanie i zastosowania  – ćwiczenia  
 

B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Matlab - programowanie i zastosowania  

Kod przedmiotu 0600-IS1-1MPZ  

Nazwa kierunku Informatyka  

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki  

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

Rok 1 / semestr 2 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

Laboratorium, 15 godz.  

Liczba punktów ECTS 3 

Prowadzący  Dr Aneta Polewko-Klim 

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

1. Podstawowe polecenia Matlaba, zapis i odczyt zmiennych 

do/z przestrzeni roboczej, import i eksport danych. Rachunek 

wektorowy i macierzowy. 2h  

2-3. Wyrażenia i instrukcje warunkowe, iteracje, łańcuchy, 

skrypty. Funkcje (funkcje ze zmienną liczbą parametrów). 4h  

4. Tworzenie interfejsu GUI 2h  

5.Grafika 2D i 3D, cyfrowe obrazy. 2h  

6. Wykorzystanie Matlab toolboxes oraz podstawowe 

obliczenia numeryczne z użyciem wewnętrznych funkcji 

Matlaba (np. aproksymacja, interpolacja, całkowanie, 

rozwiązywanie układów równań liniowych) 2h  

7. Kolokwium zaliczeniowe 1h   

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

1. Posiada znajomość podstawowych możliwości pakietu 

Matlab. K_W06 (+) K_W07 (+++) 2. Potrafi obliczyć wartość 

przybliżoną całki oznaczonej funkcji jednej zmiennej K_W06 

(+) K_W07 (+++) 3. Potrafi rozwiązywać zagadnienia 

opisane układem równań liniowych K_U10 (+++) 4. Umie 

wykorzystać system Matlab do przybliżonego rozwiązywania 

równań. 5. Potrafi wykorzystać możliwości graficzne pakietu 

Matlab do prezentacji danych w postaci wykresów dwu- i 

trójwymiarowych K_U10 (+++) 6. Umie wykorzystać pakiet 

Matlab do przeprowadzenia analizy zjawisk fizycznych za 

pomocą przybliżonych obliczeń numerycznych. K_U10 (+++) 

7. Dostrzega korzyści z zastosowania systemu 

komputerowego do rozwiązywania problemów opisujących 

zjawiska występujące w naturze.  

Punkty 1-5 metody sprawdzania to: bieżąca weryfikacja 

poprawności wykonanych zadań na zajęciach laboratoryjnych 

oraz wykonane zadania na kolokwium zaliczeniowym. Punkty 

6,7 metody sprawdzania to: prezentacja samodzielnie 

napisanego programu z wykorzystaniem GUI, wskazane aby 

program uwzględniał również treści wyszczególnione w pkt. 

1-5. 



Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących 

warunków; 

• obecności na zajęciach (przy czym dopuszczalne są 

maksymalnie 2 usprawiedliwione nieobecności) 

• uzyskania co najmniej 50% liczby punktów z kolokwium 

końcowego (max 20pkt) 

•  uzyskania łącznie 5pkt za napisanie samodzielnie programu 

projektowego. 

• ponadto kompetencje studenta w zakresie profesjonalizmu 

oceniane będą przez obserwację zachowania w trakcie 

ćwiczeń, oraz w oparciu o opinię kolegów, ocena w tym 

zakresie może zostać podniesiona o 10% oceny ostatecznej z 

przedmiotu w przypadku dużej aktywności na zajęciach. 

 

Liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia 

przedmiotu wynosi:  4h 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 
Literatura podstawowa: 

1. A. Zalewski, R. Cegieła. Matlab - obliczenia 

numeryczne i ich zastosowania. Nakom, 2002. 

2. J. Brzózka, L. Dorobczyński. Programowanie w 

Matlab. Mikom, 1998. 

3. A. Kamińska, B. Pańczyk. Ćwiczenia z Matlab. 

Przykłady i zadania. Mikom, 2002. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Dokumentacja pakietu Matlab dostępna on-line 

(http://www.mathworks.com/help/techdoc/). 
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       podpis osoby składającej sylabus 

 

 

 
 

 

 

 

 


