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Karta przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-205 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Matematyka 2 

w j. angielskim Mathematics 2 

Kierownik przedmiotu dr Robert Stępnicki 

Jednostka prowadząca WMiNI PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil i poziom kształcenia 
ogólnoakademicki 

studia I stopnia 
stacjonarne 

Semestr studiów 2 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Tak 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

90 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

7 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
Tygodniowo 3 3 - - 

łącznie w semestrze 45 45 - - 

 

I. Wymagania wstępne i dodatkowe 

I.1. Zaliczenie matematyki 1. 

 

II. Cele przedmiotu 

II.1. Zapoznanie studentów z szeregami funkcyjnymi oraz technikami rozwijania funkcji w szeregi funkcyjne. 

II.2. 
Zapoznanie studentów z rachunkiem różniczkowym funkcji wielu zmiennych i jego zastosowaniami w zagadnieniach 
optymalizacji. 

II.3. Zapoznanie studentów z rachunkiem całkowym funkcji wielu zmiennych i jego zastosowaniami geometrycznymi, i fizycznymi. 

II.4. Zapoznanie studentów z równaniami różniczkowymi zwyczajnymi i ich zastosowaniem w zagadnieniach fizycznych. 
 

III. Treści programowe przedmiotu (dla każdego typu zajęć oddzielnie) 

III.1. Wykład 

Lp. Treść Liczba godz. 

1. 
Zbieżność punktowa ciągów i szeregów funkcyjnych. Szeregi potęgowe, promień i zakres zbieżności szeregu 
potęgowego, rozwijanie funkcji w szereg potęgowy. Szeregi trygonometryczne Eulera-Fouriera. 

5 

2. 
Euklidesowa przestrzeń rzeczywista wielowymiarowa i pojęcia topologiczne w tej przestrzeni. Ciągi liczbowe 
w euklidesowej przestrzeni rzeczywistej wielowymiarowej. Funkcje wielu zmiennych i ich własności. Granica 
i ciągłość funkcji wielu zmiennych. Własności funkcji ciągłych. 

5 

3. 

Pochodne cząstkowe rzędu pierwszego i pochodna funkcji wielu zmiennych. Różniczka funkcji i jej 
zastosowania. Pochodne cząstkowe rzędu drugiego i druga pochodna. Ekstremum funkcji wielu zmiennych. 
Wartości max. i min. globalne funkcji ciągłej wielu zmiennych na obszarze zwartym. Powierzchnie drugiego 
stopnia w euklidesowej trójwymiarowej przestrzeni rzeczywistej. 

6 

4. 

Całka podwójna i jej własności. Zamiana całki podwójnej na całki pojedyncze. Zamiana zmiennych w całce 
podwójnej, współrzędne biegunowe. Całka potrójna i jej własności. Zamiana całki potrójnej na całki 
pojedyncze. Zamiana zmiennych w całce potrójnej, współrzędne walcowe i sferyczne. Zastosowania 
geometryczne i fizyczne tych całek. 

10 

5. 

Pole skalarne i pole wektorowe. Operacje różniczkowe na tych polach i ich własności. Potencjał pola 
wektorowego. Pojęcie sparametryzowanej krzywej różniczkowalnej. Łuk regularny i jego orientacja. Krzywa 
Jordana. Całka krzywoliniowa niezorientowana, jej własności i zastosowania. Całka krzywoliniowa 
zorientowana, jej własności i zastosowania. Niezależność całki od drogi całkowania. Wzór Greena. 

9 

6. 

Równania różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego, rozwiązania szczególne i ogólne. Równania 
różniczkowe zwyczajne o zmiennych rozdzielonych, jednorodne, liniowe i Bernoulliego oraz zupełne. 
Równania różniczkowe rzędu drugiego sprowadzalne do równań rzędu pierwszego. Równania różniczkowe 
liniowe wyższych rzędów o zmiennych i stałych współczynnikach. Metody rozwiązywania tych równań. 
Układy równań różniczkowych. 

10 

III.2. Ćwiczenia audytoryjne 

Lp. Treść Liczba godz. 

1. 
Badanie zbieżności szeregów liczbowych. Badanie zbieżności ciągów i szeregów funkcyjnych. Wyznaczanie 
promienia zbieżności i zakresu zbieżności szeregu potęgowego. Rozwijanie funkcji w szeregi potęgowe i 
trygonometryczne. 

9 

2. 
Obliczanie granic ciągów w euklidesowej wielowymiarowej przestrzeni rzeczywistej. Wyznaczanie dziedziny 
funkcji wielu zmiennych. Obliczanie granicy funkcji wielu zmiennych. Badanie ciągłości tych funkcji. 

6 

3. 
Obliczanie pochodnych cząstkowych funkcji wielu zmiennych. Zastosowania różniczki funkcji. Wyznaczanie 
ekstremów funkcji. Wyznaczanie wartości max. i min. globalnie funkcji na zbiorze zwartym. 

6 

4. 

Obliczanie całek podwójnych po obszarach normalnych we współrzędnych kartezjańskich i biegunowych. 
Obliczanie całek potrójnych po obszarach normalnych we współrzędnych kartezjańskich , walcowych i 
sferycznych. Zastosowania całek podwójnych i potrójnych w zagadnieniach geometrycznych i fizycznych. 
Wyznaczanie całek krzywoliniowych. 

12 
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5. 
Rozwiązywanie równań różniczkowych rzędu pierwszego wybranych typów. Rozwiązywanie równań 
różniczkowych rzędu drugiego sprowadzalnych do rzędu pierwszego. Rozwiązywanie równań różniczkowych 
liniowych wyższych rzędów o stałych współczynnikach oraz układów równań liniowych. 

12 

 

IV. Wykaz efektów uczenia się dla przedmiotu 

Rodzaj 
efektu 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się 

Efekt uczenia się 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

efektu 
uczenia 

się* 

WIEDZA 

W1 K1_W01 
I.P6S_WG.o 

P6U_W 

Ma wiedzę w zakresie szeregów funkcyjnych, rachunku różniczkowego i 
całkowego oraz równań różniczkowych zwyczajnych i ich zastosowania w 

zagadnieniach inżynierii chemicznej. 

EP, EU, K, 
PDM 

UMIEJĘTNOŚCI 

U1 K1_U01 

I.P6S_UW.o 
III.P6S_UW.o 

I.P6S_UK 
P6U_U 

Potrafi korzystać z wszelkiego rodzaju informacji i je analizować. 
EP, EU, K, 

PDM 

U2 K1_U21 
I.P6S_UU 

P6U_U 
Ma umiejętność dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji 

zawodowych i osobistych. 
EP, EU, K, 

PDM 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KS1 K1_K01 
I.P6S_KK 
P6U_K 

Rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji 
zawodowych i osobistych. 

EP, EU, K, 
PDM 

* - Metody weryfikacji: np. egzamin pisemny/ustny (EP/EU), sprawdzian pisemny/ustny (SP/SU), kolokwium (K), wykonanie projektu (WP), 
sprawozdanie (SPR), referat (R), test (T), praca domowa (PDM), dyskusja (D), seminarium (SEM). 

 

V. Literatura zalecana i dodatkowa 

1. R. Leitner, J. Zacharski, Zarys matematyki wyższej, cz. I, II, III, WNT, Warszawa; 
2. G. M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, cz. I, II, III, WN PWN, Warszawa; 
3. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I. II, WN PWN, Warszawa; 
4. R. Leitner, W. Matuszewski, Z. Rojek, Zadania z matematyki wyższej, cz. I, II, WNT, Warszawa; 
5. M. Gewert, Z. Skoczylas, Równania różniczkowe zwyczajne, OW GiS, Wrocław; 
6. M. Gewert, Z. Skoczylas, Elementy analizy wektorowej, OW GiS, Wrocław; 
7. Materiały dydaktyczne z matematyki dla semestru II. przesłane P.T. Studentom mailem. 

 

VI. Nakład pracy studenta niezbędny do osiągniecia efektów uczenia się 

Lp. Treść 
Liczba 
godz. 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 90 

2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 25 

3. 
Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, 
prezentacji, raportów, prac domowych etc. 

15 

4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 75 

Sumaryczny nakład pracy studenta 205 

Liczba punktów ECTS 7 
 


