
Moduł zajęć:          

Matematyka stosowana 

Wymiar ECTS 4  

Status modułu obowiązkowe 

Forma zaliczenia końcowego egzamin 

Wymagania wstępne 
Przygotowanie w zakresie kompetencji inżynierskich wynikające z programu 

studiów I stopnia  
 

Kierunek studiów:    

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami 

Profil kształcenia ogólnoakademicki   

Kod formy studiów i poziomu kształcenia SM   

Semestr studiów 1   

Język kształcenia polski     
 

Prowadzący moduł zajęć: 

Nazwa wydziału prowadzącego kierunek Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki 

Nazwa jednostki prowadzącej moduł IIRiI  

Koordynator modułu dr Maciej Sporysz  
 

Efekty kształcenia:    

Symbol efektu Opis efektu kształcenia 
Odniesienie 

do efektu 
kierunkowego 

Symbol 
obszaru* 

WIEDZA - absolwent zna i rozumie: 

MS_W1 
student ma rozszerzoną wiedzę w zakresu matematyki i statystyki 

przydatną do rozwiązywania zadań dla kierunku Odnawialne Źródła 
Energii i Gospodarka Odpadami  

OG2_W01 R 

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi: 

MS_U1 
potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł, również w języku 
obcym, właściwe dla kierunku OZE i GO, potrafi je analizować, 

interpretować, wyciągać wnioski i wyczerpująco uzasadniać opinie 
OG2_U01 R, T  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do: 

MS_K1 
student jest świadom określenia priorytetów służących realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania  
OG2_K03  

 

Treści kształcenia:         

Wykłady         15 godz. 

Tematyka zajęć Elementy geometrii w przestrzeni trójwymiarowej  

Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych  

Elementy analizy numerycznej 

Elementy matematyki finansowej 

Elementy optymalizacji  

Realizowane efekty kształcenia MS_W1 oraz MS_K1 

Sposoby weryfikacji oraz zasady 
i kryteria oceny 

Egzamin (50% oceny końcowej) 

Ćwiczenia …         30 godz. 



Tematyka zajęć Elementy geometrii w przestrzeni trójwymiarowej A. Iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany 
w układzie współrzędnych (i bez) B. Współrzędne biegunowe, sferyczne i walcowe C. 
Prosta i płaszczyzna w przestrzeni D. Powierzchnie stopnia drugiego E. Zbiory punktów o 
zadanej własności  

Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych A. Granica i ciągłość funkcji B. 
Funkcja uwikłana C. Ekstremum funkcji D. Styczna i normalna do krzywej płaskiej E. 
Płaszczyzna styczna do powierzchni F. Całka podwójna i potrójna G. Całka krzywoliniowa 
skierowana i nieskierowana H. Całka powierzchniowa skierowana i nieskierowana I. 
Szeregi liczbowe J. Szeregi funkcyjne K. Szeregi potęgowe L. Szereg Taylora M. Równania 
różniczkowe zwyczajne N. Transformaty Laplacea O. Równania różniczkowe cząstkowe  

Elementy analizy numerycznej A. Interpolacja B. Aproksymacja C. Rozwiązywanie równań 
nieliniowych D. Różniczkowanie i całkowanie numeryczne E. Metody rozwiązywania 
zagadnień początkowych dla równań różniczkowych zwyczajnych F. Metody 
rozwiązywania zagadnień brzegowych dla równań różniczkowych cząstkowych 

Elementy matematyki finansowej A. Wartość pieniądza w czasie, stopy zwrotu, strumienie 
płatności B. Produkty oszczędnościowe: lokaty bankowe C. Kredyty i pożyczki D. Papiery 
wartościowe 

Elementy Optymalizacji  

Realizowane efekty kształcenia MS_U1 

Sposoby weryfikacji oraz zasady 
i kryteria oceny 

Kolokwium oraz projekt (odpowiednio 30% i 20% oceny końcowej ) 

 

Literatura:          

Podstawowa 

„Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych część A B”, Włodzimierz 
Stankiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN  
 
„Analiza matematyczna w zadaniach część 2”, W. Krysicki, L. Włodarski, Wydawnictwo 
Naukowe PWN 
 
„Matematyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych”, Marek Ptak, 
Wydawnictwo Akademii Rolniczej 

Uzupełniająca 

„Zbiór zadań z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej”, Gdowski Bogusław, 
Pluciński Edmund, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 
 
„Matematyka dla kierunkow ekonomicznych”, Gurgul Henryk, Marcin Suder, Wolters 
Kluwer 
 
„Metody numeryczne”, Wąsowski Janusz, Fortuna Zenon, Macukow Bohdan, WNT 

 

Struktura efektów kształcenia:             

Obszar kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 2,7 ECTS** 

Obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych 1,3 ECTS** 

Struktura aktywności studenta: 

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 50 godz. 2 ECTS** 

w tym: wykłady 15 godz.     

 ćwiczenia i seminaria 30 godz.   

 konsultacje 3 godz.   

 udział w badaniach … godz.   

 obowiązkowe praktyki i staże … godz.   

 udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.     



praca własna   50 godz. 2 ECTS** 

 

)* - Obszary kształcenia w zakresie nauk: H - humanistycznych; S - społecznych;  P - przyrodniczych; T - 

technicznych; M - medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej;  R - rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; A - 

w zakresie sztuki 

)** - Podawane z dokładnością do 0,1 ECTS, gdzie 1 ECTS = 25-30 godz. zajęć 

 


