
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja  

Nazwa przedmiotu: Wybrane działy matematyki 

 

Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inŜynierskie I-go stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 
Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 2/3 2/3    
 Liczba godzin w semestrze  15/15 15/15    
 Forma zaliczenia zal.na ocenę zal.na ocenę    
 Liczba punktów ECTS 2/2 2/2    

 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne: 
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia: 
Uzyskanie przez studenta podstawowej wiedzy w następującym zakresie: metody 
rozwiązywania podstawowych typów równań róŜniczkowych zwyczajnych I-szego rzędu i ich 
zastosowania w technice, podstawowe elementy rachunku operatorowego i teorii pola, 
podstawowe elementy statystyki i ich zastosowanie do konstruowania statystycznego opisu 
zjawisk i ich analizy statystycznej. 
 
Metody dydaktyczne:  
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów. Wykładane zagadnienia i problemy są 
ilustrowane na bieŜąco duŜą ilością przykładów z zakresu zarówno techniki, jak i pomocnych 
przy konstruowaniu algorytmów informatycznych, z wywoływaniem krótkich dyskusji ze 
studentami, prowokowanych przez wykładowcę. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia: 
Podstawą zaliczenia wykładu jest osiągnięcie ponad 50 % maksymalnej liczby punktów na 
teście pisemnym. 
 
Treści programowe: 
I. Analiza matematyczna: 

1. Przykłady zjawisk w fizyce i technice  opisywanych elementarnymi równaniami 
róŜniczkowymi. 

2. Metody rozwiązywania elementarnych równań róŜniczkowych. Zastosowanie 
transformaty Laplace’a. 

3. Rachunek operatorowy i elementy teorii pola. 
II. Funkcje zmiennej zespolonej: 
    1. Funkcje zespolone zmiennej rzeczywistej i zespolonej, pochodna, warunki Cauchy-  



        Riemanna.  
    2. Funkcje holomorficzne, szeregi Laurenta, punkty osobliwe, residua - zastosowania 
        w obliczaniu podstawowych całek i transformacji Laplace’a. 
III. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna: 

1. Przestrzeń probabilistyczna, zmienna losowa jedno i dwuwymiarowa. 
2. Przestrzeń statystyczna, przedmiot i podstawowe zadania statystyki matematycznej. 
3. Dane empiryczne – metody ich prezentacji. 
4. Przedstawienie rozkładu empirycznego cechy. 
5. Parametry rozkładów empirycznych.  
6. Badanie współzaleŜności dwóch cech. 
      

Literatura podstawowa:  
1. Gewert M., Skoczylas Z., Równania róŜniczkowe zwyczajne. Teoria, przykłady, 

zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2002. 
2. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, część 2. PWN, 

Warszawa 2006. 
3.  Kassyk-Rokicka H., Statystyka nie jest trudna. Mierniki statystyczne. Polskie  

            Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.  
 

Literatura uzupełniająca:  
1. Luszniewicz A., Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego.  

            Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.    
 
Efekty kształcenia: 
Student posiądzie konieczną, podstawową wiedzę w następującym zakresie: metody 
rozwiązywania podstawowych typów równań róŜniczkowych zwyczajnych I-szego rzędu i ich 
zastosowania w technice, podstawowe elementy rachunku operatorowego i teorii pola, 
podstawowe elementy statystyki i ich zastosowanie do konstruowania statystycznego opisu 
zjawisk i ich analizy statystycznej. 
 
Język wykładowy: polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĆWICZENIA  

Wymagania wstępne: 
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia: 
Uzyskanie przez studenta umiejętności w zakresie rozwiązywania następujących zagadnień:  
rozwiązywanie podstawowych typów równań róŜniczkowych, badanie podstawowych 
własności funkcji zespolonych, wyznaczanie podstawowych elementów rachunku 
operatorowego i teorii pola, rozwiązywanie podstawowych typów równań róŜniczkowych 
zwyczajnych I-szego rzędu oraz sprowadzanie do nich zagadnień w technice, zastosowanie 
elementów statystyki do konstruowania statystycznego opisu zjawisk i ich analiza 
statystyczna. 
 
Metody dydaktyczne:  
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie ćwiczeń audytoryjnych  Szczególny nacisk 
kładzie się na działania sprzyjające ugruntowaniu wiedzy teoretycznej zdobytej na wykładzie 
i umiejętności jej stosowania do rozwiązywania zagadnień z nim związanych, takich jak 
stymulowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania zadań i indywidualnego ich 
prezentowania przed grupą oraz prowokowanie szerokich dyskusji nad prezentowanymi 
rozwiązaniami.   
 
Zasady i kryteria zaliczenia: 
Podstawą zaliczenia jest zdobycie ponad 50 % maksymalnej sumy punktów z kaŜdego 
z dwóch kolokwiów w semestrze. 
 
Treści programowe: 
I. Analiza matematyczna: 

1. Rozwiązywanie elementarnych równań róŜniczkowych przy pomocy metod 
klasycznych i metody wykorzystującej tramsformatę Laplace’a. 

II. Funkcje zmiennej zespolonej: 
2. Określanie dziedziny, badanie ciągłości, oraz przedstawianie na płaszczyźnie Gaussa   

funkcji zespolonych zmiennej rzeczywistej i zespolonej. 
3. Obliczanie pochodnych oraz sprawdzanie warunków koniecznych ich istnienia. 
4. Rozwijanie funkcji zespolonych w szereg Laurenta, znajdowanie i klasyfikowanie ich 

punktów osobliwych oraz obliczanie residuów. 
5. Obliczanie całek za pomocą residuów. 

III. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna: 
1. Konstruowanie prostych modeli (przestrzeni probabilistycznych) doświadczeń 

losowych jedno i wieloetapowych, podstawowe rozkłady zmiennych losowych 
dyskretnych i ciągłych w statystyce matematycznej. 

2. Określanie etapów badań statystycznych wybranych zbiorowości – modele 
statystyczne. 

3. Konstruowanie i analizowanie szeregów: pierwotnych, uporządkowanych oraz 
histogramów i diagramów statystycznych.  

4. Wyznaczanie parametrów opisu struktury danych empirycznych (miar tendencji 
centralnej, zróŜnicowania (dyspersji), asymetrii i koncentracji). 

5. Analiza współzaleŜności między dwiema cechami  mierzalnymi i niemierzalnymi, 
obliczanie współczynników korelacji: Pearsona, Spearmana, Yule’a oraz linii regresji.     

 
 
 



Literatura podstawowa: 
1. Gewert M., Skoczylas Z., Równania róŜniczkowe zwyczajne. Teoria, przykłady, 

zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2002. 
2. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, część 2. PWN, 

Warszawa 2006.  
 
Literatura uzupełniająca: 

1. Bąk I., Markowicz I., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., Statystyka w zadaniach, 
część 1, statystyka opisowa. WNT, Warszawa 2002. 

 
Efekty kształcenia: 
Student posiądzie umiejętności w zakresie rozwiązywania następujących zagadnień:  
rozwiązywanie podstawowych typów równań róŜniczkowych, badanie podstawowych 
własności funkcji zespolonych, wyznaczanie podstawowych elementów rachunku 
operatorowego i teorii pola, rozwiązywanie podstawowych typów równań róŜniczkowych 
zwyczajnych I-szego rzędu oraz sprowadzanie do nich zagadnień w technice, zastosowanie 
elementów statystyki do konstruowania  statystycznego opisu zjawisk i ich analiza 
statystyczna. 
 
Osoby prowadzące:   
dr hab. Tadeusz Radzik 
mgr inŜ. Andrzej Rehlis 
mgr inŜ. Janusz Chojnacki 
 

 


