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Repetytorium z matematyki 
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-IS1-1REM 

Język przedmiotu Polski,  

Rodzaj przedmiotu 
Obowiązkowy, 3L stac. I st. 

 

Rok studiów /semestr Rok 1 / semestr I 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

brak 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

30 godzin ćwiczeń 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem kursu jest powtórzenie, przypomnienie i rozszerzenie podstawowych pojęć i 

twierdzeń matematyki w celu zastosowania ich jako narzędzia pracy informatyka. 

Opanowanie typowych algorytmów rozwiązywania zadań z matematyki na poziomi szkoły 

średniej. Wykształcenie umiejętności operowania obiektami abstrakcyjnymi. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: rozwiązywania zadań, 

konsultacje indywidualne. Zaliczenie na ocenę.  

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

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

analizy matematycznej K_W01 
T1A_W01, X1A_W02 

2. Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji K_K02 
X1A_K01, X1A_K05, 

T1A_K01 
3. Wykazuje postawę kreatywności i innowacyjności niezbędną do podjęcia 

praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym K_K05 

X1A_K06, X1A_K07, 

T1A_K07 
 

Punkty ECTS 3.00 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

1. Udział w ćwiczeniach – 30h 

2. Przygotowanie do zajęć – 30h 

3. Przygotowanie do kolokwiów – 30h  

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 1.00 

o charakterze praktycznym   

  



Data opracowania: 18.10.2014 
Koordynator 

przedmiotu: 
Mgr Karol Pryszczepko 

 

 

 

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 

 

Repetytorium z matematyki 

Kod przedmiotu 1000-IS1-1REM 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

Rok 1 / semestr I 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

30 godzin ćwiczeń 

Liczba punktów ECTS 3.00 

Prowadzący  

 

Mgr Karol Pryszczepko 

Treści merytoryczne przedmiotu Elementy logiki, zdania i formy zdaniowe. Zbiory i operacje na 

zbiorach. 

Liczby rzeczywiste, potęgi pierwiastki, logarytmy. Wyrażenia 

algebraiczne, wielomiany. 

Funkcje i ich własności, wykresy funkcji, ciągi. Funkcje 

elementarne, ich własności i wykresy. 

Funkcje trygonometryczne. Równania, nierówności, układy 

równań. Ciągi arytmetyczne i geometryczne.  

Elementy rachunku pochodnych. Figury geometryczne płaskie. 

Prawdopodobieństwo i kombinatoryka. 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Dysponuje podstawową wiedzą w zakresie logiki i matematyki 

dyskretnej, algebry i analizy matematycznej, 

Wykorzystuje aparat logiki matematycznej do opisu i weryfikacji 

faktów, potrafi stosować rozumowanie indukcyjne i rozumowanie 

dedukcyjne,  

Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: kolokwia; ocena 

aktywności w trakcie zajęć. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Zaliczenie na podstawie dwóch kolokwiów aktywności na 

zajęciach. Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczeń jest obecność 

na zajęciach (można mieć maksymalnie dwie nieodpracowane 

nieobecności). 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

1. D. i M. Zakrzewscy, Repetytorium z matematyki dla uczniów 

szkół średnich i kandydatów na studia, Wydawnictwo Szkolne 

PWN, 2000. 

2. Zakrzewska Danuta, Zakrzewski Marek, Żak Tomasz, 

Repetytorium. Matematyka. Matura na 100\%, Wydawnictwo 

Szkolne PWN, 2004. 

3. N. Dróbka, K. Szymański; Zbiór zadań z matematyki Liceum, 

WSiP Warszawa 1997. 

 

 



        ………………………………. 
        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. 

 

 


