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Algebra  

 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Ekonomia/Informatyka 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu  1000-IS1-1ALG  
 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy 

Rok studiów /semestr  Rok I/ 2 semestr  
 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Znajomość podstawowych zagadnień z matematyki z zakresu szkoły średniej 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

15 godzin wykładu+ 30 godzin ćwiczeń 

Dodatkowo 2 godziny tygodniowo- konsultacje 

 

Założenia i cele przedmiotu 
Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i metodami algebry liniowej i geometrii 

analitycznej 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Wykład 

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: rozwiązywania  zadań  

Konsultacje indywidualne 

 

Formy zaliczenia przedmiotu: 

Wykład- egzamin pisemny, pytania otwarte  

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

oceny umiejętności rozwiązywania zadań i wyników kolokwium          

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

1.Dysponuje podstawowa wiedzą w zakresie logiki i matematyki dyskretnej, algebry i 

analizy matematycznej 
K_W01 

2.Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji K_K02 
3. Wykazuje postawę kreatywności i innowacyjności niezbędną do podjęcia 

praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym 
K_K05 

 

Punkty ECTS 3 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Rodzaj aktywności  Liczba godzin 

Udział w wykładach 15 

Udział w ćwiczeniach 30 

Przygotowania do ćwiczeń 5 

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień 

z ćwiczeń 
10 

Przygotowanie do kolokwium 

ćwiczeniowego 
15 

Udział w konsultacjach związanych z 15 



zajęciami 

Przygotowanie do egzaminu 15 

Egzamin 2 

                                                      92 godziny Razem: odpowiada 3 pkt ECTS 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 47 1,5 

o charakterze praktycznym 45 1,5 

  

Data opracowania: 17.022014 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr.doc. Mečislavas Meilūnas 

 

 

Algebra - wykład  

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Algebra  

Kod przedmiotu 1000-IS1-1ALG 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

Rok 1/semestr 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

15 godzin wykładów plus 1 godzina konsultacji tygodniowo 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  

 

Dr. doc.Mečislavas Meilūnas 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Pojęcie macierzy. Macierz diagonalna, skalarna, 

jednostkowa. 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. Minor i dopełnienie 

algebraiczne. Własności wyznacznika. Twierdzenie 

Laplace’a. Macierz odwrotna. 

3. Układ równań liniowych. Metoda macierzy odwrotnej, 

wzory Cramera, metoda Gaussa. 

4. Pojęcie wektora na płaszczyźnie i w przestrzeni. Suma i 

różnica wektorów, iloczyn wektora przez skalar, 

współrzędne wektora. Iloczyn skalarny, iloczyn 

wektorowy, iloczyn mieszany. 

5. Równanie linii prostych na płaszczyźnie. Interpretacja 

geometryczna układu dwóch równań liniowych. Równanie 

płaszczyzny w przestrzeni. Interpretacja geometryczna 

układu trzech równań liniowych. 

6. Pojęcie o liczbach zespolonych. Definicja, własności, 

interpretacja geometryczna. Działania arytmetyczne. 

 

 

 

 



 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Student ma podstawową wiedzę ogólną z zakresu algebry liniowej i 

geometrii analitycznej, zna podstawowe pojęcia (macierz, 

wyznacznik, układ liniowy, wektor, linia prosta, płaszczyzna) oraz 

potrafi rozwiązywać zadania stosując podstawowe metody. 

Jedyną formą weryfikacji efektów kształcenia w ramach wykładu 

jest egzamin pisemny- dotyczy to efektówK_W01; K_K02; K_K05. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Studenci są oceniani na podstawie egzaminu pisemnego o 

pytaniach otwartych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest 

uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

1. A.I.Kostrikin. Wstęp do algebry. PWN Warszawa 2004. 

2. A.I. Kostrikin(red.) Zbiór zadań z algebry. PWN 

Warszawa 2004 

3. T. Jurewicz, Z. Skoczylas. Algebra liniowaGIS, Wrocław 

2001 

4. G. Banaszak, W. Gajda. Elementy algebry liniowej. 

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002. 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 

 

Algebra - ćwiczenia 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Algebra  

Kod przedmiotu 1000-IS1-1ALG 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

Rok 1/semestr 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

30godzin ćwiczeń plus 1 godzina konsultacji tygodniowo 

Liczba punktów ECTS  

Prowadzący  

 

Dr. doc.Mečislavas Meilūnas 



                                                                                                                                                         

Treści merytoryczne przedmiotu 1.    Zajęcie organizacyjne. Macierze (pojęcie, rodzaje, 

podstawowe działania na macierzach). 

2.    Obliczanie wyznaczników macierzy 2-go stopnia, 3-go stopnia. 

Wzór Sarrusa.  

3.    Rozwinięcie Laplace’a. Minor i dopełnienie algebraiczne.  

4.    Rozwiązywanie układów równań liniowych metodą Cramera.  

5.    Operacje elementarne na macierzach, postać bazowa 

macierzy. Obliczanie rzędu macierzy.  

6.    Wyznaczanie macierzy odwrotnej: metoda wyznacznikowa i 

bezwyznacznikowa. Rozwiązywanie układu równań liniowych 

metodą macierzy odwrotnej.  

7.    Rozwiązywanie układów równań liniowych: metoda Gaussa, 

metoda Gaussa-Jordana. Liczba rozwiązań układu liniowego.  

8.    Kolokwium. 

9.    Wektory: pojęcie. Podstawowe działania na wektorach: Suma i 

różnica wektorów, iloczyn wektora przez skalar, współrzędne 

wektora.  

10.  Wektory: Iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy, iloczyn 

mieszany. 

11.  Równanie linii prostych na płaszczyźnie. Równanie 

płaszczyzny w przestrzeni. 

12.  Działania na liczbach zespolonych: suma, iloczyn, różnica i 

iloraz. Obliczanie liczby sprzężonej, modułu.  

13.  Wyznaczanie postaci trygonometrycznej liczby zespolonej. 

Iloraz i iloczyn liczb zespolonych w postaci trygonometrycznej. 

Wzór de Moivre’a. Pierwiastek z liczby zespolonej.  

14.  Kolokwium. 

15.  Zaliczenie. 

 

 

 

 

 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Student ma podstawową wiedzę ogólną z zakresu algebry liniowej i 

geometrii analitycznej, zna podstawowe pojęcia (macierz, 

wyznacznik, układ liniowy, wektor, linia prosta, płaszczyzna) oraz 

potrafi rozwiązywać zadania stosując podstawowe metody. 

Jedyną formą weryfikacji efektów kształcenia w ramach wykładu 

jest egzamin pisemny- dotyczy to efektówK_W01; K_K02; K_K05. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Studenci są oceniani na podstawie kolokwium ćwiczeniowego 

sprawdzającego umiejętność rozwiązywania zadań oraz 

aktywności na ćwiczeniach. 

Ogólna liczba punktów możliwych do zdobycia: 60  

Zaliczenie na ocenę:  

55- 60 pkt- 5,0 

50- 55 pkt- 4,5 

45-50 pkt- 4,0 

40-45 pkt- 3,5 

30-40 pkt- 3,0 

Liczba godzin nieobecności na ćwiczeniach kwalifikujących do 

niezaliczenia przedmiotu- 6. 

 

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

1. A.I.Kostrikin. Wstęp do algebry. PWN Warszawa 2004. 

2. A.I. Kostrikin(red.) Zbiór zadań z algebry. PWN 

Warszawa 2004 

3. T. Jurewicz, Z. Skoczylas. Algebra liniowaGIS, Wrocław 

2001 

4. G. Banaszak, W. Gajda. Elementy algebry liniowej. 

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002. 

 

 


