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A. USYTUOWANIE MODU£U W SYSTEMIE STUDIÓW 

 
Kierunek studiów Ekonomia  

Poziom ksztaùcenia I stopieñ 
(I stopieñ / II stopieñ) 

Profil studiów Ogólnoakademicki  
(ogólno akademicki / praktyczny) 

Forma i tryb prowadzenia studiów Niestacjonarne 
(stacjonarne / niestacjonarne) 

Specjalno�ã Wszystkie  

Jednostka prowadz¹ca moduù Katedra Matematyki  

Koordynator moduùu Dr Sylwia Ho¿ejowska 

Zatwierdziù: 

 

 

 

 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku 

przedmiotów 
Podstawowy 
(podstawowy / kierunkowy / inny HES) 

Status moduùu  Obowi¹zkowy 
(obowi¹zkowy / nieobowi¹zkowy) 

Jêzyk prowadzenia zajêã Polski 

Usytuowanie moduùu w planie studiów 

- semestr  I semestr  

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

Semestr zimowy  
(semestr zimowy / letni) 

Wymagania wstêpne  
(kody moduùów / nazwy moduùów) 

Egzamin  Nie  
(tak / nie) 

Liczba punktów ECTS 4 

 
 
Forma 

prowadzenia zajêã 
wykùad ãwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 8 6    
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C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 

 

Cel 

moduùu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rachunkiem macierzowym, metodami 
rozwi¹zywania ukùadów równañ liniowych i przestrzeni¹ liczb zespolonych.  
 
(3-4 linijki) 

 
 

Symbol 

efektu 
Efekty ksztaùcenia 

Forma 

prowadzenia 

zajêã 

(w/ã/l/p/inne) 

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

W_01 

Posiada podstawow¹ wiedzê z zakresu liczb 
zespolonych, rachunku macierzowego i metod 
rozwi¹zywania ukùadów równañ liniowych.  Zna 
sposoby budowy i rozwi¹zywania ukùadów równañ 

liniowych i równañ algebraicznych odnosz¹cych siê 

do zjawisk ekonomicznych i spoùecznych.  

wykùad 
ãwiczenia  

K_W06 
 

S1A_W06 

U_01 

Umie zastosowaã rachunek macierzowy do 
rozwi¹zywania równañ macierzowych oraz do 

rozwi¹zywania ukùadów równañ liniowych. Zna 
niemacierzowe metody rozwi¹zywania ukùadów 

równañ liniowych. Potrafi rozwi¹zaã równanie 

kwadratowe o ujemnym wyró¿niku.   

wykùad 
ãwiczenia  

K_U01 

 S1A_U02 

U_02 

Umie oceniã przydatno�ã znanych metod 

rozwi¹zywania równañ i ukùadów równañ liniowych. 
Potrafi dokonaã wyboru odpowiedniej metody w celu 

rozwi¹zania ukùadu równañ.  

wykùad 
ãwiczenia  

K_U04 

 S1A_U07 

K_01 

Student rozumie potrzebê uczenia siê przez caùe 

¿ycie. Student pojmuje elementarny zwi¹zek miêdzy 

nakùadem pracy, a jej efektem.  

wykùad 
ãwiczenia  

K_K01 

 S1A_K01 

K_02 

Student potrafi uzupeùniaã i doskonaliã nabyt¹ 

wiedzê i umiejêtno�ci z zakresu metod 
rozwi¹zywania równañ i ukùadów równañ liniowych 

oraz rachunku macierzowego. 

wykùad 
ãwiczenia  

K_K05 

 S1A_K06 
 

Tre�ci ksztaùcenia: 
 

1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie wykùadu 

Nr 

wykùadu 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 Liczby zespolone w postaci algebraicznej, podstawowe dziaùania na liczbach 

zespolonych. Interpretacja geometryczna liczby zespolonej - postaã  
trygonometryczna liczby zespolonej. Rozwi¹zywanie równañ kwadratowych o 
ujemnym wyró¿niku.   

W_01 
K_01 

2 Macierze: dziaùania na macierzach oraz wùasno�ci dziaùañ. Wyznacznik 

macierzy � definicja, podstawowe wùasno�ci. Macierz odwrotna. 
Rozwi¹zywanie równañ macierzowych. 

W_01 
K_01 
K_02 

3 Ukùady równañ liniowych. Wzory Cramera. Macierzowa metoda 
rozwi¹zywania ukùadów Cramera. Rozwi¹zywanie ukùadów równañ metod¹ 

operacji elementarnych. 

W_01 
K_01 
K_02 

4 Kolokwium  U_01, 
U_02 

 
2. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie ãwiczeñ 

Nr zajêã 

ãwicz. 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 



1 Liczby zespolone w postaci algebraicznej, podstawowe dziaùania na liczbach 

zespolonych. Interpretacja geometryczna liczby zespolonej. Rozwi¹zywanie 

równañ kwadratowych o ujemnym wyró¿niku. 

W_01 
U_01 
K_01 

2 Macierze: dziaùania na macierzach oraz wùasno�ci dziaùañ. Wyznacznik 
macierzy � definicja, podstawowe wùasno�ci. Macierz odwrotna i jej 
zastosowanie do rozwi¹zywania równañ macierzowych. 

W_01 
U_01 
U_02 
K_01 
K_02 

3 Ukùady równañ liniowych. Zastosowanie wyznaczników do rozwi¹zywania 

ukùadów równañ liniowych (wzory Cramera). Macierzowa metoda 
rozwi¹zywania ukùadów Cramera. Rozwi¹zywanie ukùadów równañ metod¹ 

operacji elementarnych. 

W_01 
U_01 
U_02 
K_01 
K_02 

 
3. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie zadañ laboratoryjnych 
4. Charakterystyka zadañ projektowych 
5. Charakterystyka zadañ w ramach innych typów zajêã dydaktycznych 
 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

 

Symbol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejêtno�ci � odwoùanie do konkretnych zadañ projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 

Kolokwium, prace domowe w formie quizów zamieszczone na e-kursie na platformie 
edukacyjnej Moodle 

U_01 

Kolokwium, prace domowe w formie quizów zamieszczone na e-kursie na platformie 
edukacyjnej Moodle 

U_02 

Kolokwium, prace domowe w formie quizów zamieszczone na e-kursie na platformie 
edukacyjnej Moodle 

K_01 

Obserwacja studenta podczas samodzielnej pracy na ãwiczeniach; monitorowanie aktywno�ci 

studenta na kursie na platformie edukacyjnej Moodle.  

K_02 

Obserwacja studenta podczas samodzielnej pracy na ãwiczeniach; monitorowanie aktywno�ci 

studenta na kursie na platformie edukacyjnej Moodle. 
 



 

D. NAK£AD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywno�ci 
obci¹¿enie 

studenta 

1 Udziaù w wykùadach 8 
2 Udziaù w ãwiczeniach 6 
3 Udziaù w laboratoriach  
4 Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 8 
5 Udziaù w zajêciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe   
7 Udziaù w egzaminie  
8 Konsultacje przygotowuj¹ce do rozwi¹zywania quizów w tym konsultacje typu 

on-line 8 

9 Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
30 
(suma) 

10 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach 

wymagaj¹cych bezpo�redniego udziaùu nauczyciela akademickiego 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

1,2 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów 16 
12 Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ 26 
13 Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów 18 
14 Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdañ   
15 Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji  
18 Przygotowanie do egzaminu  
19 Samodzielne wykonanie quizów 10 
20 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 70 
(suma) 

21 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach samodzielnej 

pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

1,8 

22 Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta  30+70=100 
23 Punkty ECTS za moduù 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 
4 

24 Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 80 

25 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach zajêã o 

charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 

3,2 
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