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Założenia i cele przedmiotu Oczekiwane efekty kształcenia  
1. wiedza 

• zna podstawowe definicje i twierdzenia z 
zakresu całek wielokrotnych, miar i całki 
Lebesgue’a oraz równań różniczkowych 
zwyczajnych i układów równań różnicz-
kowych liniowych, 

• zna metody całkowania funkcji wielu 
zmiennych oraz podstawowych równań 
różniczkowych zwyczajnych i układów 
równań różniczkowych liniowych, 

2. umiejętności 
• potrafi stosować metody całkowania 

funkcji wielu zmiennych, 
•  potrafi zastosować właściwe metody 

całkowania podstawowych równań róż-
niczkowych zwyczajnych i układów 
równań różniczkowych liniowych,  

3. kompetencje społeczne 
• potrafi samodzielnie wyszukiwać  infor-

mację w literaturze. 
 

Treści merytoryczne przedmiotu 1. Całki wielokrotne. Zamiana całek 
wielokrotnych na całki iterowane. Całki 
wielokrotne po obszarach normalnych. 

2. Zamiana zmiennych w całkach 
wielokrotnych (współrzędne biegunowe, 
sferyczne, cylindryczne itp.). 

3. Element teorii miary (miara, miara 
produktowa). Miara Lebesgue’a w R i Rk. 

4. Funkcje mierzalne i ich własności. 
5. Całka Lebesgue’a i jej własności. 
6. Twierdzenia o przechodzeniu z granica pod 

znak całki oraz o zamianie zmiennych w 



całce Lebesque’a. 
7. Związek całka Lebesgue’a, a całka Riemanna 

w R. 
8. Elementy równań różniczkowych 

zwyczajnych. Podstawowe typy równań 
różniczkowych całkowalnych i metody ich 
całkowania. Interpretacja geometryczna 
rozwiązania równania różniczkowego. 

9. Istnienie i jednoznaczność rozwiązania 
równania różniczkowego zwyczajnego. 

10. Układy równań różniczkowych liniowych i 
metody ich rozwiązywania. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu 1. Na zakończenie ćwiczeń przewidywane jest 
kolokwium sprawdzające umiejętności 
stosowania w praktyce wiadomości 
zdobytych na wykładach i w trakcie ćwiczeń, 
za które studenci mogą zdobyć maksymalnie 
100 punktów (przeliczeniowych). Oceny z 
ćwiczeń są wystawiane zgodnie ze skala ocen 
umieszczoną na końcu. 

 
2. Do egzaminu są dopuszczeni studenci, którzy 

zaliczyli ćwiczenia. Egzamin pisemny 
sprawdzający umiejętność rozwiązywania 
zadań, za które studenci mogą zdobyć 
maksymalnie 100 punktów 
(przeliczeniowych). Ocena końcowa 
wystawiana jest zgodnie z poniższą skalą. 

Skala ocen: 

• niedostateczny – do 44,99 punktów; 
• dostateczny – od 45,00 do 60,00 punktów; 
• dostateczny plus – od 60,01 do 70,00 punk-

tów; 
• dobry – od 70,01 do 80,00 punktów; 
• dobry plus – od 80,01 do 90,00 punktów; 
•  bardzo dobry – od 90,01 punktów. 
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