
  Nazwa przedmiotu 
Matematyka 

Kod ECTS 
 

 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
Wydział Oceanografii i Geografii / Instytut Oceanografii 

 Studia  
kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja 
Geologia I stacjonarne   

 

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) 
Pracownicy Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 

 Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin   Nakład pracy studenta/ Liczba punktów ECTS 
A. Formy zajęć 

 wykład 
 ćwiczenia audytoryjne 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału  
nauczyciela akademickiego  

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba  
godzin 

Liczba  
punktów 

ECTS 

udział w wykładach 30 

75 3 
udział w ćwiczeniach 30 

udział w egzaminie i 
zaliczeniu 5 

udział w konsultacjach 
(kontakt oferowany) 10 

B. Sposób realizacji  
 zajęcia w sali dydaktycznej 

Praca własna studenta 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 
przygotowanie do 
egzaminu i zaliczenia 
(studiowanie literatury) 

50 

100 4 
przygotowywanie się 
do zajęć, samodzielne 
rozwiązywanie zadań 
 

50 

C. Liczba godzin: 60, w tym:  
wykład: 30 godzin 
ćwiczenia audytoryjne: 30 godzin 

Sumaryczny nakład pracy studenta: 175 
Łączna liczba punktów ECTS: 7 

  
 Cykl dydaktyczny  

rok akademicki I /semestr zimowy 

 Status przedmiotu 
 obowiązkowy 

 Język wykładowy 
Język polski 

 Metody dydaktyczne 
 Wykład 
 wykład problemowy 

 Ćwiczenia 
 ćwiczenia audytoryjne: rozwiązywanie zadań  

 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania 
egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia  
 egzamin 
 zaliczenie z oceną 

B. Formy zaliczenia 
Wykład 
 egzamin pisemny: z pytaniami (zadaniami) otwartymi 
 egzamin ustny  

Ćwiczenia 
 kolokwia 
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywa-

nych w trakcie trwania semestru 
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C. Podstawowe kryteria 
Wykład  
 Uzyskanie minimum 51% liczby punktów za egzamin pisemny zgodnie z 

Regulaminem Studiów UG  
Ćwiczenia  
 Średnia arytmetyczna ocen z zaliczonych wszystkich kolokwiów cząstko-

wych  
 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne:  
B. Wymagania wstępne: znajomość podstaw Matematyki na poziomie szkoły średniej. 

Cele przedmiotu 
Wykład: Uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w dalszym procesie kształcenia na kierunku geologia. 
Ćwiczenia: Opanowanie umiejętności obliczania pochodnych i całek funkcji jednej i wielu zmiennych; badania przebiegu funkcji; 
dostrzeganie, interpretowanie i wykorzystywanie związków i zależności funkcyjnych wyrażonych za pomocą wzorów, wykresów, 
diagramów, schematów, tabel; stosowania zdobytej wiedzy, zarówno do rozwiązywania zagadnień teoretycznych jak i zagadnień 
praktycznych, w innych dziedzinach np. w fizyce; wykorzystywanie metod numerycznych do rozwiązywania wybranych zagadnień 
rachunku różniczkowego i całkowego. Opanowanie podstawowych informacji algebry oraz teorii pola. 
 Treści programowe 

A. Problematyka wykładu 
A.1. Podstawowe funkcje jednej i wielu zmiennych oraz ich właściwości. 
A.2. Granica funkcji. 
A.3. Ekstremum funkcji. 
A.4. Elementy rachunku różniczkowego i całkowego. 
A.5. Liczby zespolone. 
A.6. Elementy geometrii analitycznej. 
A.7. Elementy rachunku macierzowego. 
A.8. Podstawy teorii pola. 
 
B. Problematyka ćwiczeń  
B.1. Granica funkcji jednej zmiennej, warunki istnienia granicy, ciągłość funkcji jednej zmiennej, asymptoty funkcji jednej  
        zmiennej. 
B.2. Pochodna funkcji jednej zmiennej, sens geometryczny, sens fizyczny, działania na pochodnych. 
B.3. Funkcje wielu zmiennych, pochodne wyższych rzędów. 
B.4. Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe, pochodna kierunkowa. 
B.5. Istnienie pochodnej a ciągłość i różniczkowalność, warunki monotoniczności. 
B.6. Ekstrema funkcji, funkcje wypukłe.  
B.7. Całka nieoznaczona, rachunek całkowy, pojęcie funkcji pierwotnej, podstawowe reguły obliczania całek.  
B.8. Całkowanie funkcji wymiernych, przykłady obliczania całek nieoznaczonych, całkowanie funkcji trygonometrycznych, wzór 
        rekurencyjny.  
B.9. Całka oznaczona, definicje i przykłady, sens geometryczny i fizyczny całki.  
B.10. Liczby zespolone, interpretacja geometryczna.  
B.11. Podstawowe określenia, działania na macierzach.  
B.12. Wyznaczniki, własności. 
B.13. Wektory, dodawanie i odejmowanie wektorów, mnożenie wektora przez liczbę, kombinacja liniowa wektorów, rozkład  
          wektora na składowe, wersory, iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy, iloczyn mieszany.  
B.14. Pola, pole wektorowe, pole skalarne, operacje na polach: gradient, dywergencja. 

 
 Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 
A.1. wykorzystywana podczas zajęć 
Włodarski W.,  Krysicki L., 2006. Analiza matematyczna w zadaniach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
Fichtenholz G.M., 2007. Rachunek różniczkowy i całkowy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
 

B. Literatura uzupełniająca 
            Różne zbiory z zadaniami z zakresu analizy matematycznej, algebry liniowej i geometrii. 

Efekty uczenia się 
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Kod efektu 
kształcenia 
dla modułu 

 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  

dla kierunku 
(stopień 

realizacji) 

 
Opis efektu kształcenia 

 
 
Po zaliczeniu przedmiotu student: 

Sposób weryfikacji 

WIEDZA 

W_1 K_W15++ demonstruje znajomość matematyki na poziomie umożliwiającym interpretowa-
nie zjawisk i procesów geologicznych (treści programowe: A.1-8) 

egzamin ustny i 
pisemny 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 K_U06+ posługuje się matematycznymi metodami do analizy danych i opisu zjawisk 
geologicznych (treści programowe: B.1-14) kolokwia pisemne 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
 Kontakt 
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