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Cele kształcenia

Przyswojenie podstawowych pojęć teorii zbiorów i logiki matematycznej jako języka matematyki; wprowadzenie do analizy funkcji jednej zmiennej
rzeczywistej, co umożliwi wyrobienie odpowiednich intuicji do studiowania analizy na wyższych poziomach, a także statystyki i mechaniki

Treści programowe

Podstawowe pojęcia logiki i teorii zbiorów. Rachunek zbiorów. Zbiory, relacje, odwzorowania i ich własności. Ciągi i szeregi liczbowe, indukcja
matematyczna. Funkcje rzeczywiste jednej zmiennej. Granica i ciągłość. Rachunek różniczkowy. Szereg Taylora.

Wykaz literatury

Kwiecińska G., Matematyka cz. 2: Analiza funkcji jednej zmiennej, Wydawnictwo UG, Gdańsk 20011.
Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach cz. 1, 2, PWN, Warszawa 20062.
Górniewicz L., Ingarden R.S., Analiza matematyczna dla fizyków, Wydawnictwo UMK, Toruń 20053.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

K_W04 zna podstawowe techniki matematyki wyższej, w
tym rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej i wielu
zmiennych, oraz podstawy algebry w zakresie niezbędnym
do opisu zjawisk fizycznych i  rozwiązywania problemów
fizycznych
K_U08 potrafi posługiwać się aparatem matematycznym i
metodami numerycznymi do opisu i modelowania zjawisk i
procesów fizycznych

Wiedza

Student zna:
podstawowe elementy logiki•

podstawowe elementy teorii zbiorów•
podstawowe pojęcia w zakresie relacji, odwzorowań oraz ich własności•
podstawowe wiadomości z zakresu ciągów oraz indukcji matematycznej•
podstawowe wiadomości o funkcjach rzeczywistych jednej zmiennej•
pojęcia granicy i ciągłości funkcji•
podstawowe pojęcia z zakresu rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej•
podstawowe pojęcia związane z szeregami liczbowymi•
pojęcie szeregu Taylora funkcji jednej zmiennej•

Umiejętności

Student umie:
stosować zasady logiki  matematycznej  w ocenie  wartości  logicznej  zdań,
weryfikacji poprawności relacji logicznych

•

stosować elementy teorii zbiorów z wykorzystaniem relacji, odwzorowań•
badać własności ciągów, obliczać ich granice•
obliczać granice i badać ciągłość funkcji rzeczywistych jednej zmiennej•
obliczać pochodne funkcji rzeczywistych jednej zmiennej•
stosować  pochodne  do  badania  własności  funkcji  rzeczywistych  jednej
zmiennej

•

obliczać sumy szeregów•
badać zbieżności szeregów wg różnych kryteriów (d'Alemberta, Cauchy'ego,
porównawcze)

•

rozwijać funkcje w szeregi•
Kompetencje społeczne (postawy)

Kontakt

matmm@ug.edu.pl
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