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Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
B. Wymagania wstępne
znajomość rachunku rozniczkowego funkcji wielu zmiennych, znajomość algebry liniowej z geometrią

Cele kształcenia
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami, twierdzeniami i metodami geometrii wykorzystującej rachunek różniczkowy i całkowy
funkcji wielu zmiennych. Student pozna precyzyjną definicję krzywizny i uzyska matemaryczną intuicje otaczającej go przestrzeni dwu-wymiarowej.

Treści programowe
1. elementarna teoria krzywych, wzory Freneta, krzywizna krzywych
2. pojęcie rozmaitości różniczkowej, w szczególności rozmaitości dwu-wymiarowych czyli powierzchni, pojęcie przestrzeni stycznej, metryki
Riemanna, pojęcie izometrii, geodezyjnej, w tym przypadku znajomość równań różniczkowych geodezyjnych
3. odwzorowanie sferyczne, krzywizna Gaussa pierwsza i druga forma kwadratowa powierzchni, twierdzenie egregium
4. twierdzenie Gaussa-Bonneta (bez dowodu)
5. klasyfikacja i przyklady powierzchni o stałej krzywiźnie ujemnej, zerowej i dodatniej,

Wykaz literatury
1. C. Bowszyc, J. Konarski, Wstęp do geometrii różniczkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007
2. M. Sadowski, Geometria różniczkowa, Wydawnictwo UG, 1998
3. J. Oprea, Geometria różniczkowa i jej zastosowania PWN, W-wa, 2002

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza
Student, który zaliczył przedmiot
• Zna elementy teori krzywych, wzorami Freneta, krzywizna krzywych.
• Zna pojecie powierzchni, przestrzeni stycznej, metryki Riemanna, wie co to jest
izometria oraz geodezyjna.
• Zna równania różniczkowe geodezyjnych, odwzorowanie sferyczne oraz pojęcie
krzywizny Gaussa.
• Zna twierdzenie Egregium, I i II formę kwadratową powierzchni.
• Zna sume kątów w trójkącie oraz opis geodezyjnych na płaszczyźnie
euklidesowej, hiperbolicznej oraz na sferze.
K_W01, K_W02, K_W03.

Umiejętności
Student
• poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami geometrii, potrafi - na prostym i
średnim poziomie trudności- stosować poznane twierdzenia i metody.
• poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami równań różniczkowych (np.
równania różniczkowe geodezyjnych) potrafi-na prostym i średnim poziomie
trudności-stosować poznane twierdzenia i metody tej dziedziny oraz umie
zinterpretować otrzymane wyniki.
K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07.

Kompetencje społeczne (postawy)
Kontakt
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