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 Program kursu: 

Na stronie www.im.pwr.wroc.pl w zakładce "Dla studentów / Kursy 

Ogólnouczelniane / Linki do materiałów / Opisy kursów" - Karty kursów z 

matematyki  można znaleźć opis kursu Matematyka MAP8010 z podaną tematyką 

zajęć i literaturą. 

Bezpośredni link: 

http://im.pwr.edu.pl/documents/dydaktyka/karty/og/stacjonarne/pl/MAP8010.

pdf 

 

 Listy zadań:  

Pobrać z http://prac.im.pwr.wroc.pl/~porosin/ plik  

zadania_MAP8010_2015.pdf  -  listy zadań na cały semestr. 

Bezpośredni link:  

http://prac.im.pwr.wroc.pl/~porosin/zadania_MAP8010_2015.pdf  

  

 Zasady zaliczania:  

Przyjmujemy zasady zaliczania ze strony www. http://wmat.pwr.edu.pl/ w 
zakładce "Studenci/Kursy Ogólnouczelniane" -Standardowe zasady zaliczania 

- dla kursu Matematyka 1 (grupa kursów).  

Szczegóły dotyczące punktów za aktywność zostaną ustalone na ćwiczeniach. 

Bezpośredni link: 

http://wmat.pwr.edu.pl/files/prv/id23/doc/dydaktyka/zasady_zaliczania/zas

ady_zaliczania_grupa_kursow_analiza.pdf 

 

 Kontakt: 

Informacje (np. listy zadań, wyniki kolokwiów swoich grup ćwiczeniowych) 

będę umieszczał na stronie zp:    http://prac.im.pwr.wroc.pl/~porosin/ 

Pilne informacje dla grup studenckich rozsyłam przez mail PWr. 

Kontakt indywidualny: konsultacje, przerwy w zajęciach i na mail PWr. 

Prowadzący ćwiczenia określi formy kontaktu dotyczące grupy ćwiczeniowej. 

----- 

 

Odpowiedzi do zadań z listy można zweryfikować za pomocą programów 

komputerowych.  

 

Istnieje wiele programów do obliczeń numerycznych i symbolicznych.  

Programy te można wykorzystać np. do rysowania wykresów funkcji, 

obliczania granic ciągów i funkcji, wyznaczania całek i pochodnych, 

rozwiązywania równań algebraicznych i różniczkowych, badań 

statystycznych.  

Polecamy stronę internetową  Wolfram Alpha  oraz darmowe programy: 

Maxima, Microsoft Mathematics, Octave. 

Informacje można znaleźć na  http://im.pwr.wroc.pl/OnLineTools.php 

----- 

 

Wykład zaczynamy od wartości bezwzględnej i wielomianów, a więc 

powtórzenia i uzupełnienia wiadomości ze szkoły średniej.  

Tematyka listy 1 i 2 zadań na ćwiczenia będzie realizowana na ćwiczeniach 

tylko częściowo. Na pierwsze ćwiczenia proszę więc powtórzyć wiadomości 
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dotyczące wartości bezwzględnej, funkcji kwadratowej i wielomianów, oraz 

przygotować się do rozwiązywania zadań z listy 1.  

----- 

 

Zachęcam do zapoznania się z zawartością strony    

http://im.pwr.edu.pl/StudenciPWr.php 

z materiałami pomocniczymi z matematyki. 

 

Na stronie  http://eportal.pwr.edu.pl w zakładce "Matematyka" można 

zalogować się (nazwa użytkownika i hasło jak w poczcie PWr) do kursu 

      Repetytorium z matematyki,  

który zawiera materiał z różnic programów podstawowego i rozszerzonego w 

zakresie szkoły średniej (wielomiany, logarytmy, przekształcenia 

wykresów, rozwiązywanie równań i nierówności).  

      

 

---- 

EGZAMINY – w terminie ogólnouczelnianych egzaminów z analizy 

matematycznej (termin zostanie ustalony wkrótce) 

 

Egzamin podstawowy: ???? 

Egzamin poprawkowy: ???? 

------------------ 
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