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Wybrane zagadnienia algebry liniowej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
geodezja i kartografia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGIS.I2B.2703.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Andrzej Michalski

Pozostali prowadzący Andrzej Michalski, Maciej Karczewski

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

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

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć dotyczących przestrzeni wektorowej, przekształcenia
liniowego oraz macierzy i ich własności

C2 przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych definicji, twierdzeń i klasycznych metod algebry liniowej, rachunku
macierzowego, wartości własnych i wektorów własnych macierzy

C3 przekazanie wiedzy z zakresu metod rozwiązywania układów równań liniowych przy użyciu rachunku
macierzowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych,
podstawowe metody rozwiązywania układów równań
liniowych, zasadnicze twierdzenie algebry; wartości
własne i wektory własne macierzy, równanie
charakterystyczne, podprzestrzenie niezmiennicze,
warunki diagonalizacji macierzy.

GK_P6S_WG01
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

W2
Przestrzenie liniowe. Przekształcenia liniowe. Elementy
geometrii analitycznej, iloczyn skalarny, iloczyn
wektorowy, iloczyn mieszany, równania płaszczyzny i 
prostej w przestrzeni.

GK_P6S_WG01
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się rachunkiem macierzowym,
rozwiązywać układy równań liniowych, wykorzystać
metody geometrii analitycznej

GK_P6S_UK18,
GK_P6S_UW01

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji
zawodowych, osobistych i społecznych, korzystania
z literatury polecanej do kursu oraz samodzielnego
zdobywania wiedzy

GK_P6S_KK01
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia audytoryjne 15

Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Konsultacje 15
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Przygotowanie do ćwiczeń 15

Gromadzenie i studiowanie literatury 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
45

ECTS
1.7

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

1.

Wykład 1: Układy  równań liniowych. Macierz układu. Twierdzenie Kroneckera –
Capellego.

Wykład 2: Metoda eliminacji Gaussa.   

Wykład 3:  Przekształcenia liniowe. Macierz przekształcenia liniowego jako
operator liniowy.

Wykład 4:  Macierz przekształcenia odwrotnego.

Wykład 5: Rząd macierzy. Wyznaczniki i ich własności. Twierdzenie Cauchy’ego.

Wykład 6:  Metody obliczania  rzędu macierzy.                              

Wykład 7: Rozwiązywanie układów równań liniowych. Wzory Cramera.

Wykład 8: Równania macierzowe.  

Wykład 9: Fundamentalny układ rozwiązań. Wektory własne i wartości własne
macierzy.

Wykład 10: Wielomian charakterystyczny. Pojęcie podprzestrzeni niezmienniczej i
diagonalizacja macierzy.

Wykład 11: Wielomian o współczynnikach macierzowych. Twierdzenie Hamiltona –
Cayleya .

Wykład 12: Typy macierzy kwadratowych. Postać macierzy rzutu ortogonalnego.

Wykład 13: Elementy geometrii analitycznej w przestrzeni. Iloczyn skalarny,
wektorowy i mieszany.

Wykład 14: Równania płaszczyzn i prostych - ich wzajemne relacje. Interpretacja
geometryczna rozwiązania układów równań liniowych.

Wykład 15: Repetytorium

Wykład
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2.

Ćwiczenia 1-7 : zgodne z treścią wykładów 1-6           

Ćwiczenie 8 – sprawdzian (45’)obejmujący m. in.: układy równań liniowych,
wyznaczniki, rząd macierzy

Ćwiczenia 9 -12 : zgodne z treścią wykładów 8-11

Ćwiczenie 13 – sprawdzian (45’),  w tym wyznaczanie wektorów własnych i
wartości własnych macierzy

Ćwiczenia 14 : zgodne z treścią wykładów 12-14 , w tym rozwiązywanie zadań z
geometrii analitycznej  w R3

Ćwiczenie 15 – sprawdzian (45’) , zaliczenia końcowe na prawie egzaminu

 

Ćwiczenia audytoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne 25%

Ćwiczenia audytoryjne Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne, Aktywność na zajęciach,
Kolokwium 75%

Wymagania wstępne
Zdany egzamin z przedmiotu Wstęp do  matematyki wyższej z podstawami algebry – semestr 1

Literatura
Obowiązkowa

1. Klukowski, J. Nabiałek, I., Algebra dla studentów, WNT, Warszawa, 2005.1.
2. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I (rozdziały VIII i IX) PWN Warszawa, 2007;2.
3. Jurewicz, T., Skoczylas, Z., Algebra liniowa 1. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza Gis, Wrocław 2006.3.
4. Jurewicz, T., Skoczylas, Z., Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza Gis, Wrocław 2006.4.

Dodatkowa

Leja, F. Geometria analityczna, PWN, Warszawa , 1972.1.
Gewert M., Skoczylas Z., Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory. Oficyna wydawnicza GiS,2.
Wrocław 2011.
Gewert M., Skoczylas Z., Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania, Oficyna wydawnicza GiS, Wrocław 2011.3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GK_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych i
poznawczych związanych z zawodem geodety oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu, a także do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści.

GK_P6S_UK18
Absolwent potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii oraz brać udział w debatach i
dyskusjach naukowo-technicznych, a także przedstawiać i oceniać różne stanowiska i opinie oraz
dyskutować o nich.

GK_P6S_UW01 Absolwent potrafi prowadzić zawansowane obliczenia matematyczne oraz stosować proste metody
statystyczne do analizy danych i opisu zjawisk.

GK_P6S_WG01 Absolwent zna i rozumie w stopniu zawansowanym zagadnienia z zakresu wybranych działów
matematyki, przydatne do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu geodezji i kartografii.


