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Opis modułu kształcenia / przedmiotu  (sylabus) 

Rok akademicki:  Grupa przedmiotów:
  

Numer katalogowy:
 

 

 

Nazwa przedmiotu Matematyka
 

ECTS 2) 5 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski Mathematics 

Kierunek studiów Bioinżynieria zwierząt 

Koordynator przedmiotu Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka 

Prowadzący zajęcia Dr Andrzej Łodziński, dr Zuzanna Nowak 

Jednostka realizująca 
Wydział Nauk o Zwierzętach oraz Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki (Katedra Ekonometrii i 
Statystyki) 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

 Wydział Nauk o Zwierzętach 

Status przedmiotu przedmiot podstawowy stopień I   rok I stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: j. polski  

Założenia i cele przedmiotu 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami matematyki i algebry liniowej oraz wstęp do 
rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin 
a) Wykłady -  liczba godzin 30 

b) Ćwiczenia - liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne Wykład, rozwiązywanie problemu, konsultacje, ćwiczenia, dyskusja 

Pełny opis przedmiotu 

Zbiory liczbowe – zbiór liczb naturalnych, całkowitych wymiernych i rzeczywistych. Funkcja i jej podstawowe 
własności. Przegląd funkcji elementarnych– funkcje wielomianowe (liniowe, kwadratowe i inne), wymierne, 
potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne Ciągi liczb rzeczywistych, granica ciągu, podstawowe własności 
granicy, przykłady, granice niewłaściwe. Ciągi monotoniczne i ograniczone. Twierdzenie o trzech ciągach. 
Liczba e Macierze, operacje na macierzach,  Wyznaczniki: własności wyznaczników, metody obliczania. 
Macierze odwrotne, metody znajdowania macierzy odwrotnej. Rząd macierzy: związek z elementarnymi 
operacjami na macierzach i z wyznacznikami.  Zastosowania wyznaczników i rzędu macierzy do 
rozwiązywania równań liniowych: twierdzenie Cramera i twierdzenie Kroneckera – Capelliego. Statystyka 
opisowa: cechy i ich skale, dane surowe i skumulowane , prezentacja graficzna, miary tendencji centralnej i 
rozrzutu, Przestrzeń probabilistyczna: aksjomaty, własności, schemat klasyczny, prawdopodobieństwo 
geometryczne. Prawdopodobieństwo warunkowe: prawdopodobieństwo całkowite, wzór Bayesa. 
niezależność zdarzeń. Zmienne losowe: rozkłady dyskretne i ciągłe oraz ich interpretacja, dystrybuanta, 
Parametry rozkładu: wartość oczekiwana, wariacja, momenty, nierówność Czebyszewa, prawa wielkich liczb. 
Podstawowe rozkłady: dwupunktowy, dwumianowy, Poissona, geometryczny, wykładniczy. Centralne 
twierdzenie graniczne: rozkład normalny, standaryzacja. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

brak 

Założenia wstępne Wiedza i umiejętności matematyczne z zakresu szkoły średniej 

Efekty kształcenia 

01 - Znajomość podstawowych pojęć matematyki 
02 -  Opanowanie podstawowych technik algebry liniowej- operacje na macierzach oraz rozwiązywanie 
układów równań liniowych 
03 - Przygotowanie pojęciowe do nauki Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki 
04 - Znajomość podstawowych pojęć rachunku prawdopodobieństwa, umiejętność zastosowania w praktyce 
wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite, wzoru Bayesa 
05 – Znajomość pojęcia: zmienna losowa ciągła, zmienna losowa dyskretna, rozkład zmiennej losowej, 
znajomość  podstawowych rozkładów 
06 – Umiejętność - policzenia wartości oczekiwanej, wariancji zmiennej losowej, odchylenia standardowego i 
mediany 
07 – Rozumienie rozwoju nauk podstawowych i potrzeby aktualizowania i poszerzania  swojej wiedzy. 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 - aktywność na zajęciach 
01, 02, 03, 04, 05, 06 – kolokwia na ćwiczeniach 
01, 02, 03, 04, 05, 06 – egzamin pisemny 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 

Zadania domowe, kolokwia, egzamin pisemny 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

 
Dwa kolokwia na ćwiczeniach – 40% 
Egzamin pisemny – 60% 

Miejsce realizacji zajęć
 

Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 
1. S. Smolik: Zadania z zastosowań matematyki Wyd. SGGW 2008; 
2. H. Kazieko, L. Kazieko: Zadania z matematyki, Wyd. SGGW, Warszawa 1998 



 

 2 

 

 

 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 
 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: 
Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 Znajomość podstawowych pojęć matematyki B_W01 

02 
Opanowanie podstawowych technik algebry liniowej- operacje na macierzach oraz 
rozwiązywanie układów równań liniowych 

B_U06 

03 Przygotowanie pojęciowe do nauki Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki B_W01 

04 
Znajomość podstawowych pojęć rachunku prawdopodobieństwa, umiejętność 
zastosowania w praktyce wzoru na prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite, wzoru 
Bayesa 

B_W01, B_U06 

05 
Znajomość pojęcia: zmienna losowa ciągła, zmienna losowa dyskretna, rozkład zmiennej 

losowej, znajomość  podstawowych rozkładów 

B_W01 

06 
Umiejętność - policzenia wartości oczekiwanej, wariancji zmiennej losowej, odchylenia 
standardowego i mediany 

B_U06 

07 
Rozumienie rozwoju nauk podstawowych i potrzeby aktualizowania i poszerzania  swojej 
wiedzy 

B_K01, B_K07 

 

3. K.. Cegiełka. Matematyka, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, Warszawa 2009 
4. D. Wrzosek., Matematyka dla biologów, Wydawnictwa UW, 2008 
5. J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.  
6. S. Ostasiewicz., Z. Rusnak.,U.  Siedlecka Statystyka. Elementy teorii i zadania. AE Wrocław 2006.  

7. Zielińska A., Sej-Kolasa M Excel w statystyce, materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we 

Wrocławiu, Wrocław2004  

8. Sobczyk M.(2002)  Statystyka. PWN Warszawa 2002. 

9. T. Koźniewski Wykłady z Algebry Liniowej I. MIMUW 2008.. 

10. J. Rutkowski Algebra liniowa w zadaniach.. PWN 2008 

11. A. Zeliaś A.(2000) Metody statystyczne, PWE Warszawa 

UWAGI
 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia

18)
  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

 120 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 2,5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, 
projektowe, itp. 

2,0  ECTS 


