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                                       Matlab, programowanie i zastosowania 
nazwa przedmiotu 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany 

przedmiot w jednostce) łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). Część I nie 

dotyczy przedmiotów zmieniających się co roku (wykłady monograficzne itp.). 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Informatyka 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-IS1-1MLB  

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 

Rok studiów /semestr I/2 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Przedmioty wprowadzające:  

 Analiza  

 Algebra  

 Podstawy programowania strukturalnego 

Zakres wiadomości:  

 Podstawowe wiadomości o funkcjach 

 Podstawowe wiadomości o macierzach 

 Podstawy programowania  

 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

Studia stacjonarne: 
Wykład: 15     Laboratorium: 15. 

Założenia i cele przedmiotu 

Nauczyć obsługi pakietu Matlab oraz programowania w tym środowisku z zastosowaniem 

do rozwiązywania prostych problemów z zakresu algebry i analizy przy pomocy funkcji 

dostępnych w Matlabie.  

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, wyjaśnienie,  laboratorium, rozwijanie umiejętności 

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę. 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

Zna podstawowe możliwości pakietu Matlab 
K_W04(+) 

 

Potrafi zdefiniować podstawowe operacje na macierzach K_U01(+) 

Potrafi zastosować podstawowe konstrukcje programistyczne (operatory, wyrażenia, 

instrukcje iteracyjne, instrukcje warunkowe, instrukcje wejścia/wyjścia) do 

konstrukcji prostych programów w języku programowania Matlab. 

K_U04 (+) 

K_U05 (+++) 

Potrafi wykorzystać funkcje Matlaba do realizacji wybranych zagadnień z algebry 

liniowej i analizy numerycznej: 

- wyznaczania ekstremum funkcji, 

- obliczania wartości całek,  

K_U04(++) 

K_U1(+) 

 



- rozwiązywania układu równań liniowych; 

oraz miejsca zerowego funkcji 

Posługuje się terminologią informatyczną w języku obcym. K_U17(++) 

Potrafi wykorzystać możliwości graficzne pakietu Matlab  K_U05 (++) 

Dostrzega korzyści z zastosowania systemu komputerowego do rozwiązywania 

problemów opisujących zjawiska występujące w naturze 
K_K02 (+) 

 

Punkty ECTS 3 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

 

Udział w zajęciach: 

- wykład                                                   15h 

- laboratorium                                         15h 

Przygotowanie do zajęć 

- wykład                                                    10h 

- laboratorium                                         10h 

Zapoznanie z literaturą                                 5h 

Przygotowanie do kolokwium                        5h 

Przygotowanie do egzaminu                           5h 

Czas trwania egzaminu                                   1h 

Zadania projektowe realizowane w domu      5h 

Udział w konsultacjach                                   3h     
 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela             34           1 

o charakterze praktycznym            30         1 

  

Data opracowania: 23.01.2014 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Aneta Polewko-Klim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 
Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Matlab, programowanie i zastosowania 

 

Kod przedmiotu 1000-IS1-1MLB  

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

I/2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz 

forma prowadzenia zajęć 

Wykład: 15      

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. Grafika 2D i 3D. Tworzenie 

interfejsu GUI. Wykorzystanie toolboksów. Wybrane obliczenia 

numeryczne z użyciem wewnętrznych funkcji Matlaba.  

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich 

weryfikacji 

1. Zna podstawowe możliwości pakietu Matlab ((testu końcowy 

sumujący) 

2. Potrafi zdefiniować podstawowe operacje na macierzach (test 

końcowy sumujący) 

3. Potrafi zastosować podstawowe konstrukcje programistyczne 

(operatory, wyrażenia, instrukcje iteracyjne, instrukcje 

warunkowe, instrukcje wejścia/wyjścia) do konstrukcji prostych 

programów w języku programowania Matlab. (wspólne 

rozwiązywanie zadań problemowych, test końcowy sumujący) 

4. Potrafi wykorzystać funkcje Matlaba do realizacji wybranych 

zagadnień z algebry liniowej i analizy numerycznej: 

- wyznaczania ekstremum funkcji, 

- obliczania wartości całek,  

- rozwiązywania układu równań liniowych; 

oraz miejsca zerowego funkcji(test końcowy sumujący) 

5. Posługuje się terminologią informatyczną w języku 

obcym.(ocena zaangażowania w dyskusji) 

6. Dostrzega korzyści z zastosowania systemu komputerowego do 

rozwiązywania problemów opisujących zjawiska występujące w 

naturze (zadania wykonywane grupowo, test końcowy sumujący)  

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, 

• ocena może zostać podniesiona o 10% oceny ostatecznej z 

przedmiotu w przypadku dużej aktywności studenta na zajęciach. 

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: 

 

Dokumentacja pakietu Matlab dostępna on-line 

(http://www.mathworks.com/help/techdoc/). 

 

 

        ………………………………. 
        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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 
Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Matlab, programowanie i zastosowania 

 

Kod przedmiotu 1000-IS1-1MLB  

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

I/2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz 

forma prowadzenia zajęć 

Laboratorium: 15      

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. Wyrażenia i instrukcje warunkowe, 

iteracje, łańcuchy, skrypty. Funkcje (funkcje ze zmienną liczbą 

parametrów). 4h 4. Tworzenie interfejsu GUI 2h 5.Grafika 2D i 

3D, 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. Potrafi zastosować podstawowe konstrukcje programistyczne 

(operatory, wyrażenia, instrukcje iteracyjne, instrukcje 

warunkowe, instrukcje wejścia/wyjścia) do konstrukcji prostych 

programów w języku programowania Matlab. (monitoring zadań 

wykonywanych indywidualnie, kolokwium) 

2. Potrafi wykorzystać funkcje Matlaba do realizacji wybranych 

zagadnień z algebry liniowej i analizy numerycznej: 

- wyznaczania ekstremum funkcji, 

- obliczania wartości całek,  

- rozwiązywania układu równań liniowych; 

oraz miejsca zerowego funkcji (monitoring zadań wykonywanych 

indywidualnie, kolokwium)  

3. Posługuje się terminologią informatyczną w języku obcym. 

(ocena zaangażowania w dyskusji podczas propozycji rozwiązań 

zadań problemowych) 

4. Potrafi wykorzystać możliwości graficzne pakietu Matlab 

(monitoring zadań wykonywanych indywidualnie , praca domowa) 

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  • uzyskania 50% punktów 

z realizacji zadań domowych • ocena może zostać podniesiona o 

10% oceny ostatecznej z przedmiotu w przypadku dużej aktywności 

studenta 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: 

Dokumentacja pakietu Matlab dostępna on-line 

(http://www.mathworks.com/help/techdoc/). 

 

 

        ………………………………. 

      


