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Matematyka II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
technologia żywności i żywienie człowieka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiNoZNTZS.I2A.1197.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty ogólne

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Jacek Leśny

Pozostali prowadzący Jacek Leśny

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wprowadzenie nowych pojęć z analizy matematycznej: monotoniczność i ekstrema funkcji, różniczka funkcji.
Rachunek całkowy i zastosowania. Analiza funkcji dwóch zmiennych, elementy równań różniczkowych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student ma wiedzę z wybranych działów analizy
matematycznej

NT_P6S_WG01, NT_P6S-
_WG04

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi poprawnie wybrać narzędzia
analityczne do rozwiązywania wybranych problemów
analizy matematycznej

NT_P6S_UW10 Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student potrafi pracować samodzielnie
i współpracować w zespole nad wyznaczonym
zadaniem

NT_P6S_KO02 Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia audytoryjne 15

Konsultacje 10

Przygotowanie do zajęć 40

Przygotowanie do ćwiczeń 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
40

ECTS
1.5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1.      Reguła de L’Hospitala.

2.      Zastosowanie I pochodnej do badania przebiegu zmienności funkcji.
Monotoniczność funkcji,

3.      Ekstrema funkcji. Druga pochodna funkcji.

4.      Badanie przedziałów wypukłości funkcji, wyznaczenie punktów przegięcia,
badanie przebiegu zmienności funkcji.

5.      Całka nieoznaczona. Definicja, podstawowe własności.

6.      Obliczanie całek z funkcji wielomianowych i trygonometrycznych.

7.      Metody całkowania. Całkowanie przez podstawienie i przez części.

8.      Całka oznaczona. Definicja, własności. Obliczanie całki oznaczonej

9.      Obliczanie pól figur płaskich za pomocą całki oznaczonej.

10.  c.d. Obliczanie pól figur płaskich za pomocą całki oznaczonej.

11.  Obliczanie długości łuków. Obliczanie objętości brył obrotowych.

12.  Funkcje dwóch zmiennych. Pochodna cząstkowa. Ekstrema funkcji dwóch
zmiennych. Różniczka zupełna. Zastosowania

13.  Całka podwójna. Definicja, własności. Opisy obszarów normalnych względem
poszczególnych osi.

14.  Równania różniczkowe zwyczajne I i II rzędu.

15.  Repetytorium.

Wykład

2. Rozwiązywanie zadań odpowiadających tematyce wykładów. Ćwiczenia audytoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Metoda problemowa, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia audytoryjne Zaliczenie pisemne 50%

Wymagania wstępne
Znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej i semestru pierwszego

Literatura
Obowiązkowa

1. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1, Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław1.
2009 2. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1, Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2009
3. W. Krysicki, L. Włodarski. Analiza matematyczna w zadaniach cz.1 i 2 PWN Warszawa 2006



4 / 4

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NT_P6S_KO02 Absolwent jest gotów do wykazywania aktywnej postawy i wykorzystywania wiedzy w rozwiązywaniu
różnych problemów występujących w technologii żywności i żywieniu człowieka

NT_P6S_UW10 Absolwent potrafi wykorzystać analizę matematyczną i zastosować podstawowe technologie
informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz obliczeń statystycznych

NT_P6S_WG01 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym fakty i pojęcia z zakresu chemii, biochemii,
mikrobiologii, matematyki, fizyki dostosowane do kierunku technologii żywności i żywienia człowieka

NT_P6S_WG04
Absolwent zna i rozumie podstawy matematycznej analizy zjawisk fizycznych, chemicznych i
biologicznych oraz statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie
zjawisk przyrodniczych


