
 

 

ANALIZA 

SYLABUS 
 

A. Informacje ogólne 
 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Filia w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Informatyka 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-IS1-1ANA 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 

Rok studiów /semestr Rok 1 / semestr II 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

 

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 

Celem kursu jest 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. 

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. Dysponuje podstawową wiedzą w zakresie logiki i matematyki dyskretnej, algebry 

i analizy matematycznej. 
K_W01 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

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 5 

 

Bilans nakładu pracy 

studenta 

 

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

Udział w wykładach 15 

Udział w ćwiczeniach 30 

Przygotowanie do ćwiczeń 15 

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 15 

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 15 



Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 30 

Przygotowanie do egzaminu  15 

Egzamin 2 

137 godzin Razem: odpowiada 5 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 60 

 

odpowiada 2 pkt 

ECTS
 

 

 

 Data 

opracowania: 
17.06.2014 

Koordynator 

przedmiotu: 
Dr doc. Mečislavas Meilūnas 

 

 



ANALIZA – wykład  
 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu Analiza 

Kod przedmiotu 1000-IS1-1ANA 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Filia w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 
 

Rok 1 / semestr 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

15 godzin wykładów  

plus 2 godziny konsultacji tygodniowo 

Liczba punktów ECTS 5 

Prowadzący  
 

Dr doc. Mečislavas Meilūnas (koordynator) 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Elementy teorii zbiorów i logiki zdań. Kwantyfikatory. 

Pojęcie funkcji (odwzorowania). Własności. Przykłady z 

matematyki szkolnej. Funkcje elementarne.  

2. Ciągi liczbowe. Granica. Wyrażenia nieoznaczone. Ciągi 

monotoniczne. Liczba e. 

3. Szeregi liczbowe. Zbieżność. Kryteria zbieżności. Przykłady. 

4. Granica funkcji. Ciągłość. Klasyfikacja nieciągłości. Pojęcie 

pochodnej i różniczki. Różniczkowalność. 

5. Główne twierdzenia o funkcjach różniczkowalnych.  

6. Pojęcie o całce nieoznaczonej. Główne metody znalezienia 

funkcji pierwotnej. 

7. Całka oznaczona. Znalezienie całki oznaczonej w 

najprostszych przypadkach. 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Student ma podstawową wiedzę ogólną z zakresu analizy, zna 

podstawowe pojęcia analizy matematycznej (ciągi, szeregi, granica, 

pochodna, całka nieoznaczona i oznaczona, pochodne cząstkowe, 

funkcje wielu zmiennych) oraz potrafi rozwiązywać zadania stosując 

podstawowe metody. 

Jedyną formą weryfikacji efektów kształcenia w ramach wykładu jest 

egzamin pisemny – dotyczy to efektów: K_W01; K_K02; K_K05 

 

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 

1. Fichtenholz G. M., Rachunek różniczkowy i całkowy. T. 1-3. 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. 

2. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz 

I, PWN, Warszawa 1988. 

3. Rudnicki R.,  Wykłady z analizy matematycznej, Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. 

4. Kaczor W. J., Nowak M. T., Zadania z analizy matematycznej. T. 1-

2, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. 

5. Kołodziej W., Analiza matematyczna, PWN, Warszawa 1978._ 

 

 

        ……………………………….  

 
        podpis osoby składającej sylabus 



ANALIZA – ćwiczenia  
 

B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Analiza 

Kod przedmiotu 1000-IS1-1ANA 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Filia w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

Rok 1 / semestr 2 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

30 godzin ćwiczeń + 2 godziny konsultacji tygodniowo 

Liczba punktów ECTS 5 

Prowadzący  

 

Dr Mirosław Szejbak 

Treści merytoryczne 

przedmiotu 

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. Całka nieoznaczona funkcji jednej zmiennej 

13. Całka oznaczona funkcji jednej zmiennej 

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 

K_W01 X X X  

     

     

     

     

     

     

     

     

K_K02 X X X  

K_K05  X X  

     

Forma i warunki zaliczenia Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń 



przedmiotu 

 

Sposób i zasady zaliczenia określonej formy zajęć:  

Ćwiczenia: 

 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; 

 2 kolokwia sprawdzające umiejętności rozwiązywania zadań z 

tematów przerobionych na zajęciach, – max 60pkt; 

 za wszystkie obecności – dodatkowe 3pkt (nie brane są pod 

uwagę odpracowywane i usprawiedliwiane nieobecności) 

 skala wystawiania ocen z ćwiczeń: 

Suma punktów Ocena 

30-36 3 

37-43 3+ 

44-50 4 

51-57 4+ 

58- 5 

 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

1. Fichtenholz G. M., Rachunek różniczkowy i całkowy. T. 1-3. Warszawa 

: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. 

2. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz I, 

PWN, Warszawa 1988. 

3. Rudnicki R.,  Wykłady z analizy matematycznej, Warszawa : 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. 

4. Kaczor W. J., Nowak M. T., Zadania z analizy matematycznej. T. 1-2, 

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. 

5. Kołodziej W., Analiza matematyczna, PWN, Warszawa 1978. 

6. http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Analiza_matematyczna_1 

 

         

 

……………………………….  

 
       podpis osoby składającej sylabus 


