
                  
Nazwa przedmiotu   

Matematyka 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii UG 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Geologia 

Nazwa specjalności: 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): 
Dr Marcin Paszkuta (wykład) 
Dr Sebastian Agata – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG (ćwiczenia) 
Liczba godzin zajęć 60, w tym:  
30 wykład  
30 ćw. aud.  

Liczba punktów ECTS: 7 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia  
 

Rok i semestr studiów: 
I, 1 
 

Status przedmiotu: obligatoryjny Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: Ćwiczenia 
audytoryjne- praktyczne metody 
ćwiczebne realizacji zadań,  
 ćwiczenia rachunkowe dla problemów 
analitycznych podanych na wykładach 
Wykład- metody podające, rozmowa 
heurystyczna, pogadanka, dyskusja, opis, 
opowiadanie, klasyczna metoda 
problemowa, wykład z dyskusją, wykład 
ilustrowany  ćwiczeniami 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu:  
Ćwiczenia- zaliczenie z oceną 
Wykład- egzamin 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
wym. wstępne-znajomość podstaw matematyki na poziomie szkoły średniej 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
celem realizacji przedmiotu jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji opisanych poniŜej 
niezbędnych w dalszym procesie kształcenia na kierunku 
Treści programowe:  
Wykład: Podstawowe funkcje jednej i wielu zmiennych oraz ich właściwości. Granica funkcji 
Ekstremum funkcji Elementy rachunku róŜniczkowego i całkowego. Liczby zespolone. Elementy 
geometrii analitycznej. Elementy rachunku macierzowego. Podstawy teorii pola.  
 
Ćwiczenia: Granica funkcji jednej zmiennej, warunki istnienia granicy, ciągłość funkcji jednej 
zmiennej, asymptoty funkcji jednej zmiennej. Pochodna funkcji jednej zmiennej, sens 
geometryczny, sens fizyczny, działania na pochodnych. Funkcje wielu zmiennych, pochodne 
wyŜszych rzędów. Równania róŜniczkowe zwyczajne i cząstkowe, pochodna kierunkowa. 
Istnienie pochodnej a ciągłość i róŜniczkowalność, warunki monotoniczności. Ekstrema funkcji, 
funkcje wypukłe. Całka nieoznaczona, rachunek całkowy, pojecie funkcji pierwotnej, 
podstawowe reguły obliczania całek. Całkowanie funkcji wymiernych, przykłady obliczania całek 
nieoznaczonych, całkowanie funkcji trygonometrycznych, wzór rekurencyjny. Całka oznaczona, 
definicje i przykłady, sens geometryczny i fizyczny całki. Liczby zespolone, interpretacja 
geometryczna. Podstawowe określenia, działania na macierzach. Wyznaczniki, własności. 
Wektory, dodawanie i odejmowanie wektorów, mnoŜenie wektora przez liczbę, kombinacja 
liniowa wektorów, rozkład wektora na składowe, wersory, iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy, 
iloczyn mieszany. Pola, pole wektorowe, pole skalarne, operacje na polach: gradient, 



dywergencja, rotacja (+przykłady: div grad f, rot grad f, div rot ~u, rot rot ~u). 
 
Umiejętności i kompetencje:  
Obliczanie pochodnych i całek funkcji jednej i wielu zmiennych; badania przebiegu funkcji; 
rozwiązywanie podstawowych równań róŜniczkowych i ich układów; dostrzeganie, 
interpretowanie i wykorzystywanie związków i zaleŜności funkcyjnych wyraŜonych 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 i oceanografii; wykorzystywanie metod numerycznych do rozwiązywania wybranych 
zagadnień rachunku róŜniczkowego i całkowego. Podstawowe umiejętności rozwiązywania 
równań liniowych i ich interpretacji w terminach wektorów i odwzorowań liniowych; obliczanie 
wyznaczników; znajdowanie macierzy przekształceń liniowych; obliczanie wartości własnych i 
sprowadzania przekształceń/macierzy do postaci kanonicznej. Opanowanie podstawowych 
informacji dotyczących teorii pola. 
 
Wykaz literatury  
- podstawowej: 

1 W. Włodarski L. Krysicki Analiza matematyczna w zadaniach  
- uzupełniającej: 
2 G.M.Fichtenholz Rachunek róŜniczkowy i całkowy  

 


