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Cel modułu 
 

Celem modułu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami z 
matematyki wyższej obejmującymi rachunek macierzowy, różniczkowy i 
całkowy i elementy statystyki matematycznej. Znajomość tych zagadnień 
pozwoli studentom zrozumieć, opisywać oraz modelować procesy w 
języku matematycznym. Ponadto studenci nauczą się dokonywać analizy 
statystycznej wyników eksperymentu. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Obliczanie wyznacznika metodą Laplace’a i Sarrusa. Działania na 
macierzach. Rozwiązywanie układu równań metodą macierzową lub 
wzorami Cramera. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. Obliczanie granic i 
badanie ciągłości funkcji. Obliczanie pochodnych i ich wykorzystanie do 
badania monotoniczności i znajdowania ekstremum funkcji. Rozwijanie 
funkcji w szereg Taylora i McLaurina. Obliczanie całek nieoznaczonych  z 
wykorzystaniem reguł całkowania, metody całkowania przez części i 
podstawienie. Obliczanie pól, objętości i długości łuku za pomocą  całek 
oznaczonych. Znajdowanie prostej regresji, współczynnika korelacji i 
determinacji. Testowanie hipotezy o średniej, różnicy średnich, frakcji i 
różnicy frakcji. Badanie zgodności rozkładów testem chi-kwadrat.   
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Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 
 

Planowane treści kształcenia przekazywane są na wykładach 
przygotowywanych i prowadzonych klasycznie przy tablicy. Ćwiczenia 
realizowane są w grupach audytoryjnych. Na zajęciach (wykład bądź 
ćwiczenia) prowadzone są dyskusje na aktualnie przerabiane tematy. 

 

 


