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Elementy składowe sylabusu Opis 
Nazwa przedmiotu 
 

Analiza matematyczna, semestr 3 

Nazwa Studiów Podyplomowych 
 

Studia Podyplomowe Matematyki 

Nazwa Jednostki prowadzącej studia 
podyplomowe 

Wydział Matematyki i Informatyki, 
Instytut Matematyki 

Język przedmiotu 
 

Język polski 

Rok studiów/semestr 
 

Rok II semestr III 

Prowadzący 
 

doktor Jarosław Kotowicz 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz 
forma prowadzenia zajęć 

20 godzin ćwiczeń 

Założenia i cele przedmiotu Nabycie umiejętności rozwiązywania zadań  z 
zakresu całki Lebesgue’a oraz podstawowych 
typów w równań różniczkowych i układów 
różniczkowych liniowych. 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Sprawdzanie, czy zadane funkcje 
zbiorów są miarami. 

2. Obliczanie z definicji całek Lebesgue’a. 
3. Zastosowanie twierdzeń o przechodzeniu 

z granica pod znak całki do obliczania 
całek. 

4. Obliczanie całek wielokrotnych w 
oparciu o całki iterowane. 

5. Obliczanie całek Lebesgue’a, w oparciu o 
całki Riemanna. 

6. Rozwiązywanie podstawowych typów 
równań różniczkowych – metody 
całkowania. 

7. Rozwiązywanie układów równań 
różniczkowych liniowych. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Przewidywane są pisemne formy pracy 
własnej oraz na zakończenie ćwiczeń 
kolokwium sprawdzające umiejętności 
stosowania w praktyce wiadomości 
zdobytych na wykładach i w trakcie ćwiczeń. 
Przewidziane jest, że za samodzielne prace 
pisemne studenci zdobędą 10 punktów, a z 
kolokwium 90. 

Skala ocen: 

• niedostateczny – do 44,999 punktów; 
• dostateczny – od 45,00 do 60,00 punk-



tów; 
• dostateczny plus – od 60,001 do 70,00 

punktów; 
• dobry – od 70,001 do 80,00 punktów; 
• dobry plus – od 80,001 do 90,00 punk-

tów; 
• bardzo dobry – od 90,001 punktów. 
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zwyczajnych, PWN, Warszawa 1986. 
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