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IV. Opis programu studiów 
 

3. KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu M#1-S1-MiBM-201 

Nazwa przedmiotu Matematyka 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics 

Obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia stacjonarne 

Zakres wszystkie 

Jednostka prowadząca przedmiot Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii 

Koordynator przedmiotu dr inż. Paweł Łabędzki 

Zatwierdził  

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów przedmiot podstawowy 

Status przedmiotu  obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr semestr 2 

Wymagania wstępne - 

Egzamin (TAK/NIE) TAK 

Liczba punktów ECTS 5 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

Liczba godzin 
w semestrze 

30 30    
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie 
do efektów  

kierunkowych 

Wiedza 

W01 

Student rozumie pojęcie funkcji dwóch zmiennych, pojęcie 
dziedziny takiej funkcji oraz pojęcie warstwicy. Student ro-
zumie pojęcie pochodnej cząstkowej (w tym wyższych rzę-
dów) funkcji dwóch zmiennych oraz różniczki zupełnej takiej 
funkcji. Student rozumie pojęcia maksimum i minimum lo-
kalnych funkcji dwóch zmiennych oraz zna reguły ich po-
szukiwania (w zakresie stosowania pochodnych do rzędu 
drugiego). Student rozumie pojęcie funkcji uwikłanej oraz 
zna reguły obliczania pochodnej takiej funkcji. Student ro-
zumie pojęcie ekstremum warunkowego oraz zna metodę 
obliczania takiego ekstremum. 

MiBM1_W01 

W02 

Student rozumie pojęcie całki podwójnej oraz zna najważ-
niejsze reguły obliczania takich całek. Student wie, jak sto-
sować całkę podwójną do obliczania objętości bryły (w pro-
stych przypadkach), masy obiektu płaskiego oraz pola figu-
ry. Student rozumie pojęcia całek krzywoliniowych (nieskie-
rowanych i skierowanych), zna reguły ich obliczania oraz 
zna i rozumie wzór Greena.  

MiBM1_W01 

Umiejętności 

U01 

Student potrafi w prostych przypadkach dla danej funkcji 
dwóch zmiennych znaleźć jej dziedzinę naturalną oraz na-
rysować jej warstwice odpowiadające danym wartościom. 
Student potrafi obliczać pochodne cząstkowe (w tym wyż-
szych rzędów) funkcji dwóch zmiennych oraz zapisać róż-
niczkę zupełną takiej funkcji i zastosować ją do obliczeń 
przybliżonych. 

MiBM1_U01 

U02 

Student potrafi w prostych przypadkach dla danej funkcji 
dwóch zmiennych znaleźć wszystkie jej maksima i minima 
lokalne. Student potrafi znaleźć pochodną danej funkcji 
uwikłanej. Student potrafi w prostych przypadkach rozwią-
zać zadanie na znalezienie ekstremum warunkowego funk-
cji dwóch zmiennych. Student potrafi w prostych przypad-
kach obliczać całki podwójne. Student potrafi w prostych 
przypadkach stosować całki podwójne do obliczania objęto-
ści, mas i pól. Student potrafi w prostych przypadkach obli-
czać całki krzywoliniowe (nieskierowane i skierowane) oraz 
stosować wzór Greena do obliczania niektórych całek skie-
rowanych 

MiBM1_U01 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia 
swoich kompetencji z zakresu metod matematycznych wy-
korzystywanych do rozwiązywania typowych problemów 
inżynierskich. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę 
i umiejętności z zakresu metod rozwiązywania równań i 
układów równań liniowych, rachunku macierzowego, ra-
chunku wektorowego. 

MiBM1_K06 

K02 
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną potrafi 
podporządkować się zasadom pracy w zespole. 

MiBM1_K04 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 
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wykład 

Pojęcie funkcji dwóch zmiennych, główne powiązane pojęcia. Pochodne cząstkowe (w 
tym wyższych rzędów) funkcji dwóch zmiennych. Różniczka zupełna, jej zastosowanie 
do obliczeń przybliżonych. Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych. Funkcja uwi-
kłana, obliczenie pochodnej funkcji uwikłanej. Ekstremum warunkowe. Całka podwój-
na: geometryczny sens i definicja. Całkowanie po prostokącie oraz po obszarze nor-
malnym. Całkowanie z pomocą dzielenia obszaru na obszary normalne. Zamiana 
zmiennych w całce podwójnej; przejście do współrzędnych biegunowych. Zastosowa-
nie całki podwójnej do obliczania objętości, mas, pól. Całki krzywoliniowe nieskierowa-
ne (na płaszczyźnie). Całki krzywoliniowe skierowane (na płaszczyźnie). Wzór Greena, 
jego zastosowanie. Przykłady rozwiązywania zadań na różne powyższe tematy 

ćwiczenia 

Funkcje dwóch zmiennych: dziedzina, warstwice. Pochodne cząstkowe (w tym wyż-
szych rzędów) funkcji dwóch zmiennych. Różniczka zupełna, jej zastosowanie do obli-
czeń przybliżonych. Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych. Funkcja uwikłana, 
obliczenie pochodnej funkcji uwikłanej. Ekstremum warunkowe. Całka podwójna: cał-
kowanie po prostokącie oraz po obszarze normalnym. Całka podwójna: całkowanie po 
obszarze normalnym oraz z pomocą dzielenia obszaru na obszary normalne. Przejście 
do współrzędnych biegunowych w całce podwójnej. Zastosowanie całki podwójnej do 
obliczania objętości, mas, pól. Całki krzywoliniowe nieskierowane i skierowane (na 
płaszczyźnie). Zastosowanie wzoru Greena do obliczania całek krzywoliniowych skie-
rowanych.  

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia (zaznaczyć X) 

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01  X     

W02  X     

U01   X    

U02   X    

U03   X    

K01      X 

K02      X 

 
 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład egzamin Uzyskanie 50% punktów z egzaminu 

ćwiczenia zaliczenie z oceną 
Obecność na zajęciach. Uzyskanie, co najmniej 50% punk-
tów z kolokwiów przeprowadzanych podczas zajęć.  

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
30 30    

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 4 2    h 
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3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

66 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

2,6 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 59 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

2,4 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

63 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

2,5 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  125 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
5 ECTS 
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